ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 101
БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 27 декември 2019 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

















Народно събрание
Закон за изменение на Закона за социалните услуги
Закон за ратифициране на Изменението на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между
Министерството на околната среда и
водите на Република България и Международната банка за възстановяване и развитие от 28 септември 2016 г.,
подписано на 4 декември 2019 г.
Решение за изменение на Решение на
Народното събрание от 19 септември
2017 г. във връзка с разискванията по
питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към министъра на земеделието,
храните и горите Румен Порожанов
относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за създаване на ред в поземлените отношения (ДВ, бр. 77 от 2017 г.),
изменено с Решение на Народното
събрание от 12 октомври 2018 г. (ДВ,
бр. 85 от 2018 г.) и Решение на Народното събрание от 27 февруари 2019 г.
(ДВ, бр. 19 от 2019 г.)
Решение за промяна в състава на Комисията по труда, социалната и демографската политика
Решение за промяна в състава и ръководството на Комисията по бюджет и финанси
Решение за промяна в състава на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата
Решение за промяна в състава на Комисията по културата и медиите
Решение за промяна в състава и ръководството на Комисията по икономическа политика и туризъм
Решение за промяна в състава на Комисията по околната среда и водите
Решение за попълване състава на
Комисията по взаимодействието с
неправителствените организации и
жалбите на гражданите
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 Решение за попълване състава на
Временната комисия за проучване на
фактите и обстоятелствата, свързани с прекъсване на излъчването на
програма „Хоризонт“ на Българското
национално радио, както и на твърденията за политически натиск върху
ръководството и журналисти от Българското национално радио
 Решение за промяна в състава на
Комисията по вътрешна сигурност и
обществен ред
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Министерски съвет
 Постановление № 346 от 18 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
за 2019 г.
6
 Постановление № 347 от 18 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
за 2019 г.
7
 Постановление № 348 от 18 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
7
 Постановление № 349 от 19 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на
общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по национални
програми за развитие на образованието
14
 Постановление № 350 от 19 декември 2019 г. за определяне размера на
минималната работна заплата за
страната
21
 Постановление № 351 от 19 декември 2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета на
Министерството на външните работи за 2019 г.
21
 Постановление № 352 от 19 декември 2019 г. за одобряване на вътрешно
компенсирани промени на утвърде
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ните разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2019 г.
Постановление № 353 от 19 декември 2019 г. за извършване на промени
на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за
2019 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2019 г., и максимални размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2019 г., по бюджета
на Министерството на земеделието,
храните и горите
Постановление № 354 от 19 декември 2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета на
Министерството на външните работи за 2019 г.
Постановление № 355 от 19 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за доставка на
ваксина срещу болестта заразен нодуларен дерматит по едрите преживни
животни
Постановление № 356 от 19 декември 2019 г. за изменение на Постанов
ление № 232 на Министерския съвет
от 2019 г. за извършване на промени
на утвърдения със Закона за държавния бюджет на Република България за
2019 г. максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2019 г. по бюджета
на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за изпълнението на Проект „Път І-1 (Е-79)
Мездра – Ботевград от км 161+367 до
км 194+122“
Постановление № 357 от 19 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на
общини за 2019 г.
Постановление № 358 от 19 декември 2019 г. за одобряване на промени
по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г. в
частта на финансирането на бюджетното салдо
Постановление № 359 от 19 декември 2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политика/
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бюджетни програми по бюджета на
Министерството на енергетиката за
2019 г.
Постановление № 360 от 19 декември 2019 г. за одобряване на вътрешно
компенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета на
Министерството на културата за
2019 г.
Постановление № 361 от 19 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за
2019 г.
Постановление № 362 от 19 декември 2019 г. за извършване на промени
на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. максимални размери на
ангажиментите за разходи, които
могат да бъдат поети през 2019 г., по
бюджета на Министерството на отбраната
Постановление № 363 от 19 декември 2019 г. за изменение и допълнение
на Наредбата за финансирането на
институциите в системата на пред
училищното и училищното образование, приета с Постановление № 219
на Министерския съвет от 2017 г.
Постановление № 364 от 19 декември 2019 г. за изменение на нормативни
актове на Министерския съвет
Постановление № 365 от 19 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019 г.
за изплащане на държавни парични
награди за особени заслуги към българската държава и нацията
Постановление № 366 от 19 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за
2019 г.
Постановление № 367 от 19 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за
2019 г.
Постановление № 368 от 19 декември 2019 г. за одобряване на вътрешно
компенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2019 г.
Постановление № 369 от 20 декември 2019 г. за изменение и допълнение
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на Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“, приет с Пос
тановление № 13 на Министерския
съвет от 2004 г.
32
 Постановление № 370 от 20 декември 2019 г. за приемане на Тарифа за
таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската
пътна мрежа
33
 Постановление № 371 от 20 декември 2019 г. за изменение и допълнение
на Постановление № 382 на Министерския съвет от 2015 г. за приемане
на План за развитие на въоръжените
сили до 2020 г.
44
 Решение № 780 от 20 декември 2019 г.
за констатиране на неизпълнение на
условията за влизането в сила на Договор за предоставяне на концесия за
добив на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали –
варовици, от находище „Свети Иван“,
разположено в землището на с. Гара
Орешец, община Димово, област Видин, сключен на 28 февруари 2013 г.
между Министерския съвет на Република България, представляван от
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министъра на икономиката, енергетиката и туризма, и „Трафик инженеринг“ – ЕООД, гр. София
44
 Решение № 785 от 20 декември 2019 г.
за отказ за предоставяне на концесия
за добив на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали – монцогабро, от находище „Бъзговец“, разположено в землището на с. Кладница, община Перник,
област Перник
45
Министерство
на образованието и науката
 Програма за сътрудничество в областта на образованието и науката
между Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството на човешките
ресурси и Министерството на иновациите и технологиите на Унгария за
периода 2019 – 2021 г.
46
Министерство
на земеделието, храните
и горите
 Наредба № 10 от 13 декември 2019 г.
за условията и реда за прилагане на
мерките от Националната програма
по пчеларство за периода 2020 – 2022 г. 49

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 293
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение на Закона за социалните
услуги, приет от 44-то Народно събрание на
20 декември 2019 г.
Издаден в София на 20 декември 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение на Закона за социалните услуги
(ДВ, бр. 24 от 2019 г.)
Пара г раф единс т вен. В п реход н и т е и
заключителните разпоредби в § 45 думите
„1 януа ри 2020 г.“ се заменят с „1 юли 2020 г.“.

Законът е приет от 44-то Народно събрание на 20 декември 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9989

УКАЗ № 297
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Изменението
на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на
околната среда и водите на Република България
и Международната банка за възстановяване и
развитие от 28 септември 2016 г., подписано
на 4 декември 2019 г., приет от 44-то Народно
събрание на 20 декември 2019 г.
Издаден в София на 23 декември 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

С Т Р.
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ЗАКОН

за ратифициране на Изменението на Спора
зумението за предоставяне на консултантски
услуги между Министерството на околната
среда и водите на Република България и
Международната банка за възстановяване и
развитие от 28 септември 2016 г., подписано
на 4 декември 2019 г.
Член единствен. Ратифицира Изменението
на Споразумението за предоставяне на консултантски услуги между Министерството на
околната среда и водите на Република България
и Международната банка за възстановяване и
развитие от 28 септември 2016 г., подписано
на 4 декември 2019 г.

ВЕСТНИК

ври 2018 г. (ДВ, бр. 85 от 2018 г.) и Решение
на Народното събрание от 27 февруари 2019 г.
(ДВ, бр. 19 от 2019 г.), т. II се изменя така:
„II. Въз основа на анализа и Стратегията
по т. I и във връзка с необходимостта от
съобразяване на законодателната рамка с
изискванията на новата Обща селскостопанска политика министърът на земеделието,
храните и горите, след необходимото обществено обсъждане, да внесе в Министерския
съвет проект на законодателен акт, уреждащ
обществените отношения в земеползването
в България.“
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 18 декември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 20 декември 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
10039

РЕШЕНИЕ

за изменение на Решение на Народното съб
рание от 19 септември 2017 г. във връзка с
разискванията по питането на народните
представители Светла Бъчварова и Геор
ги Гьоков към министъра на земеделието,
храните и горите Румен Порожанов относно
политиката на Министерството на земеде
лието, храните и горите за създаване на
ред в поземлените отношения (ДВ, бр. 77 от
2017 г.), изменено с Решение на Народното
събрание от 12 октомври 2018 г. (ДВ, бр. 85
от 2018 г.) и Решение на Народното събрание
от 27 февруари 2019 г. (ДВ, бр. 19 от 2019 г.)
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
В Решението на Народното събрание от
19 септември 2017 г. във връзка с разискванията по питането на народните представители Светла Бъчварова и Георги Гьоков към
министъра на земеделието, храните и горите
Румен Порожанов относно политиката на
Министерството на земеделието, храните и
горите за създаване на ред в поземлените
отношения (ДВ, бр. 77 от 2017 г.), изменено с
Решение на Народното събрание от 12 октом-
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9969

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по труда,
социалната и демографската политика
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 23, ал. 4 във връзка с чл. 15, ал. 4
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Павел Димитров Шопов като
член на Комисията по труда, социалната и
демографската политика.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 19 декември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
10030

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава и ръководството на
Комисията по бюджет и финанси
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 във връзка с
чл. 15, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Маргарита Николаева Николова като член на Комисията по бюджет
и финанси.
2. Избира Александър Николаев Сабанов за
член и заместник-председател на Комисията
по бюджет и финанси.
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С Т Р. 5

Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 19 декември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание

Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

РЕШИ:
1. Освобож дава А лександър Николаев
Сабанов като член на Комисията по икономическа политика и туризъм.
2. Избира Петър Христов Петров за член и
заместник-председател на Комисията по ико
номическа политика и туризъм.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 19 декември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

10031

РЕШЕНИЕ

за пром яна в със тава на Комиси ята за
наблюдение на приходните агенции и борба
със сивата икономика и контрабандата
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Христиан Радев Митев като
член на Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика
и контрабандата.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 19 декември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
10032

РЕШЕНИЕ

за пром яна в състава на Комиси ята по
културата и медиите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 във връзка с
чл. 15, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Станислав Тодоров Станилов като член на Комисията по културата
и медиите.
2. Избира Христиан Радев Митев за член
на Комисията по културата и медиите.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 19 декември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
10033

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава и ръководството на
Комисията по икономическа политика и
туризъм
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България

10034

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по окол
ната среда и водите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Петър Христов Петров като
член на Комисията по околната среда и водите.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 19 декември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
10035

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по вза
имодействието с неправителствените органи
зации и жалбите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Стойно Митев Стойнов за член
на Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на
гражданите.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 19 декември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
10036
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РЕШЕНИЕ
за попълване състава на Временната комисия
за проучване на фактите и обстоятелствата,
свързани с прекъсване на излъчването на
програма „Хоризонт“ на Българското наци
онално радио, както и на твърденията за
политически натиск върху ръководството
и журналисти от Българското национално
радио
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и ал. 3 от Конституцията на Република
България и чл. 37, ал. 3 от Правилника за
организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Избира Лъчезар Богомилов Иванов за член
на Временната комисия за проучване на фак
тите и обстоятелствата, свързани с прекъсване
на излъчването на програма „Хоризонт“ на
Българското национално радио, както и на
твърденията за политически натиск върху
ръководството и журналисти от Българското
национално радио.
Решението е прието от 44-то Народно съб
рание на 19 декември 2019 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
10037

РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по вът
решна сигурност и обществен ред
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 във връзка с
чл. 15, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Десислав Славов Чуколов
като член на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.
2. Избира Станислав Иванов Стоянов за
член на Комисията по вътрешна сигурност
и обществен ред.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 19 декември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното
събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
10038

ВЕСТНИК
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 346
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за 2019 г. за предоставяне на средства на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за погасяване на възмездна финансова
помощ в размер 208 000 000 лв., предоставена
с Постановление № 62 на Министерския съвет
от 2016 г., изменено с Постановление № 163
на Министерския съвет от 2019 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2019 г.
(3) Разходите по ал. 1 се предоставят целево
по бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията като капиталов трансфер за Национална
компания „Железопътна инфраструктура“.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на транспорта“, бюджетна програма „Развитие
и поддръжка на транспортната инфраструктура“, по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за 2019 г.
(2) По бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията за 2019 г., по „Политика в
областта на транспорта“, бюджетна програма
„Развитие и поддръжка на транспортната инфраструктура“, да се създаде администриран
разходен параграф „Капиталов трансфер за
Национална компания „Железопътна инфраструктура“ в размер 208 000 000 лв.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 75 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2019 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
18 декември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ВЕСТНИК

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да подпише
извънсъдебно споразумение за извършване на
плащането по чл. 1, ал. 1.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
18 декември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов

9981

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 347
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г. за плащане по решение
на Международния арбитражен съд (ICC) в
Париж при Международната търговска камара (МТК) по Дело № 22594/МНМ по Проект
„Изграждане на нов граничен комбиниран
(пътен и железопътен) мост на река Дунав
при Видин – Калафат (България – Румъния)“
в размер 24 483 934 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на транспорта“, бюджетна програма „Развитие
и поддръжка на транспортната инфраструктура“, по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
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Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9936

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 348
ОТ 18 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2019 г. в
общ размер на 136 122 488 лв., разпределени,
както следва:
1. по бюд же т а н а Общ и н а Б е л и ц а –
950 000 лв. за: „Реконстру к ци я и ремонт
на уличната и пътната мрежа в населените
места на територията на Община Белица“ –
700 000 лв.; „Доизграждане на канализационна
мрежа на с. Краище“ – 250 000 лв.;
2. по бюджета на Община Благоевград –
5 800 000 лв. за проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците,
регион Благоевград, обслужваща общини
Благоевград, Симитли, Рила, Кочериново и
Бобошево – I етап“;
3. по бюджета на Община Гоце Делчев –
750 000 лв. за „Реконструкция, рехабилитация
и ремонт на улици в селата Брезница, Корница, Лъжница и Буково, община Гоце Делчев“;
4. по бюд же т а н а Общ и н а Г ърмен –
850 000 лв. за частично финансиране на:
„Ремонт на довеждащ водопровод в с. Рибново“ – 360 000 лв.; „Изграждане на многофункционална сграда в с. Дебрен“ – 350 000 лв.;
„Ремонт на улици в с. Рибново, община Гърмен“ – 140 000 лв.;
5. по бюд же т а н а Общ и н а К р е с н а –
1 621 786 лв. за „Реконструкция на водопроводна мрежа и резервоар 100 куб.м в с. Стара
Кресна, община Кресна“;
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6. по бюд же т а н а Общ и н а Пе т ри ч –
1 500 000 лв. за „Основен ремонт на ул. „Цар
Симеон“ и прилежащата є водопроводна
мрежа, гр. Петрич“;
7. п о б юд ж е т а н а О б щ и н а Ра з л о г –
1 500 000 лв. за „Ремонт на улична мрежа в
с. Баня, община Разлог“;
8. по бюд же та на Общ и на С ат овча –
870 000 лв. за: „Ремонт на улици в населени
места на Община Сатовча, както следва: с.
Сатовча, с. Вълкосел, с. Плетена, с. Ваклиново, с. Годешево, с. Фъргово, с. Жижево, с.
Долен и с. Крибул“ – 603 000 лв.; „Ремонт
на площадно пространство, с. Вълкосел“ –
122 000 лв.; „Доизграждане на зала за обществени мероприятия, с. Сатовча“ – 145 000 лв.;
9. по бюд жета на Община Симитли –
2 000 000 лв. за: „Ремонт на улична мрежа на
територията на община Симитли“;
10. по бюд жета на Община Хад ж идимово – 40 0 0 0 0 лв. за: „Рехаби ли таци я и
благоустрояване на улици, с. Абланица, с.
Копривлен и с. Теплен“ – 290 000 лв.; „Изграждане на спортна площадка в с. Копривлен“ –
110 000 лв.;
11. по бюд жета на Община Якоруда –
870 000 лв. за дофинансиране на проект „Реконструкция и обновяване на площад и градска
градина, УПИ III и УПИ V, кв. 67 по плана
на град Якоруда“ – 767 388 лв., и за „Ремонт
на част от уличната мрежа на територията
на община Якоруда – гр. Якоруда, с. Бунцево
и с. Черна Места“ – 102 612 лв.;
12 . по бюд же т а на Общ и на Бу рг ас –
3 700 000 лв. за ремонт и рехабилитация на:
ул. „Димитър Димов“ – 2 300 000 лв.; ул.
„Транспортна“ – 1 400 000 лв., гр. Бургас,
община Бургас;
13. по бюджета на Община Поморие –
480 000 лв. за ремонт и рехабилитация на
улици в с. Белодол – 120 000 лв., с. Косовец – 120 000 лв., с. Страцин – 120 000 лв.,
и с. Порой – 120 000 лв., община Поморие;
14 . п о б ю д ж е т а н а О б щ и н а Р у е н –
1 300 000 лв. за: „Ремонт на улици в населени
места на територията на Община Руен“ –
1 100 000 лв.; „Изграждане на мини футболно игрище в с. Припек, община Руен“ –
100 000 лв.; „Изграждане на мини футболно
иг рище в с. Мреж и чко, общ ина Р уен“ –
100 000 лв.;
15. по бюджета на Община Созопол –
1 713 806 лв. за „Реконструкция и рехабилитация на общински път BGS 1212 /с. Атия –
с. Росен – с. Равна гора/ от км 8+750.00 до
км 11+458.36“;
16. по бюджета на Община Ветрино –
90 000 лв. за „Основен ремонт на спортна
площадка в с. Белоградец, община Ветрино“;
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17. по бюджета на Община Дългопол –
794 603 лв. за „Ремонт и рехабилитация на
улична мрежа в община Дългопол“;
18. по бюджета на Община Горна Оряховица – 3 000 000 лв. за „Ремонт на улици и
площади на територията на Община Горна
Оряховица“;
19. по бюджета на Община Павликени –
1 499 928 лв. за „Реконструкция, саниране и
газификация на Народно читалище „Братство – 1884“, гр. Павликени“;
20. по бюд жета на Община Белог радчик – 305 490 лв. за „Реконструкция на вът
решната водопроводна мрежа под централен
градски площад „Възраждане“ в гр. Белоградчик, община Белоградчик“;
21. по бюд жета на Община Димово –
500 000 лв. за: „Ремонт на улици в гр. Димово“ – 100 000 лв.; „Ремонт на улици в с.
Арчар“ – 200 000 лв.; „Ремонт на улици в с.
Гара Орешец“ – 200 000 лв.;
22. по бюджета на Община Борован –
550 000 лв. за „Ремонт на улична мрежа на
територията на община Борован“;
23. по бюджета на Община Бяла Слатина –
2 200 000 лв. за „Ремонт на улична мрежа на
територията на община Бяла Слатина“;
2 4. по бюд же т а н а О бщ и н а Вр а ц а –
3 000 000 лв. за „Ремонт на път VRC 1036/Девене – Чирен – път II-15/ на Община Враца“;
25. по бюджета на Община Козлодуй –
2 000 000 лв. за „Ремонт на улична мрежа на
територията на община Козлодуй“;
26. по бюджета на Община Криводол –
1 000 000 лв. за „Ремонт на улична мрежа на
територията на община Криводол“;
27. по бюд же т а н а Общ и н а М и зи я –
1 200 000 лв. за „Ремонт на улична мрежа на
територията на община Мизия“;
28. по бюджета на Община Оряхово –
1 500 000 лв. за: „Реконструкция и разширение на спортна зала по борба, гр. Оряхово“ –
450 000 лв.; „Ремонт на улична мрежа на територията на община Оряхово“ – 1 050 000 лв.;
29. по бюд же т а н а Общ и н а Ром а н –
350 000 лв. за „Ремонт и реконструкция на
улици на територията на община Роман“;
30. по бюджета на Община Хайредин –
550 000 лв. за „Ремонт и рехабилитация на
улици на територията на община Хайредин“;
31. по бюджета на Община Севлиево –
3 691 100 лв. за „Ремонт и рехабилитация на
улична мрежа в гр. Севлиево и с. Агатово,
община Севлиево“;
32. по бюд же та на Общ и на Тря вна –
500 000 лв. за „Благоустрояване на терен
„Божковска поляна“ и изграждане на мостово
съоръжение по плана на квартал „Божковци“,
гр. Трявна, община Трявна“;
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33. по бюджета на Община Крушари –
550 000 лв. за „Ремонт на улична мрежа в
община Крушари“;
34. по бюд жета на Общ и на Ард и но –
900 000 лв. за: „Ремонт на улична мрежа и
общински пътища на територията на община
Ардино“ – 650 000 лв.; „Ремонт на общински
сгради“ – 250 000 лв.;
35. по бюд жета на Общ ина Д жебел –
900 000 лв. за „Ремонт на улична мрежа на
територията на община Джебел“;
36. по бюджета на Община К ирково –
1 050 000 лв. за „Ремонт на улична мрежа и
общински пътища на територията на община
Кирково“;
37. по бюджета на Община Крумовград –
956 545 лв. за: „Реконструкция, доизграждане и обновление на градски парк зона А“ –
856 545 лв.; „Реконструкция и рехабилитация
на ул. „Кирил и Методий“, Крумовград, от
о.т. 80 – о.т. 400 – о.т. 438 – о.т. 437 до о.т.
439“ – 100 000 лв.;
38. по бюджета на Община Кърджали –
1 900 000 лв. за: „Ремонт и реконструкция
на улици в с. Широко поле, с. Чифлик, с.
Мост, с. Опълченско, с. Костино, с. Бойно,
с. Стремци, с. Перперек и с. Миладиново и
квартали в гр. Кърджали – кв. Гледка, кв. Горна гледка, кв. Боровец, кв. Възрожденци, кв.
Байкал, община Кърджали“ – 1 000 000 лв.;
„Водоснабдяване на населени места в община
Кърджали – първи етап – с. Конево, с. Бяла
поляна, с. Черна скала, с. Болярци, с. Бащино,
с. Долна Бленика и с. Мост“ – 800 000 лв.;
„Водоснабдяване на с. Звиница“ – 100 000 лв.;
39. по бюджета на Община Момчилград –
950 000 лв. за „Ремонт на общински пътища
на територията на община Момчилград“;
40. по бюджета на Община Черноочене –
900 000 лв. за частично финансиране на проект
„Рехабилитация на общински път KRZ 1430
/1-5, Николово – Черноочене/ – с. Пчеларово – с. Минзухар – с. Драганово /III-5071/“;
41. по бюджета на Община Кюстендил –
3 000 000 лв. за „Ремонт на общински пътища,
улична мрежа, сгради на кметства и читалища в населените места на територията на
община Кюстендил, придобиване на дълготрайни материални активи за сметосъбиране
и снегопочистване“;
42. по бюджета на Община Априлци –
870 000 лв. за „Изграждане на парк за отдих –
кв. Острец, и брегоукрепителни съоръжения“;
43. по бюд же т а н а О б щ и н а Лов еч –
1 500 000 лв. за: „Реконструкция, рехабилитация и въвеждане на енергоспестяващо
осветление на ул. „Крайречна“ и „Основен
ремонт на ул. „Нарцис“, гр. Ловеч“;
44. по бюд жета на Община Лу ковит –
1 070 000 лв. за: „Изграждане на пристройка
и надстройка на съществуващи сгради на
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ЦДГ „Слънце“, гр. Луковит“ – 570 000 лв.;
„Пристрояване към съществуваща сграда
към НУ „Инж. Георги Ив. Вълков“, гр. Луковит“ – 500 000 лв.;
45. по бюджета на Община Угърчин –
1 200 000 лв. за „Рехабилитация на улична
мрежа в с. Лесидрен, с. Кирчево, с. Катунец
и гр. Угърчин“;
46. по бюджета на Община Берковица –
300 000 лв. за „Ремонт на улична мрежа на
територията на община Берковица“;
47. по бюд жета на Общ ина Вършец –
160 000 лв. за „Изграждане на ул. „5-а“, кв.
„Изток“, в гр. Вършец – етап 1“;
48. по бюджета на Община Монтана –
3 000 000 лв. за „Ремонт на уличната мрежа
на територията на община Монтана“;
49. по бюд ж е т а н а О б щ и н а Б ат а к –
474 738 лв. за: „Ремонт и рехабилитация на
ул. „Люлин“, с. Нова Махала“ – 64 538 лв.;
„Ремонт и рехабилитация на ул. „Стара планина“, с. Нова Махала“ – 270 000 лв.; „Ремонт
и рехабилитация на ул. „Двадесет и първа“
в с. Фотиново, община Батак“ – 140 200 лв.;
50. по бюджета на Община Велинград –
609 717 лв. за: „Изграждане на общински
път с. Абланица – с. Магерово, община Велинград“ – 299 346 лв.; „Ремонт на улица в с.
Пашови“ – 87 949 лв.; „Ремонт на ул. „Изгрев“
в с. Света Петка“ – 111 972 лв., и „Ремонт на
ул. „Кап. Петко Войвода“ в с. Драгиново“ –
110 450 лв.;
51. по бюд жета на Общ ина Пещера –
1 215 907 лв. за „Реконструкция на ул. „Георги Кьосеиванов“ – част ВиК, на ул. „Иван
Вазов“ от о.т. 313 до о.т. 338 – част ВиК, и на
ул. „Изгрев“ от о.т. 148 до о.т. 312 – част ВиК,
рехабилитация на ул. „Стефан Караджа“ от
о.т. 359 до о.т. 366, продължение на ул. „Симон
Налбант“ от о.т. 290 – 300 до о.т. 366 на ул.
„Стефан Караджа“, гр. Пещера“;
52. по бюджета на Община Ракитово –
369 200 лв. за реализиране на: „Реконструкция и изграждане на канализация за отпадни
води по ул. „Здравец“, ул. „Обиколна“, ул.
„В. Левски“ до о.т. 139, гр. Костандово“ –
239 500 лв.; „Благоустрояване и отводняване
на ул. „Кокиче“, с. Дорково“ – 129 700 лв.;
53. по бюджета на Община Септември –
1 627 550 лв. за обект „Изграждане на околовръстен път на гр. Септември“;
54. по бюджета на Община Сърница –
570 000 лв. за „Ремонт на улична мрежа в
община Сърница“;
55. по бюд жета на Община Брезник –
2 059 000 лв. за „Реконструкция на водопроводна мрежа в гр. Брезник, община Брезник“;
56. по бюд жета на Общ ина Перник –
3 226 968 лв. за основен ремонт и реконструкция на Пречиствателна станция за питейни
води на гр. Перник, община Перник;
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57. по бюджета на Община Никопол –
350 000 лв. за „Рехабилитация и реконструкция на ул. „Любен Дочев“, ул. „Витоша“, ул.
„Мусала“, ул. „Хр. Смирненски“ и ул. „Пирин“
в гр. Никопол, община Никопол“;
58. по бюджета на Община Асеновград –
400 000 лв. за довършване на сградата на
физкултурния салон в ОУ „Панайот Волов“,
кв. Долни Воден, Асеновград;
59. по бюд жета на Община Карлово –
207 240 лв. за: „Основен ремонт на ул. „Братя Миладинови“ в с. Розино, община Карлово“ – 90 429 лв.; „Основен ремонт на ул.
„Стражата“ в с. Розино, община Карлово“ –
116 811 лв.;
6 0 . п о б ю д ж е т а н а О б щ и н а Лъ к и –
350 000 лв. за „Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Лъки – ул. „Речна“ между
о.т. 209 и 261, ул. „Възраждане“ между о.т.
153 и 154, ул. „Освобождение“ между о.т. 154
и 218 и ул. „Миньорска“ между о.т. 218 и 213,
община Лъки“;
61. по бюджета на Община „Марица“ –
1 803 580 лв. за: „Ремонт на улична мрежа
в населени места на територията на община
„Марица“, в т.ч. за ул. „15-а“, с. Войсил –
45 400 лв.; за ул. „17-а“, с. Войсил – 49 600 лв.;
за ул. „31-ва“ и пътно кръстовище с ул. „29-а“
и ул. „34-та“, с. Костиево“ – 208 580 лв.;
62. по бюджета на Община Първомай –
1 442 557 лв. за „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Стефан Стамболов“ и разположения по трасето є водопровод, гр. Първомай“;
63. по бюджета на Община Раковски –
1 000 000 лв. за „Реконструкция на ул. „Предел“, ул. „Река Сребърна“, ул. „8-ми март“,
ул. „Плодородие“ и ул. „Виктор Юго“, гр.
Раковски, община Раковски“;
64. по бюд же та на Общ и на С а дово –
1 436 240 лв. за „Доизграждане за детска градина „Детски свят“ – корпус А от общинска
сграда, в УПИ IV, гр. Садово, и оборудване
и обзавеждане“;
65. по бюд же та на Общ и на Ку к лен –
140 000 лв. за „Основен ремонт на ул. „Бяла
черква“ от ул. „Персенк“ до ул. „Иглика“ в
гр. Куклен“;
6 6 . п о б юд ж е т а н а О б щ и н а З а в е т –
800 000 лв. за: „Ремонт на улична мрежа
в населени т е мес та на общ ина За вет“ –
690 000 лв.; „Изграждане на комбинирана
спортна площадка в с. Веселец, община Завет“ – 110 000 лв.;
67. по бюд жета на Община Исперих –
1 000 000 лв. за „Ремонт и рехабилитация на
улична мрежа в гр. Исперих и в населени
места в община Исперих“;
68. по бюд же т а на Общ и на Ку брат –
800 000 лв. за: „Ремонт и рехабилитация на
улична мрежа в населени места на община
Кубрат“ – 700 000 лв.; „Оборудване и обза-
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веждане на приют за безстопанствени кучета
и котки в гр. Кубрат и закупуване на специализирано МПС за нуждите на приюта“ –
100 000 лв.;
69. по бюд жета на Община Лозница –
800 000 лв. за ремонт на участъци от общинска пътна и улична мрежа в населени места
на община Лозница;
70. по бюд жета на Общ ина Разг ра д –
300 000 лв. за: „Ремонт на улична мрежа в с.
Дянково, община Разград“ – 150 000 лв.; „Ремонт на улична мрежа в с. Раковски, община
Разград“ – 150 000 лв.;
71. по бюд жета на Общ ина Сам у и л –
750 000 лв. за: „Укрепване на свлачище на
път с. Самуил – с. Кривица и възстановяване
на пътя“ – 280 000 лв.; „Реконструкция и разширение на общинска сграда в с. Самуил“ –
400 000 лв.; „Ремонт на улична мрежа в населени места на община Самуил“ – 70 000 лв.;
72. по бюджета на Община Цар Калоян –
770 000 лв. за: „Изграждане на сграда за социални услуги в гр. Цар Калоян“ – 620 000 лв.;
„Реконструкция на водопроводна мрежа в с.
Езерче – етап 1 „Довеждащ водопровод от
каптаж „Баш Бунар“ – 150 000 лв.;
73. по бюд же та на Общ и на Ве т ово –
1 000 000 лв. за „Реконструкция и рехабилитация на общинска улична и ВиК мрежа на
територията на община Ветово“;
74. по бюджета на Община Две могили – 1 011 420 лв. за проекти: „Ремонт и
рехабилитация на улична мрежа на участък
от ул. „Крали Марко“ и ул. „Пети пехотен Дунавски полк“ в гр. Две могили“ –
316 689 лв.; „Изграждане на кът за отдих
и иг ра на о т к ри т о в г р. Две мог и л и“ –
59 0 0 0 л в.; „Ремон т на сг ра да „Зд ра вен
у част ък“ в с. Помен, община Две могили“ – 59 900 лв.; „Изграждане на водопроводи в стопанск и двор „Изток“, г р. Две
могили, включващ следните подобекти: ПИ
20184.1.2852 – улица; ПИ 20184.1.2854 – улиц а ; П И 2 018 4.1.2 8 53 – у л и ц а ; П И
20184.1.2855 – улица; ПИ 20184.1.2851 – улица;
ПИ 20184.1.2758 – улица от бивш „Фуражен
цех“ до края на гр. Две могили“ – 575 831 лв.;
75. по бюджета на Община Иваново –
300 000 лв. за „Укрепване на скат по ул.
„Шести септември“ между о.т. 229 и 230 в с.
Тръстеник, община Иваново“;
76. по бюджета на Община А лфатар –
500 000 лв. за „Ремонт и рехабилитация на
улична мрежа на територията на гр. Алфатар
и с. Кутловица“;
77. по бюджета на Община Главиница –
800 000 лв. за: „Ремонт на улична мрежа в
община Главиница“ – 500 000 лв.; „Доставка
на осветителни тела за улично осветление в
община Главиница“ – 300 000 лв.;
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78. по бюд же та на Общ и на Д улово –
2 000 000 лв. за „Ремонт на улична и пътна
мрежа в община Дулово“;
79. по бюджета на Община Кайнарджа –
500 000 лв. за „Ремонт на улична мрежа на
територията на община Кайнарджа“;
80. по бюджета на Община Силистра –
2 000 000 лв. за „Ремонт на улична мрежа в
община Силистра“;
81. по бюд же та на Общ и на С и т ово –
660 000 лв. за: „Ремонт на улична и пътна
мрежа“ – 500 000 лв.; „Саниране на сградата
на кметството в с. Любен и изграждане на
съоръжения за достъп на хора с увреждания“ – 50 000 лв.; „Изграждане на спортна
площадка в с. Ситово“ – 110 000 лв.;
82. по бюджета на Община Тутракан –
300 000 лв. за: „Рехабилитация на улици в с.
Цар Самуил, община Тутракан“ – 150 000 лв.;
„Рехабилитация на улици в с. Търновци, община Тутракан“ – 150 000 лв.;
83. по бюд же т а н а О бщ и н а Ко т е л –
1 000 000 лв. за „Ремонт и рехабилитация
на улична мрежа на територията на община
Котел“;
84. по бюд жета на Общ и на С л и вен –
1 400 000 лв. за „Разширение на ОУ „Св.
Паисий Хилендарски“, с. Тополчане, община
Сливен“;
85. по бюд же та на Общ и на Ба н и т е –
1 302 000 лв. за „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на
община Баните“;
86. по бюд жета на Общ и на Бори но –
800 000 лв. за „Реконструкция на външен
довеждащ водопровод до с. Кожари, община
Борино“ – 360 000 лв.; „Ремонт на улична
мрежа на територията на община Борино“ –
440 000 лв.;
87. по бюд же т а н а О бщ и н а Деви н –
900 000 лв. за: „Доизграждане на ул. „Хан
Аспарух“ и паркинг към нея, гр. Девин“ –
120 000 лв.; „Рехабилитация и реконструкция
на улици в с. Селча, с. Грохотно и с. Триград,
община Девин“ – 780 000 лв.;
88. по бюд же та на Общ и на Доспат –
1 500 000 лв. за „Изграждане на градски център в квартали 8 и 9 по кадастралната карта
на гр. Доспат“;
89. по бюджета на Община Златоград –
1 320 000 лв. за: „Основен ремонт на улична
мрежа в община Златоград“ – 1 150 000 лв.;
„Ремонт на многофункционална спортна площадка в Златоград“ – 170 000 лв.;
9 0. по бюд же т а н а Общ и н а М а да н –
1 250 000 лв. за: „Реконструкция на улична мрежа и съпътстваща инфраструктура
в кв. Батанци, община Мадан – Етап-1“ –
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1 120 325 лв.; „Реконструкция и рехабилитация на ул. „Спартак“, ул. „Трети март“ и
ул. „Извор“ в гр. Мадан, община Мадан“ –
129 675 лв.;
91. по бюджета на Община Неделино –
350 000 лв. за „Ремонт на улична мрежа в
община Неделино“;
92. по бюд жета на Община Рудозем –
1 155 804 лв. за: „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища, улици и прилежащи пространства в община Рудозем“ –
700 000 лв.; „Благоустрояване на централната
част, с. Елховец и с. Чепинци“ – 329 084 лв.;
„Реконструкция и благоустрояване на детска
площадка на ул. „Капитан Петко Войвода“,
гр. Рудозем“ – 126 720 лв.;
93. по бюд жета на Община Смол ян –
2 000 000 лв. за „Рехабилитация на улична
мрежа на територията гр. Смолян и с. Смилян“;
94. по бюджета на община Чепеларе –
1 000 000 лв. за „Реконструкция на улична
мрежа на територията на община Чепеларе“;
95. по бюджета на Община Долна баня –
700 000 лв. за „Ремонт и реконструкция на
централната улица в гр. Долна баня и разположения по трасето є водопровод“;
96. по бюджета на Община Елин Пелин –
500 000 лв. за „Изграждане и реконструкция
на ВиК мрежа на с. Лесново, община Елин
Пелин“;
97. по бюджета на Община Етрополе –
531 470 лв. за „Рехабилитация на ул. „Китка“ от
ул. „Здравец“ до ул. „Прогон“, на ул. „Поповец“
от бул. „М. Искър“ до бул. „Руски“ и на ул.
„Йорданка Николова“ от ул. „Христо Ботев“
до бул. „Кърчищница“, община Етрополе“;
98. по бюджета на Община Ихтиман –
450 000 лв. за „Основен ремонт и оборудване
на сградата на ДГ „Радост“ и прилежащото
дворно пространство“;
99. по бюджета на Община Костинброд –
598 159 лв. за: „Изграждане и оборудване
на спортна площадка в с. Безден, община
Костинброд“ – 119 997 лв.; „Реконструкция
и рехабилитация на път SFO3409 – III-811,
Богьовци – Опицвет – Безден в участък от
център за онкохематологични заболявания до
входа на с. Опицвет“ – 478 162 лв.;
100. по бюджета на Община Правец –
1 379 359 лв. за „Рехабилитация и реконструкция на централна зона – площадно и парково
пространство, гр. Правец“;
101. по бюджета на Ощина Самоков –
421 333 лв. за „Изграждане на част от Колектор
2 за канализационна мрежа на ул. „Христо
Смирненски“ и ул. „Захари Хаджигюров“;
102 . по бюд же т а на Общ и на С вог е –
700 000 лв. за частично финансиране на проект „Основен ремонт на улична мрежа – гр.
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Своге – ул. „Кирил и Методий“, ул. „Проф.
Михаил Събев“, ул. „Искър“, ул. „Георги
Костов“, ул. „Ропотамо“, ул. „8-ми март“ и
ул. „Манастирски ливади“;
103. по бюджета на Община Сливница –
334 000 лв. за „Реконструкция на част от водоснабдителна система по ул. „Ротмистър Атанас
Бендерев“, гр. Сливница, община Сливница“;
104. по бюджета на община Гълъбово –
400 000 лв. за „Реконструкция на участъци
от: ул. „Резовска“, ул. „Железни врата“, ул.
„8-ми март“, ул. „Ал. Стамболийски“ и ул.
„Ропотамо“ в гр. Гълъбово, община Гълъбово“;
105. по бюджета на община Гу рково –
300 000 лв. за „Ремонт на пътна и улична
мрежа на територията на община Гурково“ – 300 000 лв.;
106. по бюджета на Община Казанлък –
427 000 лв. за: „Ремонт на ул. „Ген. Радецки“, с. Бузовград“ – 30 000 лв.; „Ремонт на
улица в с. Долно Изворово“ – 43 000 лв.;
„Ремонт на ул. „Хан Крум“ и ул. „Незабравка“ в с. Копринка“ – 63 500 лв.; „Ремонт на
ул. „Тодор Юлиев“, ул. „Бончо Шанов“, ул.
„Столетов“ и ул. „Косьо Дянков“ в гр. Крън“ –
52 500 лв.; „Ремонт на ул. „Мир“ и ул. „Пролет“ в с. Кънчево“ – 38 500 лв.; „Ремонт на
ул. „Дъбрава“, ул. „Малина“ и ул. „Пирин“
в с. Хаджидимитрово“ – 71 500 лв.; „Ремонт
на ул. „Ген. Мирски“ и ул. „Ген. Симеонов“
в с. Шейново“ – 38 000 лв.; „Ремонт на ул.
„Дружба“ в с. Ясеново“ – 40 000 лв.; „Ремонт
на участък от общински път за връх Бузлуджа“ – 50 000 лв.;
107. по бюджета на Община Николаево –
170 000 лв. за „Ремонт на улична мрежа в
гр. Николаево, с. Едрево и с. Нова махала,
община Николаево“;
108. по бюджета на Община Павел баня –
549 800 лв. за: „Ремонт на ул. „Демокрация“,
с. Осетеново“ – 50 000 лв.; „Ремонт на ул.
„Мир“, с. Александрово“ – 50 000 лв.; „Ремонт
на ул. „Соколна“, с. Габарево“ – 50 000 лв.;
„Ремонт на водопровод на ул. „Мария-Луиза“,
с. Манолово“ – 50 000 лв.; „Ремонт на ул. „Ген.
Габарев“, с. Габарево, от о.т. 20 до о.т. 62“ –
72 000 лв.; „Ремонт на канализация по ул.
„Доктор Алексиев“, с. Габарево, от о.т. 208 до
о.т. 215“ – 54 500 лв.; „Ремонт на водопровод
по ул. „Доктор Алексиев“, с. Габарево, от о.т.
208 до о.т. 215“ – 50 000 лв.; „Ремонт на водопровод по ул. „Доктор Алексиев“, с. Габарево
от о.т. 174 до о.т. 129“ – 78 100 лв.; „Ремонт на
общински път от II-56, Шипка – Павел баня/
(Асен – Скобелево)“ – 95 200 лв.;
109. по бюджета на Община Антоново –
700 000 лв. за „Основен ремонт на Народно
читалище „Хр. Ботев – 1921“ в гр. Антоново;
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110. по бюджета на община Омуртаг –
999 000 лв. за: „Изграждане на приют за
безстопанствени животни – етапно изпълнение, УПИ IV, кв. 3, с. Средище, община
Омуртаг“ – 386 000 лв.; „Реконструкция и
рехабилитация на улици на територията на
община Омуртаг“ – 613 000 лв.;
111. по бюд же та на Общ и на Опа к а –
700 000 лв. за: „Ремонт на улици в с. Голямо
Градище, община Опака“ – 500 000 лв.; „Ремонт на улици на територията на община
Опака“ – 200 000 лв.;
112. по бюджета на Община Търговище –
2 000 000 лв. за „Ремонт и рехабилитация
на пътна мрежа на територията на община
Търговище“;
113. по бюджета на Община Димитровград – 3 000 000 лв. за „Рехабилитация на
улична мрежа на територията на Димитровград“;
114. по бюджета на Община Маджарово – 650 000 лв. за: „Изграждане на водопроводна мрежа на с. Ръженово и рехабилитация
на напорен резервоар 150 куб. м в землището на с. Тополово, община Маджарово“ –
500 000 лв.; „Основен ремонт на ДГ „Лиляна
Димитрова“ в гр. Маджарово“ – 150 000 лв.;
115. по бюджета на Община Минерални
бани – 1 734 388 лв. за проект „Рехабилитация
и доизграждане на местен път HKV2128/от
път II-506, Горски извор – Караманци на км
0+000 до кръстовището с път PDV1218 Воден – Езерово, на км 4+136 с обща дължина
4136 м/“;
116. по бюджета на Община Стамболово – 700 000 лв. за: „Реконструкция на улици в
с. Жълти бряг, с. Царева поляна и с. Балкан,
община Стамболово“ – 560 683 лв.; „Реконструкция на общински път HKV 1248 Жълти
бряг – Царева поляна – Балкан“ – 139 317 лв.;
117. по бюджета на Община Хасково –
350 400 лв. за „Изграждане на канализационна
мрежа и възстановяване на улично платно на
ул. „Враца“, кв. „Хисаря“, община Хасково“;
118. по бюд же та на Общ и на Венец –
930 000 лв. за: „Рехабилитация на улици в населени места с. Борци, с. Боян, с. Габрица, с.
Изгрев и с. Капитан Петко на територията на
община Венец“ – 650 000 лв.; „Ремонт на сградата на Народно читалище „Изгрев – 1929“,
с. Венец, и рехабилитация на площадното
пространство пред читалището“ – 255 000 лв.;
„Ремонт на сграда на кметството в с. Денница,
община Венец“ – 25 000 лв.;
119. по бюджета на Община Върбица –
900 000 лв. за ремонт на улична мрежа на
територията на община Върбица;
120. по бюджета на Община Каолиново –
1 120 000 лв. за: „Реконструкция, рехабилитация и ремонт на улична мрежа в населени
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места в община Каолиново“ – 800 000 лв.;
„Изграждане на спортни площадки в община
Каолиново“ – 320 000 лв.;
121. по бюджета на Община Нови пазар –
1 882 400 лв. за: „Основен ремонт на ул. „Цар
Асен“, ул. „Хан Аспарух“, ул. „Вапцаров“ и ул.
„Раковски“, с. Памукчии, община Нови пазар“ – 612 400 лв.; „Корекция на речно корито
на р. Крива в гр. Нови пазар“ – 1 270 000 лв.;
122. по бюд жета на Община Шу мен –
1 200 000 лв. за „Изграждане на довеждаща
инфраструктура до индустриална зона „Индустриален парк Шумен“, община Шумен“.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1,
т. 1 – 122 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по
централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи в общ размер
на 67 390 лв. за възнаграждения през 2019 г.
на външните членове на одитните комитети
към общините, както следва:
1. по бюд же т а на Общ и на С ви щов –
1780 лв.;
2. по бюджета на Община Стражица –
12 529 лв.;
3. по бюджета на Община Велинград –
5638 лв.;
4. по бюджета на Община Асеновград –
2240 лв.;
5. по бюд же т а на Общ и на К ри ч и м –
1941 лв.;
6. по бюджета на Община „Марица“ –
4385 лв.;
7. по бюджета на Община Първомай –
13 440 лв.;
8. по бюд же т а н а Общ и н а С л и в ен –
14 237 лв.;
9. по бюд жета на Столична община –
11 200 лв.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се
осигурят за сметка на предвидените средства
по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 3. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
в размер до 21 415 744 лв., разпределени,
както следва:
1. за Бъ л г ар ск ат а п ра во с ла вна ц ърква – Българска патриаршия – 1 970 000 лв.,
в т.ч.:
а) за ремонтно-възстановителни дейности
по Бачковския манастир – 500 000 лв.;
б) за ремонт на сградата на Старото гръцко
училище, гр. Пловдив, за нуждите на Плов
дивската митрополия – 500 000 лв.;
в) за строително-монтажни дейности по
манастирския комплекс „Св. Йоан Предтеча“,
гр. Кърджали – 970 000 лв.;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

2. за изграждане на Граничен контролнопропускателен пу нкт „Рудозем – Ксанти“
и подходен път – до 18 445 744 лв., в т.ч.
4 963 054 лв. авансови средства, които подлежат на възстановяване по Програма за
трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ
V – А „Гърция – България 2014 – 2020 г.“;
възстановените средства не могат да бъдат
разходвани за други цели;
3. за разплащане на местни данъци и такси – до 1 000 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите и/
или трансферите по централния бюджет за
2019 г.
Чл. 4. Със сумата по чл. 3, ал. 1, т. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правото на вероизповедание“, бюджетна
програма „Вероизповедания“, по бюджета на
Министерския съвет за 2019 г.
Чл. 5. Със сумата по чл. 3, ал. 1, т. 2 и
3 да се увеличат разходите по „Политика в
областта на осъществяването на държавните
функции на територията на областите в България“, бюджетна програма „Осъществяване
на държавната политика на областно ниво“,
по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
Чл. 6. Със сумата по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2
да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 7. По бюджета на Министерския съвет за
2019 г., по „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията
на областите в България“, бюджетна програма
„Осъществяване на държавната политика на
областно ниво“, да се създаде администриран
разходен параграф „Изграждане на ГКПП“ в
размер на сумата по чл. 3, ал. 1, т. 2.
Чл. 8. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2019 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 9. (1) Одобрява допълнителен трансфер
за Великотърновския университет „Св. св.
Кирил и Методий“ чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
в размер 965 000 лв. за ремонтни дейности на
Университетския спортен комплекс с басейн.
(2) Одобрява допълнителен трансфер за
Русенския университет „Ангел Кънчев“ в
размер 1 000 000 лв. чрез бюджета на Министерството на образованието и науката за
2019 г. за изграждане на нов учебно-изследователски корпус – втори етап.
(3) Средствата по ал. 1 и 2 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2019 г.
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(4) Министърът на образованието и науката
да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 10. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на здраве
опазването за 2019 г. в размер на 1 400 000 лв.,
от които 400 000 лв. за неотложни строително-ремонтни дейности в „МБА Л – Силистра“ – АД, гр. Силистра, и 1 000 000 лв.
за закупуване на ангиографски апарат за
коронарна и периферно-съдова диагностика
и интервенционални процедури за „УМБАЛ
„Д-р Георги Странски“ – ЕАД, Плевен.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
разходите по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2019 г. по „Политика
в областта на диагностиката и лечението“,
бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“, и показателите по чл. 15, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите и/
или трансферите по централния бюджет за
2019 г.
(4) Министърът на здравеопазването да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 11. Министърът на финансите да извърши произтичащите от това постановление
промени по централния бюджет за 2019 г.,
включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет
за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а, чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси и чл. 75 от Закона за
държавния бюджет на Република България за
2019 г. и във връзка с чл. 28, ал. 5 от Закона
за вероизповеданията.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет, на ректора на Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и Методий“, на
ректора на Русенския университет „Ангел
Кънчев“, на министъра на образованието и
науката, на министъра на здравеопазването и
на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
18 декември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9937
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 349
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2019 г. за финан
сово осигуряване на дейности по национални
програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 1 018 014 лв., разпределени по
бюджетите на общини за 2019 г. съгласно
приложението, за финансово осигу ряване
на дейности по следните национални програми, одобрени с Решение № 172 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване
на национални програми за развитие на образованието, изменено с Решение № 587 на
Министерския съвет от 2019 г.:
1. Национална програма „Осигу ряване
на съвременна образователна среда“, модул
„Модернизиране на системата на професионалното образование“ – 26 688 лв. по дейност
2 и 26 825 лв. по дейност 3;
2. Национална програма „Обучение за ИТ
кариера“ – 453 000 лв.;
3. Национална програма „Без свободен
час“ – 402 174 лв. по модул „Без свободен
час в училище“ и 53 449 лв. по модул „Без
свободен час в детската градина“;
4. Национална програма „Мотивирани
учители“ – 17 300 лв.;
5. Национална програма „ИТ бизнесът
преподава“ – 25 509 лв. по модул 1, 4380 лв.
по модул 2 и 8689 лв. по модул 3.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаляване на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“,
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния
бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка
на намаляване на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2019 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г. и да уведоми министъра
на финансите.
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Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 281 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините
за 2019 г. за изплащане на допълнително
възнаграждение за постигнати резултати от
труда на директорите на общинските детски
градини, училища, центрове за подкрепа за
личностно развитие и центрове за специална
образователна подкрепа (ДВ, бр. 89 от 2019 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1 числото „4 561 692“ се
заменя с „4 564 092“.
2. В приложението към чл. 1, ал. 1:
а) на ред „община Белослав“, в колона 3
числото „3 600“ се заменя с „6 000“ и в колона
4 числото „9 471“ се заменя с „11 871“;
б) на ред „Всичко общини:“, в колона 3
числото „2 167 200“ се заменя с „2 169 600“
и в колона 4 числото „4 561 692“ се заменя
с „4 564 092“.
§ 2. В Постановление № 301 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2019 г. за
изплащане на стипендии по Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени дарби

С Т Р. 1 5

от държавни, общински и частни училища
през 2019 г., приета с Постановление № 97 на
Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 95 от
2019 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1 числото „51 570“ се заменя
с „60 885“.
2. В чл. 1, ал. 2, т. 1 числото „36 315“ се
заменя с „45 630“.
3. В приложението към чл. 1, ал. 2, т. 1:
а) на ред „община Бургас“, в колона 3 числото „1 755“ се заменя с „11 070“ и в колона
5 числото „1 755“ се заменя с „11 070“;
б) на ред „Общо“, в колона 2 числото
„34 155“ се заменя с „43 470“ и в колона 4
числото „36 315“ се заменя с „45 630“.
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a
от Закона за публичните финанси и т. 3 от
Решение № 172 на Министерския съвет от
2019 г. за одобряване на национални програми
за развитие на образованието.
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 5. Постановлението влиза в сила от
18 декември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общини за 2019 г.
Област/община

Национална
програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“
(в лв.)

Национална програма „Обучение за ИТ
кариера“
(в лв.)

На ц иона лна програма „Без свободен час“
(в лв.)

Национа лна програма
„Мотивирани учители“
(в лв.)

Национална прог
рама „ИТ
бизнесът
преподава“
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Област Благоевград
Банско

302

302

Благоевград

4 295

4 295

Гоце Делчев

1 172

1 172

Гърмен

439

439

Петрич

1 146

1 146

Сандански

2 966

2 966

436

436

1 105

1 105

472

472

1 256

1 256

Сатовча
Хаджидимово
Якоруда
Област Бургас
Айтос

С Т Р.
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Област/община

ДЪРЖАВЕН
Национална
програма „Осигуряване на
съвременна
о бра з оват е л на
среда“
(в лв.)

Бургас

ВЕСТНИК

Национална програма „Обучение за ИТ
кариера“
(в лв.)

На ц иона лна програма „Без свободен час“
(в лв.)

158 000

7 211

БРОЙ 101
Национа лна програма
„Мотивирани учители“
(в лв.)

Национална програма „ИТ бизнесът преподава“
(в лв.)
2 180

Общо
(в лв.)

167 391

Карнобат

125

125

Поморие

497

497

1 611

1 611

2 388

2 388

Руен
Област Варна
Аксаково
Варна

34 686

2 820

37 506

Вълчи дол

1 077

1 077

Долни чифлик

1 235

1 235

Дългопол

5 454

5 454

1 386

10 626

Провадия

9 240

Област Велико Търново
Велико Търново

5 722

Горна Оряховица
Лясковец
Павликени

600

260

6 582

3 718

1 444

5 162

827

656

1 483

1 270

1 270

820

820

Свищов

4 130

4 130

Стражица

2 115

2 115

Сухиндол

146

146

Брегово

427

427

Видин

-63

Полски Тръмбеш

Област Видин
1 216

1 153

Област Враца
Борован

240

240

Бяла Слатина

2 040

2 040

Враца

7 147

Козлодуй

1 397

Мездра

2 127

600
1 200

350

7 497

858

2 855

1 470

3 597

Мизия

623

1 823

Оряхово

178

178

Роман

418

418

294

294

Област Габрово
Габрово
Дряново

13 525

13 525

Севлиево

959

959

Трявна

661

661

БРОЙ 101
Област/община

ДЪРЖАВЕН
Национална
програма „Осигуряване на
съвременна
о бра з оват е л на
среда“
(в лв.)

ВЕСТНИК

Национална програма „Обучение за ИТ
кариера“
(в лв.)

На ц иона лна програма „Без свободен час“
(в лв.)

С Т Р. 1 7
Национа лна програма
„Мотивирани учители“
(в лв.)

Национална програма „ИТ бизнесът преподава“
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Област Добрич
Генерал Тошево

694

694

Добрич

6 675

6 675

Каварна

1 345

1 345

Тервел

827

827

Шабла

294

294

Област Кърджали
Кирково

142

600

Крумовград
Кърджали

742
928

4 387

600

928
4 987

Област Кюстендил
Дупница

2 898

Кюстендил

5 006

Невестино

600

5 606

325

Рила
Сапарева баня

2 898
325
600

600

1 077

1 077

Област Ловеч
Ловеч
Тетевен
Троян

2 800
623

1 605
600

4 405
1 223

2 292

2 292

Област Монтана
Берковица

368

Вършец

533

533

Лом

781

781

3 174

3 174

128

128

Велинград

2 460

2 460

Пазарджик

10 048

Монтана

600

968

Област Пазарджик
Белово

1 650

11 698

Панагюрище

1 323

1 323

Пещера

1 219

1 219

Септември

1 282

1 282

-90

-90

774

774

Стрелча
Област Перник
Брезник
Перник

5 755

Радомир

1 157

600

300

6 055

300

2 057

С Т Р.
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Област/община

ДЪРЖАВЕН
Национална
програма „Осигуряване на
съвременна
о бра з оват е л на
среда“
(в лв.)

ВЕСТНИК

Национална програма „Обучение за ИТ
кариера“
(в лв.)

На ц иона лна програма „Без свободен час“
(в лв.)

БРОЙ 101
Национа лна програма
„Мотивирани учители“
(в лв.)

Национална програма „ИТ бизнесът преподава“
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Област Плевен
Белене

80

80

Гулянци

256

256

Долни Дъбник

108

108

Плевен

5 516

Пордим
Червен бряг

600

6 116

3 500

3 500

5 495

5 495

Асеновград

1 907

1 907

Брезово

1 303

1 303

896

896

Карлово

5 117

5 117

Кричим

1 113

1 113

„Марица“

1 362

1 362

30 708

333 580

Област Пловдив

Калояново

Пловдив

7 872

295 000

Първомай

2 835

Раковски

3 472

3 472

„Родопи“

828

828

Садово

703

703

Стамболийски

401

401

Съединение

712

712

Хисаря

861

861

Куклен

1 747

Сопот

505

670

3 340

2 417

873

873

1 727

1 727

Лозница

107

107

Разград

881

881

Цар Калоян

258

258

2 799

2 799

374

374

33 068

33 068

205

205

5 516

5 516

638

638

Област Разград
Кубрат

Област Русе
Ветово
Иваново
Русе
Област Силистра
Дулово
Силистра
Ситово

БРОЙ 101
Област/община

ДЪРЖАВЕН
Национална
програма „Осигуряване на
съвременна
о бра з оват е л на
среда“
(в лв.)

Тутракан

ВЕСТНИК

Национална програма „Обучение за ИТ
кариера“
(в лв.)

На ц иона лна програма „Без свободен час“
(в лв.)

С Т Р. 1 9
Национа лна програма
„Мотивирани учители“
(в лв.)

Национална програма „ИТ бизнесът преподава“
(в лв.)

Общо
(в лв.)

267

267

497

497

1 352

1 352

12 848

12 848

374

374

89

89

Девин

570

570

Златоград

622

622

Неделино

972

972

Област Сливен
Котел
Нова Загора
Сливен
Твърдица
Област Смолян
Борино

Смолян

3 270

Чепеларе

4 118

18

7 388
18

Област София-град
Столична

4 836

56 819

2 400

11 610

75 665

Софийска област
Антон

623

623

Божурище

1 059

1 059

Ботевград

231

231

1 495

1 495

906

906

Годеч
Горна Малина
Долна баня

1 200

Етрополе
Златица
Костенец

1 200

5 436
13 300

5 436

338

110

13 748

1 574

1 574

Костинброд

668

668

Пирдоп

231

231

Правец

2 566

2 566

Самоков

2 171

Своге

2 581

2 581

Сливница

3 285

3 285

Челопеч

1 726

1 726

66

66

Гълъбово

920

920

Казанлък

3 978

600

340

3 111

Област Стара Загора
Братя Даскалови

600

500

5 078

С Т Р.
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Област/община

ДЪРЖАВЕН
Национална
програма „Осигуряване на
съвременна
о бра з оват е л на
среда“
(в лв.)

ВЕСТНИК

Национална програма „Обучение за ИТ
кариера“
(в лв.)

На ц иона лна програма „Без свободен час“
(в лв.)

БРОЙ 101
Национа лна програма
„Мотивирани учители“
(в лв.)

Национална програма „ИТ бизнесът преподава“
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Николаево

596

596

Павел баня

582

582

14 962

14 962

2 877

2 877

727

727

2 153

2 153

577

577

Стара Загора
Чирпан
Област Търговище
Антоново
Омуртаг
Опака
Попово

2 653

Търговище

8 592

860

3 513
8 592

Област Хасково
Димитровград

4 455

Ивайловград

778
600

5 233
600

Любимец

1 015

1 015

Свиленград

1 290

1 290

Симеоновград

125

125

Тополовград

751

751

Харманли

930

Хасково

5 980

600

2 150

3 080

900

7 480

Област Шумен
Венец

1 554

1 554

Върбица

186

186

Каолиново

355

355

Каспичан

767

767

Никола Козлево

353

353

Нови пазар

4 740

4 740

Смядово

1 095

Шумен

6 425

1 095
600

7 025

Област Ямбол
Болярово

160

160

Елхово

245

245

Стралджа

374

374

1 166

1 166

12 508

12 508

„Тунджа“
Ямбол
ОБЩО:
9982

53 513

453 000

455 623

17 300

38 578

1 018 014

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 350
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за определяне размера на минималната ра
ботна заплата за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 януари
2020 г. размер на минималната месечна работна заплата за страната 610 лв. и на минималната часова работна заплата 3,66 лв. при
нормална продължителност на работното
време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен
работен месец.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66
на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово
осигуряване на някои дейности в бюджетните
организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм.
и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г.,
бр. 53 и 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4
от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и
103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от 2013 г.,
бр. 2 и 105 от 2014 г., бр. 42 от 2015 г., бр. 1 и
103 от 2016 г., бр. 11, 58 и 102 от 2017 г. и бр. 107
от 2018 г.) думите „560 лв. от 1 януари 2019 г.“
се заменят с „610 лв. от 1 януари 2020 г.“.
§ 2. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета
с Постановление № 129 на Министерския
съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27
от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г.,
бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44,
58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г. и бр. 1, 5
и 93 от 2019 г.), в приложение № 1 към чл. 3,
ал. 2 и в приложение № 2 към чл. 4 навсякъде
числата „560“, „565“, „570“, „575“, „580“, „585“,
„590“, „600“ и „605“ се заменят с „610“.
§ 3. Необходимите средства за изпълнението на постановлението в организациите
по § 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на
Закона за публичните финанси се осигуряват
в рамките на у твърдените по бюджетите
им разходи.
§ 4. До приемането на Националния план за
действие по заетостта за 2020 г. субсидираното
от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна
заплата по насърчителната мярка по чл. 55в
от Закона за насърчаване на заетостта и по
програми за заетост по Закона за насърчаване
на заетостта, се определя от 1 януари 2020 г.
в размер 610 лв. за пълен работен месец при
осемчасов работен ден и 3,66 лв. часова работна заплата.

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.
§ 6. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9938

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 351
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на външните работи за
2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на външните работи за
2019 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на активната двустранна
и многостранна дипломация“ със 140 400 лв.,
в т.ч.:
а) по бюд жетна прог рама „Принос за
формиране на политики на ЕС и НАТО“ с
19 340 лв.;
б) по бюджетна програма „Международно
сътрудничество“ с 8214 лв.;
в) по бюджетна програма „Международно
сътрудничество за развитие и хуманитарни
въпроси“ със 112 846 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на публичната дипломация“
със 140 400 лв., в т. ч.:
а) по бюджетна програма „Публични дейности“ със 124 686 лв.;
б) по бюджетна програма „Културна дип
ломация“ с 15 714 лв.
Чл. 2. (1) По бюджета на Министерството
на външните работи за 2019 г. по „Политика
в областта на публичната дипломация“, бюджетна програма „Публични дейности“, да
се създаде администриран разходен параграф
„Официална помощ за развитие и хуманитарна
помощ“ в размер 124 686 лв.
(2) По бюджета на Министерството на
външните работи за 2019 г. по „Политика в
областта на публичната дипломация“, бюджетна програма „Културна дипломация“, да
се създаде администриран разходен параграф
„Официална помощ за развитие и хуманитарна
помощ“ в размер 15 714 лв.
Чл. 3. Заместник министър-председателят
по правосъдната реформа и министър на
външните работи да извърши налагащите се

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

от чл. 1 промени по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси и чл. 75 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2019 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на
външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
18 декември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9939

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 352
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на земеделието, храните
и горите за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на земеделието и храните
за 2019 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на земеделието и селските
райони“ общо с 4 450 000 лв., разпределени
по програми, както следва:
а) б ю д ж е т н а п р о г р а м а „З е м е д е л с к и
земи“ – с 2 700 000 лв.;
б) бюджетна програма „Организация на
пазарите и държавни помощи“ – с 200 000 лв.;
в) бюджетна програма „Агростатистика,
анализи и прогнози“ – с 400 000 лв.;
г) бюджетна програма „Безопасност по
хранителната верига“ – с 1 000 000 лв.;
д) бюджетна програма „Подобряване на
живота в селските райони“ – със 150 000 лв.;
2 . н а м а л я в а у т в ърден и т е ра з ход и по
бюд же т на п рог ра ма „ А д м и н ис т ра ц и я“ с
4 000 000 лв.;
3. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на земеделието и селските
райони“, бюджетна програма „Растениевъдство“, с 8 450 000 лв. по показател персонал.
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Чл. 2. Намалява утвърдените с чл. 23, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г. показатели по бюджета
на Министерството на земеделието, храните
и горите, както следва:
1. максимален размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2019 г. – със сумата 8 450 000 лв.;
2. максимален размер на новите задължения
за разходи, които могат да бъдат натрупани
през 2019 г. – със сумата 8 450 000 лв.
Чл. 3. Министърът на земеделието, храните
и горите да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 и 2 от Закона за публичните
финанси и чл. 77, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието, храните и горите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
18 декември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9940

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 353
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за извършване на промени на утвърдените
със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. максимални размери
на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2019 г., и максимални
размери на новите задължения за разходи,
които могат да бъдат натрупани през 2019 г.,
по бюджета на Министерството на земедели
ето, храните и горите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Увеличава утвърдените с чл. 23, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г. показатели по бюджета
на Министерството на земеделието, храните
и горите, както следва:
1. Максимален размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2019 г. – със сумата 20 000 000 лв.
2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани
през 2019 г. – със сумата 9 938 000 лв.
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Чл. 2. Министърът на земеделието, храните
и горите да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 76 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието, храните и горите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
18 декември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9941

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 354
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на външните работи за
2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на външните работи за
2019 г., както следва:
1. Намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на активната двустранна и
многостранна дипломация“ с 1 667 535 лв., в т.ч.:
а) по бюд жетна прог рама „Принос за
формиране на политики на ЕС и НАТО“ – с
222 760 лв.;
б) по бюджетна програма „Двустранни
отношения“ – със 182 000 лв.;
в) по бюджетна програма „Международно
сътрудничество“ – с 4000 лв.;
г) по бюджетна програма „Европейска
политика“ – с 80 930 лв.;
д) по бюджетна програма „Визова политика
и управление при кризи“ – с 905 364 лв.;
е) по бюджетна програма „Осигуряване
и конт рол на външнополитическата дейност“ – със 112 481 лв.;
ж) по бюджетна програма „Международно
сътрудничество за развитие и хуманитарни
въпроси“ – със 160 000 лв.
2. Увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на развитието на ефективна
дипломатическа служба“ с 1 667 535 лв., в т.ч.:
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а) по бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата
служба“ – с 1 564 775 лв.;
б) по бюджетна програма „Управление на
задграничните представителства и подкрепа
на българските граждани в чужбина“ – със
102 760 лв.
Чл. 2. Заместник министър-председателят
по правосъдната реформа и министър на
външните работи да извърши налагащите се
от чл. 1 промени по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на
външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
18 декември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9942

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2019 г. за доставка на
ваксина срещу болестта заразен нодуларен
дерматит по едрите преживни животни
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери (предоставени трансфери) между бюджети и сметки за средства от Европейския
съюз в размер до 3 504 060 лв. по бюджета
на Министерството на земеделието, храните
и горите за 2019 г. за доставка на ваксина
срещу болестта заразен нодуларен дерматит
по едрите преживни животни.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. Министърът на земеделието, храните
и горите да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2019 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на земеделието, храните и горите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
18 декември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9943

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за изменение на Постановление № 232 на
Министерския съвет от 2019 г. за извършва
не на промени на утвърдения със Закона за
държавния бюджет на Република България за
2019 г. максимален размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2019 г. по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
за изпълнението на Проект „Път І-1 (Е-79)
Мездра – Ботевград от км 161+367 до км
194+122“ (ДВ, бр. 74 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 числото „419 327 906“ се заменя
с „430 368 442“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
18 декември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9944

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общини за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за 2019 г. за овладяване и преодоляване
на последиците от бедствия в общ размер
14 836 452 лв., разпределени по общини, както
следва:
1. трансфер по бюджета на Община Петрич
в общ размер 460 561 лв., от които:
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а) за изграждане на подпорна стена в кв.
37, с. Марикостиново – 20 561 лв.;
б) за аварийни дейности по възстановяване коритото на дере – Долнорибнишка река,
с. Първомай – 440 000 лв., частично;
2. трансфер по бюджета на Община Бургас
за корекция на речното корито на р. Отманлийска и на прилежащите є съоръжения –
600 000 лв., частично;
3. трансфер по бюджета на Община Дългопол за неотложни аварийно-възстановителни
работи по покривната конструкция и по част
от фасадата на административна сграда „А“
на общинска администрация – гр. Дългопол – 78 776 лв.;
4. трансфер по бюджета на Община Горна
Оряховица за непредвидени аварийни разходи
по почистване отворите на мост на р. Янтра
между с. Първомайци и гр. Горна Оряховица
и за възстановяване на пътната настилка на
улици в регулацията на с. Първомайци –
152 171 лв.;
5. трансфер по бюджета на Община Златарица за укрепване на свлачище на ул. Трета
и ул. Четвърта, с. Калайджии – 319 951 лв.;
6. трансфер по бюджета на Община Павликени за подмяна на съществуващи тласкателни водопроводи от помпена станция на
с. Росица до НР на с. Вишовград, частично,
за І подем – 336 009 лв.;
7. трансфер по бюджета на Община Сухиндол за аварийно укрепване и корекция на
отводнителен канал в гр. Сухиндол, І етап, от
о.т. 153 – 154 до о.т. 390 – 466 284 лв.;
8. т ра нс ф ер по бюд же т а н а Общ и н а
Добричка в общ размер 22 857 лв., от които:
а) за възстановителни работи на ул. Двадесет и четвърта по плана на с. Ловчанци –
17 454 лв.;
б) за възстановителни работи на подпорна
стена в границите на поземлен имот – кметството на с. Ловчанци – 5403 лв.;
9. трансфер по бюджета на Община Ардино за заздравяване на сграда на Н.М.Х.
и укрепване на скат в с. Гърбище, махала
„Звезда“ – 58 097 лв.;
10. трансфер по бюджета на Община Черноочене за разплащане на непредвидени разходи – мостово съоръжение на път KRZ 3468/
III-5071, Три могили – Драганово/ – Бърза
река – 1168 лв.;
11. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Дупница за аварийно укрепване на път KNL
3063/ІІІ-6232 Дяково – Кременик, ІІ етап –
253 505 лв.;
12. трансфер по бюджета на Община Берковица в общ размер 332 597 лв., от които:
а) за почистване на речните корита в обхвата
на урбанизирана територия на гр. Берковица, с. Замфирово, с. Гаганица и с. Бързия –
316 025 лв.;
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б) за спешни аварийно-неотложни дейности по възстановяване на проводимостта
на канализацията в IV ОУ „Г. С. Раковски“,
гр. Берковица – 16 572 лв.;
13. трансфер по бюджета на Община Монтана за аварийно-възстановителни работи на
ул. Петър Лазаров, с. Габровница – 54 726 лв.;
14. трансфер по бюджета на Община Земен
в общ размер 1 594 448 лв., от които:
а) за рехабилитация, основен ремонт и
реконструкция на път за махала „Габеро“,
с. Блатешница – 450 825 лв.;
б) за аварийно-възстановителни работи по
път за с. Враня, стена – 665 809 лв.;
в) за аварийно-възстановителни работи
по реконструкция на пътно-мостово съоръжение на р. Треклянска, с. Враня, стена –
477 814 лв.;
15. трансфер по бюджета на Община Долна
Митрополия за възстановяване на ул. Трети
март, с. Ставревци – 741 070 лв.;
16. трансфер по бюджета на Община Плевен
за укрепване на свлачище с идeнтификационен
№ PVN 24.06999.01 и на свлачище с идентификационен № PVN 24.06999.02 – Регионален
център за управление на отпадъци – гр. Плевен – 600 000 лв.;
17. трансфер по бюджета на Община Асеновград за аварийно укрепване на свлачище
на път PDV 3016/ІІ-86, Асеновград – Бачково/ – Лясково – граница община Асеновград/
Куклен – Яврово – Добралък при км 2+070 –
460 517 лв.;
18. трансфер по бюджета на Община Калояново за аварийно укрепване, почистване и
възстановяване на десния бряг на р. Стряма,
над съществуващия мост в землището на
с. Ръжево Конаре – 369 595 лв.;
19. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Перущица за изграждане на подпорна стена по източния край на речното корито на
р. Перущинска (Стара) в зоната от северния
край на УПИ І зеленина до УПИ VІІ-1146
включително, кв. 89 по регулационния план
на гр. Перущица – 154 156 лв.;
20. трансфер по бюджета на Община Стамболийски за авариен ремонт на преливник „1“
на канализационната мрежа на гр. Стамболийски – 298 972 лв.;
21. трансфер по бюджета на Община Сливо поле за укрепителни дейности на периодично активно свлачище с рег. № 17.8602.01,
с. Юделник – 92 398 лв.;
22. трансфер по бюджета на Община Ситово
за разплащане на разходи по преодоляване
на последиците от обявяване на бедствено
положение за борба с африканската чума по
свинете – 6378 лв.;
23. трансфер по бюджета на Община Котел
в общ размер 417 904 лв., от които:
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а) за възстановяване проводимостта на
речното корито на р. Глогова и р. Котлещница,
гр. Котел – 83 920 лв.;
б) за възстановяване на асфалтова настилка по ул. Иглика, ул. Калина и ул. Кръстьо
Раковски, гр. Котел – 333 984 лв.;
24. трансфер по бюджета на Община Доспат
за възстановяване на водосток над р. Доспатска за укрепване на улица за промишлената
зона – гр. Доспат – 159 957 лв.;
25. трансфер по бюджета на Община Рудозем за изграждане на подпорна стена за
укрепване на ул. Рожен, между о.т. 463 и
о.т. 466, с. Чепинци – 465 267 лв.;
26. трансфер по бюджета на Община Братя
Даскалови за възстановяване на улици и пътни
мостове в с. Малко Дряново, с. Найденово и
с. Сърневец – 83 907 лв.;
27. трансфер по бюджета на Община Мъглиж в общ размер 823 447 лв., от които:
а) за укрепване на две свлачища на път
SZR 1081 – с. Тулово – гр. Мъглиж – с. Селце – 679 766 лв.;
б) за възстановяване на общински път
SZR 1081, /I-5/ Тулово – Мъглиж – Селце,
в участъка от гр. Мъглиж до с. Селце, и
общински път SZR 3081-IV, от с. Ветрен до
с. Сливито – 143 681 лв.;
28. т ра нсфер по бюд же та на Общ и на
Стара Загора за възстановяване на сгради,
съоръжения и техническа инфраструктура на
Регионален център за управление на отпадъци – Стара Загора, с. Ракитница – 337 491 лв.;
29. трансфер по бюджета на Община Горна
Малина за аварийно-възстановителни и ремонтни дейности на яз. „Долно Камарци“ –
652 499 лв., частично;
30. трансфер по бюджета на Община Драгоман за аварийно почистване на речното корито
по поречието на р. Габерска в регулационните
граници на с. Габер – 572 837 лв.;
31. трансфер на Община Елин Пелин за
почистване и укрепване на речното корито
по поречието на приток на р. Стара река в
регулационните граници на с. Голема Раковица – 600 000 лв., частично;
32. трансфер по бюджета на Община Златица за разплащане на непредвидени разходи
за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи след поройни дъждове на
територията на общината – 138 444 лв.;
33. трансфер по бюджета на Община Ихтиман в общ размер 1 120 065 лв., от които:
а) за неотложни аварийно-възстановителни
мероприятия на преливника на яз. „Борика“
и реконструкция на основния изпускател –
620 065 лв, частично;

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

б) за неотложни възстановителни работи
на общински път SFO 3330 (ІІІ-801) Вакарел – Белица – Богдановци – Ръжана – път
І-8 – 500 000 лв., частично;
34. трансфер по бюджета на Община Опака
за почистване на участък от общинската пътна
мрежа – път TGV 1100, с. Крепча – с. Гръчиново, от км 1+714 до км 2+256 – 33 847 лв.;
35. трансфер по бюджета на Община Ивайловград за подмяна на магистрален водопровод
от помпена станция с. Славеево до изпускателна шахта № 1, гр. Ивайловград – 956 325 лв.;
36. трансфер по бюджета на Община Любимец за изграждане на южен обходен канал
по ул. Тракия за отвеждане на дъждовните
води до р. Белишка – 600 000 лв., частично;
37. трансфер по бюджета на Община Минерални бани за изграждане на подпорна стена
от о.к. 73 до т. 1 на съществуваща подпорна
стена, с. Татарево, ІІ етап – 283 839 лв.;
38. трансфер по бюджета на Община Симео
новград за аварийно-възстановителни работи
по реконструкция на уличното платно, тротоарите и отводнителната система на участък
от ул. Генерал Скобелев, от о.т. 143 до о.т 148,
гр. Симеоновград – 136 387 лв.
(2) Допълнителните трансфери по чл. 1,
ал. 1, т. 1 – 38 се предоставят от централния
бюджет по бюджетите на общините като
трансфер за други целеви разходи.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2019 г. в частта за предотвратяване, овладяване и преодоляване на
последиците от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел
II, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2019 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3, чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от
Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила на
18 декември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9945
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на транспорта, информаци
онните технологии и съобщенията за 2019 г.
в частта на финансирането на бюджетното
салдо
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюд жета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за
2019 г. – намаляване в частта на финансирането на бюджетното салдо за операции по
възстановяване на суми по възмездна финансова помощ за сметка на централния бюджет
в размер 62 000 хил. лв.
Чл. 2. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 162 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на допълнителни плащания от централния бюджет по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за 2017 г. за предоставяне на възмездна финансова помощ на „Холдинг БДЖ“ – ЕАД,
София (ДВ, бр. 64 от 2017 г.), изменено с
Постановление № 237 на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 92 от 2018 г.), в чл. 2,
ал. 1 думите „в срок до 30 декември 2019 г.“
се заменят с „в срок до 31 март 2020 г.“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
18 декември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9946
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политика/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на енергетиката за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политика/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на енергетиката за 2019 г.,
както следва:
1. Намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на устойчивото и конкурентоспособно енергийно развитие“, бюджетна
прог рама „Подобряване на процесите на
концесиониране и управление на подземните богатства и геоложките изследвания“, с
56 000 лв.
2. Увеличава утвърдените разходи по бюджетна програма „Администрация“ с 56 000 лв.
Чл. 2. Министърът на енергетиката да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на енергетиката за 2019 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на енергетиката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
18 декември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9947

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на културата за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на културата за 2019 г.,
както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в
чужбина и достъп до качествено художествено
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образование“ с 524 933 лв., в т.ч. намаление
по бюджетна програма „Национален фонд
„Култура“ с 4905 лв., намаление по бюджетна
програма „Сценични изкуства“ с 250 028 лв. и
намаление по бюджетна програма „Популяризиране на българската култура в чужбина“
с 270 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в
чужбина и достъп до качествено художествено
образование“, бюджетна програма „Обучение
на кадри в областта на изкуството и културата“ с 303 872 лв.;
3. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“ с
44 340 лв., в т.ч. увеличение по бюджетна
програма „Опазване на недвижимото културно
наследство“ с 22 560 лв. и увеличение по бюджетна програма „Опазване и представяне на
движимото културно наследство и визуалните
изкуства“ с 21 780 лв.;
4. у вел и ча ва у т върден и т е ра зход и по
бюджетна програма „Администрация“ със
176 721 лв.
Чл. 2. Министърът на културата да извърши налагащите се промени по бюджета на
Министерството на културата за 2019 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
18 декември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9948

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2019 г. в размер до 407 870 лв. във
връзка с подсигуряване на средства за нормалното функциониране на Генералното консулство на Република България във Франкфурт
на Майн, Федерална република Германия, и
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за финансово обезпечаване на наема на сградата на посолството на Република България
в Тирана, Албания.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите по
централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на развитието на ефективна дипломатическа
служба“, бюджетна програма „Управление на
задграничните представителства и подкрепа
на българските граждани в чужбина“, по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 до 407 870 лв.
да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 3. Заместник министър-председателят
по правосъдната реформа и министър на
външните работи да извърши съответните
промени по бюджета на Министерството на
външните работи за 2019 г. на база на фактически извършените разходи и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председателя по правосъдната реформа и министър на
външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила на
18 декември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9949

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за извършване на промени на утвърдените със
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г. максимални размери
на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2019 г., по бюджета на
Министерството на отбраната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Увеличава утвърдения с чл. 11, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г. показател по бюджета на
Министерството на отбраната максимален
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размер на ангажиментите за разходи, които
могат да бъдат поети през 2019 г., със сума в
размер 140 000 000 лв.
Чл. 2. Министърът на отбраната да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2019 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 76 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
18 декември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9950

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за
финансирането на институциите в системата
на предучилищното и училищното образова
ние, приета с Постановление № 219 на Минис
терския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 81 от
2017 г.; изм. и доп., бр. 31 и 105 от 2018 г. и
бр. 36 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 16а се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Първостепенните разпоредители с бюджет разпределят получените от тях средства
по ал. 2 между училищата въз основа на броя
на учениците по данни от НЕИСПУО към
1 януари на текущата година и нормативи за
занимания по интереси за институция и за
ученик в дневна форма или в дуална система
на обучение, определени с акта по чл. 282,
ал. 3 от ЗПУО.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 2. В чл. 16в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Със средствата по чл. 16а,
ал. 3, т. 2, както и с намалените“ се заменят
със „С намалените“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 3. Създава се чл. 37а:
„Чл. 37а. (1) Средствата от държавни я
бюджет за дейностите по чл. 34, т. 2 и 3 за
частните детски градини и училища се определят по бюджетите на общините, на чиято
територия се намира тяхното седалище.
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(2) Общините разпределят и предоставят
средствата по ал. 1 между частните детски
градини и училища въз основа на броя на
децата и учениците, получаващи ресурсно
подпомагане.
(3) Частните детски градини и училища
разходват получените средства за:
1. дейностите по чл. 34, т. 2 – за разходи
за персонал;
2. дейностите по чл. 34, т. 3 – за разходите
по чл. 37, ал. 3.“
§ 4. В чл. 71, ал. 4 думите „16 ученици
във всяка от тях“ се заменят с „13 ученици
за групите в класовете от началния етап на
основното образование и 15 ученици за групите в класовете от прогимназиалния етап
на основното образование“.
§ 5. Приложение № 6б към чл. 52б, ал. 3
се изменя така:
„Приложение № 6б
към чл. 52б, ал. 3
Размер на финансирането на институциите
за работа с деца и ученици от уязвими групи
според групата за финансиране
Група за финансиране
на де т ск ата градина
или училището

Размер на финансирането за едно
дете в детска градина и ученик в
основната образователна степен
в у чилищата в
дневна форма на
обучение
(левове на дете/
ученик)

Размер на финансирането за
ученик в I и II
гимназиален
етап в дневна
форма и в дуална система на
обучение
(левове на
ученик)

1-ва

46

23

2-ра

94

47

3-та

140

70

4-та

186

93

5-а

234

117

“
Заключителни разпоредби
§ 6. В Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на
Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 86
от 2017 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2018 г.), в
чл. 21е, ал. 2, т. 2 думите „чл. 16а, ал. 3, т. 2
и“ се заличават.
§ 7. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“,
с изключение на § 5, който влиза в сила от
1 януари 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9951

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за изменение на нормативни актове на Ми
нистерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Наредбата за командировъчните
средства при задграничен мандат, приета с
Постановление № 188 на Министерския съвет
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 57 и 98 от 2009 г.,
бр. 40 от 2010 г., бр. 2 и 104 от 2011 г., бр. 103
от 2012 г., бр. 2 и 108 от 2014 г., бр. 1 и 104 от
2016 г., бр. 24 и 102 от 2017 г., бр. 75 и 107 от
2018 г. и бр. 49 от 2019 г.), се правят следните
изменения:
1. В § 8а на преходните и заключителните разпоредби думите „2019 г.“ се заменят с
„2020 г.“.
2. На ред 18 от приложение № 1 към чл. 6,
ал. 1 „Таблица на базисния размер на дневните командировъчни пари във валута при
дългосрочно командироване на служителите в
задграничните представителства на Република
България в чужбина при условията и по реда,
определени със Закона за дипломатическата
служба“ думите „Република Македония“ се
заменят с „Република Северна Македония“.
3. На ред 4 от приложение № 4 към чл. 11,
ал. 6 „Таблица за размера на пътните пари
при пътуване с лично превозно средство“
думите „Република Македония“ се заменят
с „Република Северна Македония“.
4. На ред 1 от приложение № 6 към чл. 13,
ал. 1 и 2 „Таблица на размера на средствата
за наем на обзаведено жилище за съответната
държава, определен в процент от базисния
размер на дневните командировъчни пари
във валута за 30 календарни дни“ думата
„Македония“ се заменя с думите „Република
Северна Македония“.
§ 2. В приложение № 1 към чл. 13, ал. 3 от
Устройствения правилник на Министерството
на външните работи, приет с Постановление
№ 202 на Министерския съвет от 2013 г. (обн.,
ДВ, бр. 80 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 7 и 39 от
2017 г., бр. 34 и 70 от 2018 г. и бр. 5 и 57 от
2019 г.), се правят следните изменения:
1. В наименованието числото „1378“ се
заменя с „1368“.
2. На ред II. „Общата численост на персонала в задграничните представителства на
Република България“ числото „719“ се заменя
със „709“.
§ 3. В т. 1 от приложение № 2 към чл. 5, ал. 5
от Постановление № 221 на Министерския
съвет от 1999 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на външните
работи и за преобразуване и закриване на
административни структури към министъра
на външните работи (обн., ДВ, бр. 105 от
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1999 г.; изм. и доп., бр. 7, 12 и 16 от 2000 г.,
бр. 97 от 2001 г., бр. 85 от 2002 г., бр. 76 и 86
от 2003 г., бр. 10, 49 и 84 от 2005 г., бр. 19 от
2006 г., бр. 83 от 2009 г., бр. 105 от 2011 г.,
бр. 80 от 2013 г., бр. 7 от 2017 г. и бр. 5 от
2019 г.) числото „719“ се заменя със „709“.
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на разпоредбата на § 1, т. 1, която
влиза в сила от 1 януари 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9952

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 365
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата за
2019 г. за изплащане на държавни парични
награди за особени заслуги към българската
държава и нацията
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на културата за 2019 г. в размер 5400 лв. за изплащане
на държавни парични награди за особени
заслуги към българската държава и нацията
на Анатоли Добрев Кръстев, Анжел Раймонд
Вагенщайн, Георги Димитров Дюлгеров, Иван
Петков Стайков, Иван Цанев Иванов, Лили
Иванова Петрова и Христо Костадинов Ганев
и Андрей Петков Дреников за изключителните
им постижения и за цялостния им принос в
областта на културата.
(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените разходи по централния
бюджет за 2019 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на създаване
и популяризиране на съвременно изкуство в
страната и в чужбина и достъп до качествено
художествено образование“, бюджетна програма „Подпомагане развитието на българската
култура и изкуства, на българския книжен
сектор, библиотеки и читалища“.
(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 2. Министърът на културата да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по бюджета
на Министерството на културата и да уведоми
министъра на финансите.
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Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и т. 1 от Решение на Народното
събрание от 22 ноември 2019 г. за отпускане
на държавни парични награди за особени
заслуги към българската държава и нацията
(ДВ, бр. 93 от 2019 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
18 декември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9953

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 366
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопаз
ването за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 1 200 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
за държавни лечебни заведения за болнична
помощ – търговски дружества, за капиталови
разходи за основен ремонт и за закупуване
на дълготрайни материални активи.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на диагностиката и лечението“, бюджетна
програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“,
по бюджета на Министерството на здраве
опазването за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
18 декември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9954

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 367
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопаз
ването за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 2 500 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
за държавни лечебни заведения за болнична
помощ – търговски дружества, за капиталови
разходи за закупуване на дълготрайни материални активи.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на диагностиката и лечението“, бюджетна
програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“,
по бюджета на Министерството на здраве
опазването за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
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§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
18 декември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9955

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 368
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2019 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на промоцията,
превенцията и контрола на общественото
здраве“ – с 11 569 600 лв., в т. ч. по:
аа) бюджетна програма „Държавен здравен
контрол“ – с 335 600 лв.;
бб) бюджетна програма „Профилактика и
надзор на заразните болести“ – с 11 191 400 лв.;
вв) бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества“ – с 42 600 лв.;
б) „Политика в областта на диагностиката
и лечението“ – с 10 094 100 лв., в т. ч. по:
аа) бюджетна програма „Контрол на медиц инск и т е дейнос т и, зд ра вна информац и я и елек т ронно зд ра веопазва не“ – със
7 480 200 лв.;
бб) бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване“ – с
2 613 900 лв.;
в) „Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия“ – с
4 802 800 лв., в т. ч. по:
аа) бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински
изделия“ – с 4 802 800 лв.;
г) бюджетна програма „Администрация“ – с
2 076 200 лв.
2. Увеличава утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на промоцията,
превенцията и контрола на общественото
здраве“ – с 695 600 лв., в т. ч. по:
аа) бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести“ – с 695 600 лв.;
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б) „Политика в областта на диагностиката
и лечението“ – с 27 847 100 лв., в т. ч. по:
аа) бюджетна програма „Осигуряване на
медицинска помощ на специфични групи от
населението“ – с 18 595 900 лв.;
бб) бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“ – с 2 485 100 лв.;
вв) бюджетна програма „Психиатрична
помощ“ – с 5 117 100 лв.;
гг) бюджетна програма „Осигуряване на
кръв и кръвни продукти“ – с 1 649 000 лв.
Чл. 2. По бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2019 г., по „Политика в
областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Осигуряване на медицинска
помощ на специфични групи от населението“,
се създава администриран разходен параграф
„Проект „Домашни грижи за достоен и независим живот“ (БЧК, МЗ, МТСП)“ в размер
72 438 лв.
Чл. 3. Министърът на здравеопазването да
извърши налагащите се от чл. 1 и 2 промени
по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. и да уведоми за това
министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси и чл. 75 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2019 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
19 декември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9983

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 369
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“, приет с
Постановление № 13 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 8 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 55, 78 и 89 от 2005 г., бр. 40 и 48 от
2006 г, бр. 23 от 2007 г., бр. 43 и 53 от 2008 г.,
бр. 89 от 2009 г., бр. 3 и 58 от 2010 г., бр. 49
от 2012 г., бр. 16 от 2013 г., бр. 86 от 2014 г.,
бр. 25 от 2015 г., бр. 42 от 2016 г., бр. 54 и 101
от 2017 г. и бр. 78 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 32:
„32. предоставя информация на основание чл. 14, ал. 3 от Наредба № РД-04-2 от
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16.07.2019 г. за реда и условията за водене на
регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти
от нефтен произход, която е във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 4 и 6 от Закона за административното
регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход;“.
2. Досегашната т. 32 става т. 33.
§ 2. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Инспекторатът извършва планови и
извънпланови проверки на структури, дейности
и процеси в агенцията.“
2. Алинеи 5 и 6 се отменят.
§ 3. В чл. 10 т. 2 се отменя.
§ 4. В чл.11 ал. 2 се изменя така:
„(2) Инспекторатът представя ежегоден
отчет за дейността си пред председателя.“
§ 5. В чл. 14б т. 21 се отменя.
§ 6. В чл. 17, ал. 1 се създава изречение
трето: „Към териториалните дирекции функционират складови бази за съхранение на
държавни резерви, военновременни запаси и
запаси от нефт и нефтопродукти и Ситуационен център за обучение при бедствия и кризи
от военен и невоенен характер.“
§ 7. В чл. 18, т. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Буква „а“ се изменя така:
„а) внедрява съвременни информационни
технологии и потребителско администриране
на Автоматизирана информационна система
на държавните резерви и военновременните
запаси в извънреден режим на работа за
защита на информацията при условията на
к ризисни сит уации, к ру пни промиш лени
аварии и природни бедствия, привеждането
от мирно време на военно положение и във
време на война;“.
2. Буква „е“ се отменя.
3. Създава се буква „з“:
„з) разработване на процедури и предприемане на мерки за отстраняване на уязвимости
и повишаване на нивото на мрежовата и
информационната сигурност при инциденти,
включително кибератака.“
§ 8. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. (1) Агенцията обявява публично:
1. до 15 декември на предходната година
намеренията си за обновяване на държавния
резерв от зърно през следващата година съобразно тримесечния период за поддържане на
нетното ниво, като публикува информация за
това на страницата на агенцията в интернет;
2. сроковете и продъл ж ителност та на
процедурите по т. 1 за всеки от четирите
тримесечни периода.
(2) Агенцията създава интегрирана интерактивна компютърна система, която осигурява
пълно обхващане на извършваните дейности,
включително управление на наличните кол и чес т ва зърно и фи на нсово - сче т овод на
отчетност.“
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§ 9. В чл. 28 думите „вътрешните правила за
работа и инструкцията за документооборота“
се заменят с „вътрешни правила за документооборота и другите вътрешни актове“.
§ 10. В чл. 29, ал. 2 т. 7 се изменя така:
„7. организират и упражняват контрол по
спазването на вътрешни правила за документооборота и другите вътрешни актове в
рамките на своята компетентност.“
§ 11. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) А дминист ративното обслу ж ване в
Централното управление и в териториалните
дирекции на агенцията се извършва непрекъснато от 9,00 ч. до 17,30 ч. В случаите, когато
в служебните помещения има потребители на
административни услуги в края на обявеното
работно време, работата на звеното продължава до приключване на тяхното обслужване,
но не повече от два астрономически часа след
обявеното работно време.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 12. В приложението към чл. 6, ал. 4 се
правят слените изменения:
1. На ред „Обща администрация“ числото
„49“ се заменя с „51“.
2. На ред „Дирекция „Административноправно обслужване и европейска координация“
числото „22“ се заменя с „24“.
3. На ред „Специализирана администрация“
числото „446“ се заменя с „444“.
4. На ред „Главна дирекция „Държавни
резерви, военновременни и задължителни запаси“ в т.ч. и“ числото „428“ се заменя с „426“.
5. На ред „териториални дирекции“ числото
„404“ се заменя с „402“.
Заключителна разпоредба
§ 13. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ВЕСТНИК

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Тарифата за таксите,
които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура“, приета с Постановление № 219 на
Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 79
от 2008 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 3,
100 и 102 от 2009 г., бр. 82 от 2010 г., бр. 26 от
2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 91 от 2015 г., бр. 32
и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г.; Решение
№ 10932 на Върховния административен съд
от 2018 г. – бр. 66 от 2019 г.), се отменя.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ТАРИФА

за таксите, които се събират за преминаване
и ползване на републиканската пътна мрежа
Чл. 1. За влизане в Република България
или за транзитно преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства
с регистрация в страни извън Европейския
съюз и ползващи разрешително със заплащане
на пътна такса се събират следните такси в
левове:
№ по
ред

Видове пътни превозни средства

Лева

1.

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с
повече от 8+1 места, включително
мястото на водача

97,00

2.

Товарни автомобили с две оси

113,00

3.

Товарни автомобили (със или без
ремаркета и полуремаркета) с три
и повече оси

84,00

Чл. 2. За влизане в Република България
или за транзитно преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства с
регистрация в страни извън Европейския съюз
и ползващи разрешително със заплащане на
пътна такса се събират следните такси в евро:
№ по
ред

Видове пътни превозни средства

Евро

1.

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с
повече от 8+1 места, включително
мястото на водача

50,00

2.

Товарни автомобили с две оси

58,00

3.

Товарни автомобили (със или
без ремаркета и полуремаркета)
с три и повече оси

43,00

9984

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 370
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за приемане на Тарифа за таксите, които се
събират за преминаване и ползване на репуб
ликанската пътна мрежа
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Тарифа за таксите,
които се събират за преминаване и ползване
на републиканската пътна мрежа.
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Чл. 3. При преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства,
превишаващи нормите за размери, определени
в чл. 5 от Наредба № 11 от 2001 г. за движение
на извънгабаритни и тежки пътни превозни
средства (обн., ДВ, бр. 65 от 2001 г.; изм. и
доп., бр. 67 от 2007 г., бр. 19 от 2010 г., бр. 7
от 2011 г., бр. 97 от 2016 г. и бр. 62 от 2017 г.),

С Т Р.
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наричана по-нататък Наредба № 11 от 2001 г.,
се събират следните такси:
1. при превишаване на допустимата максимална широчина:
№ по
ред

Превишаване на допустимата максимална широчина

Евро за
един км

1.

от 0,01 до 0,50 м включително

0,18

2.

над 0,50 до 1,00 м включително

0,26

3.

над 1,00 до 1,50 м включително

0,41

4.

над 1,50 до 2,00 м включително

0,59

5.

над 2,00 до 2,50 м включително

0,77

6.

над 2,50 до 3,50 м включително

1,14

7.

над 3,50 м

1,14+1,00
за всеки
започнат
метър
над 3,50 м

ВЕСТНИК

Чл. 4. При преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства,
превишаващи допустимата максимална маса,
определена в чл. 6 от Наредба № 11 от 2001 г.,
се събират следните такси:
№ Пр еви ш а в а не н а до - Евро за един км
по пустимата максимална
ред
маса
1.

от 0,10 до 5,00 т включително

0,25

2.

над 5,00 до 10,00 т включително

0,50

3.

над 10,00 до 20,00 т включително

0,83

4.

над 20,00 до 30,00 т включително

1,32

5.

над 30,00 до 40,00 т включително

2,05

6.

над 40,00 до 50,00 т включително

2,76

7.

над 50,00 до 60,00 т включително

3,68

8.

над 60,00 т

2. при превишаване на допустимата максимална височина:
№ по
ред

Превишаване на допустимата максимална височина

Евро за
един км

1.

от 0,01 до 0,15 м включително

0,04

2.

над 0,15 до 0,30 м включително

0,08

3.

над 0,30 до 0,50 м включително

0,25

4.

над 0,50 до 1,00 м включително

0,44

5.

над 1,00 м

0,44+1,8 за
всеки започ
нат метър
над 1,00 м

3. при превишаване на допустимата максимална дължина:
№ по
ред

Превишаване на допустимата максимална
дължина

Евро за
един км

1.

от 0,01 до 1,00 м включително

0,08

2.

над 1,00 до 2,00 м включително

0,15

3.

над 2,00 до 3,00 м включително

0,33

4.

над 3,00 до 10,00 м включително

0,44

5.

над 10,00 до 15,00 м включително

0,81

6.

над 15,00 м

1,62

БРОЙ 101

3,68 + 3,28
за всеки започнати 10 т
над 60 т

Чл. 5. При преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства,
превишаващи допустимото максимално натоварване на ос на пътните превозни средства,
определени в чл. 7 от Наредба № 11 от 2001 г.,
се събират следните такси:
№
по
ред

Превишаващи допустимото максимално
натоварване на ос

Евро за един км

1.

от 0,10 до 0,50 т на ос

0,11

2.

от 0,50 до 1,00 т на ос

0,30

3.

от 1,00 до 1,50 т на ос

0,44

4.

от 1,50 до 2,00 т на ос

0,83

5.

от 2,00 до 3,00 т на ос

1,63

6.

от 3,00 до 4,00 т на ос

7.

над 4,00 т на ос

2,36
2,36+1,18
за всеки започнат тон над 4 т

Чл. 6. (1) Когато едно пътно превозно средство е едновременно тежко, претоварено на ос,
извънгабаритно по отношение на широчината,
височината или дължината, се събират такси
отделно за всеки превишен показател.
(2) За ремаркета или полуремаркета с повече
от 3 оси, предназначени само за превоз на
тежки или извънгабаритни товари, се събират
таксите по чл. 3 и 4 без таксите по чл. 5.
Чл. 7. (1) За определяне на специален маршрут за движение на тежки или извънгабаритни
пътни превозни средства и за издаване на
справка за размера на дължимата пътна такса

БРОЙ 101
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за движение по него се събира такса в размер
36 евро. Таксата се заплаща след подаване
на заявлението за издаване на разрешително
съгласно изискванията на Наредба № 11 от
2001 г. Администрацията, управляваща пътя,
издава разрешително за движение в рамките
на 5 работни дни или прави мотивиран отказ.
(2) Когато по искане на собственика на пътното превозно средство или на собственика на
товара администрацията, управляваща пътя,
издава разрешително за движение в рамките
на 3 работни дни, се събира допълнителна
такса в размер 36 евро, а в рамките на един
работен ден – 72 евро.
Чл. 8. (1) При извършване на измерване
на осовите натоварвания и общото тегло на
товарни автомобили в случаите, в които е
установено превишаване на допустимите норми, определени в чл. 6 и 7 от Наредба № 11
от 2001 г., се събира такса в размер 5 евро.
(2) За извършване на измерване на осовите натоварвания и общото тегло на пътни
превозни средства, когато е по искане на
собствениците или на лицата, които извършват превоза, се събира такса в размер 5 евро.
Чл. 9. За преминаване на пътни превозни средства по моста на р. Дунав в посока
Русе – Гюргево се събират следните такси:
№
по
ред

Видове пътни превозни средства

Евро

1

2

3

1.

Превозни средства за превоз
на пътници с до 8+1 места за
сядане, включително мястото
на шофьора (леки автомобили).
Товарни автомобили с общо
максимална допустима маса
(ОМДМ), по-малка или равна на 3,5 т, включително на
ремаркето.

2,00

Товарни автомобили с ОМДМ,
по-голяма от 3,5 т и по-малка
от 7,5 т.
Превозни средства за превоз
на пътници с повече от 9 и с
максимум 23 места за сядане, включително мястото на
шофьора.

12,00

Товарни автомобили с ОМДМ,
по-голяма или равна на 7,5 т
и под 12 т.

18,00

Товарни автомобили с ОМДМ,
по-голяма или равна на 12 т и
с максимум 3 оси.
Превозни средства за превоз на
пътници с повече от 23 места за
сядане, включително мястото
на шофьора.

25,00

Товарни автомобили с ОМДМ,
по-голяма от 12 т и с минимум
4 оси.

37,00

2.

3.

4.

5.

6,00

ВЕСТНИК
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Чл. 10. Таксите по чл. 1 – 9 се заплащат
от водачите на пътни превозни средства с
чуж дестранна регистрация в определения
размер – в евро или в левове, съгласно определения в чл. 11 – 15 и чл. 17 размер.
Чл. 11. При преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства,
превишаващи нормите за размери, определени
в чл. 5 от Наредба № 11 от 2001 г., се събират
следните такси:
1. при превишаване на допустимата максимална широчина:
№
по
ред

Превишаване на допустимата
максимална широчина

Лева за
един км

1.

от 0,01 до 0,50 м включително

0,35

2.

над 0,50 до 1,00 м включително

0,51

3.

над 1,00 до 1,50 м включително

0,80

4.

над 1,50 до 2,00 м включително

1,15

5.

над 2,00 до 2,50 м включително

1,51

6.

над 2,50 до 3,50 м включително

2,23

7.

над 3,50 м

2,23+1,96
за всеки
започнат
метър над
3,50 м

2. при превишаване на допустимата максимална височина:
№
по
ред

Превишаване на допустимата максимална височина

Лева за
един км

1.

от 0,01 до 0,15 м включително

0,08

2.

над 0,15 до 0,30 м включително

0,15

3.

над 0,30 до 0,50 м включително

0,50

4.

над 0,50 до 1,00 м включително

0,86

5.

над 1,00 м

0,86+3,52
за всеки
започнат
метър над
1,00 м

3. при превишаване на допустимата максимална дължина:
№
по
ред

Превишаване на допустимата максимална дължина

Лева за
един км

1.

от 0,01 до 1,00 м включително

0,15

2.

над 1,00 до 2,00 м включително

0,30

3.

над 2,00 до 3,00 м включително

0,65

4.

над 3,00 до 10,00 м включително

0,86

5.

над 10,00 до 15,00 м включително

1,58

6.

над 15,00 м

3,17

С Т Р.
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Чл. 12. При преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства,
превишаващи допустимата максимална маса,
определена в чл. 6 от Наредба № 11 от 2001 г.,
се събират следните такси:
№
по
ред

Превишаване на допустимата максимална маса

Лева за
един км

1.

от 0,10 до 5,00 т включително

0,49

2.

над 5,00 до 10,00 т включително

0,98

3.

над 10,00 до 20,00 т включително

1,62

4.

над 20,00 до 30,00 т включително

2,58

5.

над 30,00 до 40,00 т включително

4,00

6.

над 40,00 до 50,00 т включително

5,40

7.

над 50,00 до 60,00 т включително

7,20

8.

над 60,00 т

7,20 + 6,42
за всеки започнати 10 т
над 60 т

Чл. 13. При преминаване по републиканските пътища на пътни превозни средства,
превишаващи допустимото максимално натоварване на ос на пътните превозни средства,
определени в чл. 7 от Наредба № 11 от 2001 г.,
се събират следните такси:
№
по
ред

Превишаващи допустимото
максима лно нат оварване
на ос

ВЕСТНИК

Чл. 15. За преминаване на моста на р.
Дунав в посока Русе – Гюргево се събират
следните такси:
№
по
ред

Видове пътни превозни
средства

Лева

1

2

3

1.

Превозни средства за превоз
на пътници с до 8+1 места за сядане, включително
мястото на шофьора (леки
автомобили).
Товарни автомобили с общо
максимална допустима маса
(ОМДМ), по-малка или равна на 3,5 т, включително на
ремаркето.

от 0,10 до 0,50 т на ос

0,22

2.

над 0,50 до 1,00 т на ос

0,59

3.

над 1,00 до 1,50 т на ос

0,86

4.

над 1,50 до 2,00 т на ос

1,62

5.

над 2,00 до 3,00 т на ос

3,19

6.

над 3,00 до 4,00 т на ос

4,62

7.

над 4,00 т на ос

4,62+2,31
за всеки
започнат
тон
над 4 т

Чл. 14. (1) Когато едно пътно превозно
средство е едновременно тежко, претоварено на ос, извънгабаритно по отношение на
широчината, височината или дъл ж ината,
таксите се събират отделно за всеки превишен показател.
(2) За ремаркета или полуремаркета с повече
от три оси, предназначени само за превоз на
тежки или извънгабаритни товари, се събират
таксите по чл. 11 и 12 без таксите по чл. 13.

4,00

12,00

2.

То в а р н и а в т о м о б и л и с
ОМДМ, по-голяма от 3,5 т
и по-малка от 7,5 т.
Превозни средства за превоз
на пътници с повече от 9 и
с максимум 23 места за сядане, включително мястото
на шофьора.

23,00

3.

То в а р н и а в т о м о б и л и с
ОМДМ, по-голяма или равна
на 7,5 т и под 12 т.

35,00

4.

То в а р н и а в т о м о б и л и с
ОМДМ, по-голяма или равна
на 12 т и с максимум 3 оси.
Превозни средства за превоз
на пътници с повече от 23
места за сядане, включително мястото на шофьора.

49,00

5.

То в а р н и а в т о м о б и л и с
ОМДМ, по-голяма от 12 т
и с минимум 4 оси.

72,00

Лева за
един км

1.

БРОЙ 101

Чл. 16. (1) За определяне на специален
маршрут за движение на тежки или извънгабаритни пътни превозни средства и за издаване
на справка за размера на дължимата пътна
такса за движение по него се събира такса в
размер 70 лв. Таксата се заплаща след подаване
на заявлението за издаване на разрешително
съгласно изискванията на Наредба № 11 от
2001 г. Администрацията, управляваща пътя,
издава разрешително за движение в рамките
на 5 работни дни или прави мотивиран отказ.
(2) Когато по искане на собственика на пътното превозно средство или на собственика на
товара администрацията, управляваща пътя,
издава разрешително за движение в рамките
на 3 работни дни, се събира допълнителна
такса в размер 70 лв., а в рамките на един
работен ден – 140 лв.
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(3) За движение на колесни трактори,
тракторни ремаркета и друга колесна самоходна техника за земеделското стопанство,
регистрирана за работа съгласно Закона за
регистрация и контрол на земеделската и горската техника, за които се издава едногодишно
разрешително по чл. 8, ал. 3 от Наредба № 11
от 2001 г., след подаване на заявлението за
издаване на разрешително и таксата по ал. 1
и 2, се събират следните годишни такси:
№
по ред

Превишаване на допустимата максимална широчина

1.

от 2,55 м до 3,50 м включително

30

2.

над 3,50 м до 4,50 м включително

100

Вид услуга

1.

За издаване на разрешение за
изграждане на рекламни съоръжения.

2.

За съгласуване на проекти за
временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата
и улиците.

3.

За съгласуване на комуникационно-транспортни планове и на
проекти, които изискват допълнителни мерки за безопасност на
движението по републиканските
пътища.

4.

За изготвяне на становище.

Лева

100

60

200

40
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(2) За издаване на разрешение за изграждане се събират следните такси:
№
по
ред

Видове
крайпътни
обслужващи
обекти

1.

Преместваем обект

една

кафе-закуски
търговия

60

2.

Единичен
обект

една

бензино
станция
и/или
газостанция
автосервиз
автомивка
охраняем
паркинг
хранене
търговия

100

3.

Комплекс
от два
обекта

две

бензино
станция
и/или
газостанция
автосервиз
автомивка
охраняем
паркинг
хранене
търговия
спане с хранене

140

4.

Комплекс от
3 и повече от 3
обекта

бензино
станция
и/или
газостанция
автосервиз
автомивка
охраняем
паркинг
хранене
търговия
спане

180

Лева

Чл. 17. (1) При извършване на измерване
на осовите натоварвания и общото тегло на
товарните автомобили в случаите, в които е
установено превишаване на допустимите норми, определени в чл. 6 и 7 от Наредба № 11
от 2001 г., се събира такса в размер 10 лв.
(2) За извършване на измерване на осовите натоварвания и общото тегло на пътни
превозни средства, когато е по искане на
собствениците или на лицата, които извършват превоза, се събира такса в размер 10 лв.
Чл. 18. Таксите по чл. 11 – 17 се заплащат
от водачите на пътни превозни средства с
българска регистрация.
Чл. 19. (1) За съгласуване на проекти и за
издаване на разрешения се събират следните
такси:
№
по
ред

ВЕСТНИК

Брой
услуги

Вид на
услугите

Лева

(3) Таксите по ал. 1 и 2 се намаляват с 50
на сто при повторно внасяне за съгласуване
след отстраняване на несъответствията, установени при първоначалното разглеждане.
Чл. 20. (1) За съгласуване на проект и за
издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез изграждане и ремонт на
подземни и надземни линейни или отделно
стоящи съоръжения и за тяхната експлоатация
се събира еднократна такса, както следва:

С Т Р.

38

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

№
по
ред

Специално ползване чрез:

1.

Новоизграждани подземни и надземни линейни
съоръжения в обхвата на пътя

2.

Новоизграждани отделно стоящи съоръжения в
обхвата на пътя:

БРОЙ 101
Клас на пътя

Автомагистрала

I
клас

II
клас

III
клас

2000
лв./км

1300
лв./км

1200
лв./км

1100
лв./км

2.1. до 5 кв. м

1000
лв./бр.

500
лв./бр.

350
лв./бр.

220
лв./бр.

2.2. над 5 кв. м

1500
лв./бр.

800
лв./бр.

500
лв./бр.

280
лв./бр.

Х

500 лв.

400 лв.

300 лв.

3.

Пресичане на път с прокопаване

4.

Пресичане на път с хоризонтален сондаж

100 лв.

80 лв.

60 лв.

50 лв.

5.

Пресичане на път от надземни проводи и съоръжения

80 лв.

60 лв.

40 лв.

30 лв.

6.

Реконструкция на подземни или надземни проводи
и съоръжения в обхвата на пътя

85
лв./км

30
лв./км

25
лв./км

20
лв./км

(2) За издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на
части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя при провеждане на автомобилни ралита,
състезания и други масови мероприятия, за извършване на строителни, монтажни и ремонтни
работи при изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях, за направа на
пътни връзки към съседни имоти и земеделски земи, за изграждане на рекламни съоръжения, за
прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения се събират следните такси:
№
по
ред

Специално ползване чрез:

Клас на пътя
Автомагистрала

I
клас

II
клас

III
клас

1.

Прекъсване или спиране на движението

800
лв./час

300
лв./час

250
лв./час

200
лв./час

2.

Отклоняване на движението по временни маршрути, удължаващи пътя над 5000 м

500
лв./ден

200
лв./ден

175
лв./ден

100
лв./ден

3.

Ограничения на движението и/или отклоняване по
временни маршрути, удължаващи пътя до 5000 м

100
лв./ден

40
лв./ден

35
лв./ден

30
лв./ден

(3) Когато разрешението се издава за пътища с различни класове, се събира таксата за найвисокия клас път.
Чл. 21. (1) За специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект
и пътни връзки към него в обхвата на пътя и обслужващите зони се събират следните годишни
такси:
№
по
ред

Вид крайпътни обслужващи обекти/комплекси

1.

Клас на пътя
Автомагистрала
(в лв.)

I клас
(в лв.)

II клас
(в лв.)

III
клас
(в лв.)

Бензиностанция и/или газостанция до 2 колонки
включително.

3000

2500

2000

1500

2.

Бензиностанция и/или газостанция до 2 колонки
включително, но с допълнителна дейност – търговия в приемната сграда на бензиностанцията
или на газостанцията.

4000

3000

2250

1650

3.

Бензиностанция и/или газостанция до 4 колонки
включително.

4500

3750

3000

1750

4.

Бензиностанция и/или газостанция до 4 колонки
включително, но с допълнителна дейност – търговия в приемната сграда на бензиностанцията
или на газостанцията.

5500

4250

3250

1900

5.

Бензиностанция и/или газостанция с 5 и повече
колонки.

6000

5000

4000

2000
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№
по
ред

Вид крайпътни обслужващи обекти/комплекси

6.
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Клас на пътя

Автомагистрала
(в лв.)

I клас
(в лв.)

II клас
(в лв.)

III
клас
(в лв.)

Бензиностанция и/или газостанция с 5 и повече
колонки, но с допълнителна дейност – търговия
в приемната сграда на бензиностанцията или на
газостанцията.

7000

5500

4250

2150

7.

Преместваем обект до 10 кв. м включително,
търговска площ.

800

400

150

75

8.

Преместваем обект над 10, но до 20 кв. м включително, търговска площ.

1200

800

300

150

9.

Преместваем обект над 20, но до 40 кв. м включително, търговска площ.

1600

1000

400

200

10.

Преместваем обект над 40 кв. м търговска площ.

1800

1200

600

300

11.

Единичен обект без бензиностанция или газостанция до 50 кв. м включително, търговска площ.

1800

1200

600

300

12.

Единичен обект без бензиностанция или газостанция над 50, но до 200 кв. м включително,
търговска площ.

3600

2400

1200

600

13.

Единичен обект без бензиностанция или газостанция над 200 кв. м търговска площ.

5400

3600

1800

900

14.

Комплекс от два обекта без бензиностанция или
газостанция.

4800

3200

1600

800

15.

Комплекс с 3 и повече от 3 обекта без бензино
станция или газостанция.

7200

4800

2400

1200

16.

Обект за автосервизно обслужване.

2500

2000

1500

500

(2) Годишните такси по ал. 1 се сумират при съчетаване експлоатацията на бензиностанция
или газостанция и извършването на други видове услуги, чиято класификация е посочена в
чл. 19, ал. 2.
(3) Таксите за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект
и пътни връзки към него се дължат от всяко лице по чл. 5, ал. 1 от Наредбата за специално
ползване на пътищата, приета с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2001 г. (обн.,
ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 14 и 93 от 2006 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 60 от 2012 г., бр. 1
от 2013 г. и бр. 90 от 2016 г.), независимо от това колко обекта са обслужвани от обща пътна
връзка със или без разделителен остров.
(4) За специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение в обхвата на
пътя и обслужващите зони се събират следните годишни такси:
№
по
ред

Площ на рекламното съоръжение
(в кв. м)

Клас на пътя
Автомагистрала
(в лв.)

I
клас
(в лв.)

II
клас
(в лв.)

III
клас
(в лв.)

1.

до 2 включително

1000

400

250

160

2.

над 2 до 4 включително

1000

400

300

200

3.

над 4 до 6 включително

1000

500

350

220

4.

над 6 до 8 включително

1200

600

400

240

5.

над 8 до 12 включително

1300

700

450

260

6.

над 12 до 20 включително

1500

800

500

280

7.

над 20

1900

1200

800

360

Чл. 22. (1) Таксите по чл. 20 и 21 се изплащат на равни тримесечни вноски до 10-о число
на текущото тримесечие.
(2) Таксите по ал. 1 се намаляват с 5 на сто, при условие че се изплатят изцяло до 31 март
на съответната година.
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(3) В случаите, когато поради строително-ремонтни работи обектът или рекламното съоръжение не се експлоатира, това се установява с констативен протокол по искане на заинтересуваното лице от администрацията, управляваща пътя, и таксата се начислява само за времето,
през което обектът или рекламното съоръжение е в експлоатация.
Чл. 23. За изготвяне и за издаване на удостоверения и други документи се събират следните
такси:
№
по
ред

Вид документ

Лева

1.

Удостоверение за регистрация за извършване на пътна помощ и за километрично
разстояние между населени места – за всяко километрично разстояние

15

2.

Удостоверение за техническа характеристика на републиканската пътна мрежа – за
всеки показател

10

3.

Заверени ксерокопия на документи

1 лв./стр.

Чл. 24. За ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с българска
регистрация се заплащат винетни такси, даващи право на едно пътно превозно средство да
използва за определен срок републиканските пътища, както следва:
Категория 1

Категория 2

Евро
0, І, ІІ

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV
и по-висока

23

23

Евро
0, І, ІІ

Категория 3

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV
и по-висока

Цени на винетна такса (в лв.)
Дневна
Уикенд

23

23

-

-

-

-

-

10

Седмична

87

67

53

40

15

Месечна

174

134

105

80

30

Тримесечна

-

-

-

-

54

Годишна

-

-

-

-

97

Чл. 25. (1) За ползване на пътната инфраструктура от пътни превозни средства с чуждестранна регистрация се заплащат винетни такси, даващи право на едно пътно превозно средство да
използва за определен срок републиканските пътища, както следва:
Категория 1
Евро
0, І, ІІ

Категория 2

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV
и по-висока

Евро
0, І, ІІ

Категория 3

Евро ІІІ, ІV, V,
ЕЕV и по-висока

Цени на винетна такса (в евро)
Дневна

12

12

12

12

-

Уикенд

-

-

-

-

5

Седмична

45

34

27

21

8

Месечна

89

69

54

41

15

Тримесечна

-

-

-

-

28

Годишна

-

-

-

-

50

(2) Таксите по ал. 1 могат да се заплащат от водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация и в левове съгласно определения в чл. 24 размер.
Чл. 26. (1) При установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно
превозно средство не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата,
водачът на пътно превозно средство с българска регистрация, неговият собственик или трето
лице може да заплати компенсаторна такса в следния размер:
Категория 1
Евро 0, І, ІІ

Категория 2

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV и повисока

Евро 0, І, ІІ

Категория 3

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV
и по-висока

Цени на компенсаторна такса (в лв.)
175

125

70
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(2) При установено движение по платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата,
водачът на пътно превозно средство с чуждестранна регистрация, неговият собственик или
трето лице може да заплати компенсаторна такса в следния размер:
Категория 1
Евро 0, І, ІІ

Категория 2

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV
и по-висока

Евро 0, І, ІІ

Категория 3

Евро ІІІ, ІV, V, ЕЕV
и по-висока

Цени на компенсаторна такса (в евро)
90

64

36

(3) Таксата по ал. 2 може да се заплаща от водачите на пътни превозни средства с чужде
странна регистрация и в левове съгласно определения в ал. 1 размер.
Чл. 27. За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства се заплаща такса за изминато разстояние – тол такси, както следва:
Платена пътна инфраструктура

Пътни превозни средства

Цена на тол такса (лв./км)
АМ

Товарен автомобил
над 3,5 т – до 12 т

Товарен автомобил
над 12 т с 2 – 3 оси

Товарен автомобил
над 12 т с 4 и повече оси

I клас

II клас

ЕВРО VI, EEV

0,04

0,04

0,04

ЕВРО V

0,04

0,04

0,04

ЕВРО III и IV

0,05

0,05

0,05

ЕВРО 0, I, II

0,07

0,07

0,07

ЕВРО VI, EEV

0,11

0,1

0,1

ЕВРО V

0,12

0,12

0,11

ЕВРО III и IV

0,15

0,15

0,14

ЕВРО 0, I, II

0,22

0,21

0,21

ЕВРО VI, EEV

0,18

0,17

0,16

ЕВРО V

0,2

0,19

0,18

ЕВРО III и IV

0,25

0,24

0,23

ЕВРО 0, I, II

0,36

0,35

0,34

0,04

0,03

0,02

0,05

0,04

0,03

0,06

0,05

0,04

0,08

0,07

0,05

0,05

0,04

0,03

0,06

0,05

0,04

0,07

0,06

0,05

0,09

0,08

0,06

Пътни превозни средства, пред- ЕВРО VI, EEV
назначени за превоз на пътници
с повече от 8 места за сядане, без ЕВРО V
мястото на водача, до 12 т
ЕВРО III и IV
ЕВРО 0, I, II

Пътни превозни средства, пред- ЕВРО VI, EEV
назначени за превоз на пътници
с повече от 8 места за сядане, без ЕВРО V
мястото на водача, над 12 т.
ЕВРО III и IV
ЕВРО 0, I, II
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Чл. 28. (1) При установено движение по
платената пътна мрежа, когато за съответното пътно превозно средство не е заплатена
съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за пътищата, водачът на пътно превозно
средство с българска регистрация, неговият
собственик или трето лице може да заплати
компенсаторна такса в следния размер:
Пътни превозни средства

В лева

Товарен автомобил
над 3,5 т – до 12 т

150,00

Товарен автомобил
над 12 т с 2 – 3 оси

450,00

Товарен автомобил
над 12 т с 4 и повече оси

750,00

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече
от 8 места за сядане, без мястото на
водача, до 12 т
Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече
от 8 места за сядане, без мястото на
водача, над 12 т

В евро
77,00

Товарен автомобил
над 12 т с 2 – 3 оси

230,00

Товарен автомобил
над 12 т с 4 и повече оси

383,00

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече
от 8 места за сядане, без мястото
на водача, над 12 т

Пътни превозни средства

ЕВРО VI, EEV
Товарен автомобил
над 3,5 т – до 12 т ЕВРО V

В лева

27,00
27,00

ЕВРО III и IV

34,00

ЕВРО 0, I, II

48,00

150,00

Товарен автомобил
над 3,5 т – до 12 т

Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече
от 8 места за сядане, без мястото
на водача, до 12 т

БРОЙ 101

причини, които не се дължат на техническа
неизправност на Електронна система за събиране на тол такси, се приема, че съответното
пътно превозно средство с българска регистрация е изминало разстояние, съответстващо
на най-дългата отсечка между две точки от
платената пътна мрежа, определена по найпрекия маршрут по протежението на платената
пътна мрежа, в който случай собственикът
или ползвателят заплаща максимална такса
в следния размер:

150,00

(2) При установено движение по платената
пътна мрежа, когато за съответното пътно
превозно средство не е заплатена съответната такса по чл. 10, ал. 1, т. 2 от Закона за
пътищата, водачът на пътно превозно средство с чуждестранна регистрация, неговият
собственик или трето лице може да заплати
компенсаторна такса в следния размер:
Пътни превозни средства

ВЕСТНИК

77,00

77,00

(3) Таксата по ал. 2 може да се заплаща от
водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация и в левове съгласно
определения в ал. 1 размер.
Чл. 29. (1) При невъзможност да се установи
действително изминатото разстояние поради

ЕВРО VI, EEV
Товарен автомобил
над 12 т с 2 – 3 оси ЕВРО V

71,00
82,00

ЕВРО III и IV

102,00

ЕВРО 0, I, II

146,00

ЕВРО VI, EEV
Товарен автомобил
над 12 т с 4 и по- ЕВРО V
вече оси
ЕВРО III и IV

119,00
133,00
167,00

ЕВРО 0, I, II

242,00

Път н и п р ев о зн и
средства, предназначени за превоз на
пътници с повече
от 8 места за сядане, без мястото
на водача, до 12 т

ЕВРО VI, EEV

24,00

ЕВРО V

31,00

ЕВРО III и IV

38,00

ЕВРО 0, I, II

49,00

Път н и п р ев о зн и
средства, предназначени за превоз на
пътници с повече
от 8 места за сядане, без мястото
на водача, над 12 т

ЕВРО VI, EEV

24,00

ЕВРО V

31,00

ЕВРО III и IV

38,00

ЕВРО 0, I, II

49,00
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(2) При невъзможност да се установи действително изминатото разстояние поради причини,
които не се дължат на техническа неизправност
на Електронна система за събиране на тол такси, се приема, че съответното пътно превозно
средство с чуждестранна регистрация е изминало разстояние, съответстващо на най-дългата
отсечка между две точки от платената пътна
мрежа, определена по най-прекия маршрут
по протежението на платената пътна мрежа,
в който случай собственикът или ползвателят
заплаща максимална такса в следния размер:
Пътни превозни средства

Товарен автомобил
над 3,5 т – до 12 т

Товарен автомобил
над 12 т с 2 – 3 оси

В евро

ЕВРО VI, EEV

14,00

ЕВРО V

14,00

ЕВРО III и IV

17,00

ЕВРО 0, I, II

25,00

ЕВРО VI, EEV

36,00

ЕВРО V

42,00

ЕВРО III и IV

52,00

ЕВРО 0, I, II

75,00

ЕВРО VI, EEV
Товарен автомобил
над 12 т с 4 и повече ЕВРО V
оси
ЕВРО III и IV
ЕВРО 0, I, II

61,00
68,00
85,00
124,00

Пътни превозни сред- ЕВРО VI, EEV
ства, предназначени
за превоз на пътници ЕВРО V
с повече от 8 места за
сядане, без мястото на ЕВРО III и IV
водача, до 12 т
ЕВРО 0, I, II

12,00

Пътни превозни сред- ЕВРО VI, EEV
ства, предназначени
за превоз на пътници ЕВРО V
с повече от 8 места за
сядане, без мястото на ЕВРО III и IV
водача, над 12 т
ЕВРО 0, I, II

12,00

16,00
19,00
25,00

16,00
19,00
25,00
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(3) Таксата по ал. 2 може да се заплаща от
водачите на пътни превозни средства с чуждестранна регистрация и в левове съгласно
определения в ал. 1 размер.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тарифата:
1. Категориите пътни превозни средства,
дължащи винетна такса за ползване на пътната инфраструктура, са:
1.1. Категория 1 – пътни превозни средства,
предназначени за превоз на товари, с две и
повече оси, състав от пътни превозни средства,
както и специализираните строителни машини, автокрановете, специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни
товари и други специални автомобили, без
тролейбусите; колесните трактори и другите
самоходни машини, когато се регистрират
за движение по пътищата; специализираните
пътни превозни средства и строителни машини, които по принцип са предназначени
за движение извън републиканските пътища,
включително руднични и кариерни превозни
средства, за времето, когато ползват републиканските пътища за придвижване на собствен
ход, при условие че отговарят на техническите
изисквания и на условията за безопасност на
движението – всички с две и повече оси, които имат технически допустима максимална
маса 12 или повече тона.
1.2. Категория 2 – пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници, с
повече от 8 места за сядане, без мястото на
водача, и пътни превозни средства, предназначени за превоз на товари, с две оси, както
и специализираните строителни машини,
автокрановете, специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни
товари и други специални автомобили, без
тролейбусите; колесните трактори и другите
самоходни машини, когато се регистрират
за движение по пътищата; специализираните
пътни превозни средства и строителни машини, които по принцип са предназначени
за движение извън републиканските пътища,
включително руднични и кариерни превозни
средства, за времето, когато ползват републиканските пътища за придвижване на собствен
ход, при условие че отговарят на техническите
изисквания и на условията за безопасност на
движението – всички с две оси, и/или които
имат максимално допустима маса, по-малка
от 12 тона.
1.3. Категория 3 – пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници,
с не повече от 8 места за сядане, моторните
превозни средства, предназначени за превоз
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на товари, и/или моторните превозни средства, предназначени за превоз на пътници и
товари, с технически допустима максимална
маса не повече от 3,5 тона, както и моторните
превозни средства от тази група с повишена
проходимост.
2. „Търговска площ“ е реално използваната
площ за търговска дейност, в т.ч. площта за
консумация, без складове, кухни, обслужващи
и сервизни помещения.
Заключителна разпоредба
§ 2. Тарифата се приема на основание
чл. 10, ал. 6 от Закона за пътищата.
9985

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 371
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Постано
вление № 382 на Министерския съвет от
2015 г. за приемане на План за развитие на
въоръжените сили до 2020 г. (обн., ДВ, бр. 3
от 2016 г.; изм. и доп., бр. 58 и 96 от 2016 г.,
бр. 51 от 2017 г., бр. 56, 106 и 108 от 2018 г.
и бр. 86 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 1 към чл. 1, в раздел
VIII „Образование, наука и обучение“ думите
„Не се налагат промени в организационната
структура на Военно образователната структура“ се заменят с „Във времевите рамки
на Плана се открива Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“, което да
формира необходимите знания, практикоприложни умения и лидерски качества на
своите обучаеми, да ги изгражда морално,
умствено и физически, да ги приобщава към
идеалите на родолюбието, дълга и честта и
да ги формира като личности и лидери в
областта на военното дело, авиацията, навигационните, комуникационните и информационните системи и летищното осигуряване.
Випускниците трябва да могат да управляват
военни и обществени структури, да експлоатират авиационна и специална техника в
условия на мир, кризи и военни конфликти
и да имат способности за поддържане на
сигурността, опазване на мира и развитие
на обществото.“
§ 2. В приложение № 2 (поверително) към
чл. 2 се правят изменения и допълнения съгласно приложението (поверително).
Заключителни разпоредби
§ 3. В приложение № 6 към чл. 8 от Постановление № 54 на Министерския съвет от
2010 г. за приемане на Устройствен правилник

ВЕСТНИК
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на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение
на министъра на отбраната (обн., ДВ, бр. 27
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 39 и 104 от 2011 г.,
бр. 50 и 92 от 2012 г., бр. 8, 55 и 76 от 2014 г.,
бр. 14, 37 и 94 от 2015 г., бр. 42, 54, 58 и 96
от 2016 г., бр. 78 от 2017 г. и бр. 49, 56 и 106
от 2018 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В т. 5 след думите „171 щатни бройки“
се поставя запетая и се добавя „към 1 януари
2020 г. – 176 щатни бройки“.
2. В т. 10 след думите „598 щатни бройки“
се поставя запетая и се добавя „към 1 януари
2020 г. – 520 щатни бройки“.
3. Създава се т. 18:
„18. Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – 218 щатни бройки.“
§ 4. В Постановление № 175 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на
първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджет в Министерството на
отбраната (обн., ДВ, бр. 57 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 39 от 2011 г., бр. 92 от 2012 г., бр. 8
и 76 от 2014 г., бр. 37 от 2015 г., бр. 27 от
2017 г. и бр. 86 от 2019 г.), в член единствен,
ал. 2 се създава т. 23:
„23. началникът на Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“.“
§ 5. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9986

РЕШЕНИЕ № 780
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за констатиране на неизпълнение на услови
ята за влизането в сила на Договор за пре
доставяне на концесия за добив на подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за
подземните богатства – строителни матери
али – варовици, от находище „Свети Иван“,
разположено в землището на с. Гара Орешец,
община Димово, област Видин, сключен на
28 февруари 2013 г. между Министерския
съвет на Република България, представляван
от министъра на икономиката, енергетиката
и туризма, и „Трафик инженеринг“ – ЕООД,
гр. София
На основание чл. 71 от Закона за подземните богатства във връзка с чл. 25, ал. 1,
изречение първо, предложение първо, и ал. 2
от Закона за задълженията и договорите,
във връзка с т. 4 от Решение № 1034 на
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Министерския съвет от 18 декември 2012 г.
за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – варовици, от находище „Свети
Иван“, община Димово, област Видин, на
„Трафик ин женеринг“ – ЕООД, Софи я, и
мотивирано предложение на министъра на
енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Констатира:
1.1. Неизпълнение на условията за влизането в сила на Договора за предоставяне
на концесия за добив на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства – строителни материали – варовици, от находище „Свети Иван“, разположено
в землището на с. Гара Орешец, община
Димово, област Видин, сключен на 28 февруари 2013 г. меж ду Министерския съвет
на Република България, представляван от
министъра на икономиката, енергетиката и
туризма, и „Трафик инженеринг“ – ЕООД, гр.
София, в изпълнение на Решение № 1034 на
Министерския съвет от 18 декември 2012 г.
(ДВ, бр. 103 от 2012 г.) – влизане в сила на
решение по оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС) и оценка за съвместимостта с предмета и целите на опазване в
защитените зони, с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение,
или на решение, с което е преценено да не се
извършва такава оценка, и предоставяне на
банкова гаранция за първата година от срока
на концесията в размер 4266 лв. не по-късно
от 7 дни след влизането в сила на решение
по ОВОС и оценка за съвместимост та с
предмета и целите на опазване в защитените
зони, с което се одобрява осъществяването
на инвестиционното предложение, или на
решение, с което е преценено да не се извършва такава оценка.
1.2. Обективна невъзможност за изпълнение
на условията по т. 1.1 поради заличаване на
търговското дружество – концесионер.
2. Оправомощава министъра на енергетиката да представлява концедента по дела,
свързани с решението.
3. Министърът на енергетиката да предаде
обекта по т. 1 на областния управител на
област Видин в 3-месечен срок от датата на
настоящото решение при условия и по ред,
определени в действащото към датата на
предаването законодателство.
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4. До предоставянето м у на концеси я
обектът по т. 1 да се управлява от областния
управител на област Видин.
5. Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9987

РЕШЕНИЕ № 785
ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
за отказ за предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6
от Закона за подземните богатства – скал
нооблицовъчни материа ли – монцогабро,
от на ходище „Бъзговец“, разположено в
землището на с. Кладница, община Перник,
област Перник
На основание чл. 56, ал. 1, т. 1 от Закона
за подземните богатства във връзка с чл. 31,
т. 7 от Закона за защитените територии и
Постановление № ІІІа 15422 на министъра
на народното стопанство от 27 октомври
1934 г. и Постановление № 62 на Министерския съвет от 1 август 1952 г. за обявяване
на Природен парк „Витоша“ за защитена
територия и мотивиран доклад на министъра
на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отказва да предостави концесия за добив
на подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – монцогабро, от находище
„Бъзговец“, разположено в землището на
с. Кладница, община Перник, област Перник,
на „Мрамор Гранит“ – АД, гр. София, поради попадането на находището в границите
на защитена територия – Природен парк
„Витоша“.
2. Решението може да се обжалва по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок след обнародването му в „Държавен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9988
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
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специалисти, специализациите във висшите
училища, занимаващи се с обучение по езика
и културата на другата страна.
Член 3

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОГРАМА

за сътрудничество в областта на образование
то и науката между Министерството на обра
зованието и науката на Република България
и Министерството на човешките ресурси и
Министерството на иновациите и техноло
гиите на Унгария за периода 2019 – 2021 г.
(Одобрена с Решение № 557 от 24 септември
2019 г. на Министерския съвет. В сила от датата на подписването є – 23 септември 2019 г.)
Министерството на образованието и науката на Република България и Министерството
на човешките ресурси и Министерството на
иновациите и технологиите на Унгария (наричани по-нататък „Страните“):
на основание на Спогодбата за сътрудничество в областта на културата, образованието и науката между правителството на
Република България и правителството на
Република Унгария, подписана на 5 май 1994 г.
в Будапеща,
и в своя стремеж към всестранно развитие
и задълбочаване на сътрудничеството в област
та на образованието и науката се договориха
за следното:
Общи разпоредби
Член 1
Страните подкрепят:
(1) Прякото сътрудничество, основаващо се
на взаимни нужди и интереси, между институциите на средното и висшето образование
и между изследователските организации към
висшите училища,
(2) Прякото сътрудничество между държавни, обществени, църковни и частни образователни институции, както и техните инициативи,
базиращи се на нови, непосредствени споразумения, които са в услуга на взаимното опознаване и сближаване, насърчават създаването
на съвместни научни организации, фондации,
както и съвместните научни изследвания,
(3) Програмите на Европейския съюз и
Съвета на Европа за средното и висшето образование, както и сътрудничеството в рамките
на Централноевропейската инициатива.
Сътрудничество в областта на общообразо
вателната система и висшето образование
Член 2
Страните подкрепят прякото сътрудничество между средните и висшите училища.
Насърчават двустранните контакти, обмена на

Двете страни си разменят ежегодно на
реципрочна основа:
(1) До 5-има студенти, изучаващи български, респективно унгарски, език за частичен
срок на обучение с продължителност от един
семестър (5 месеца),
(2) Докторанти, изследователи и преподаватели общо за 10 месеца, за не по-малко
от един и не повече от 3 месеца, владеещи
езика на страната-домакин или друг език,
по взаимна договореност и след покана от
приемащото висше училище,
(3) До 6-има души в летни езикови семинари.
Член 4
Страните и занапред осигуряват дейността
на лекторите и гост-преподавателите, преподаващи език и култура. За тази цел Страните
приемат лектори на реципрочна основа там,
където по време на действие на настоящата
Програма съществуват български или унгарски катедри или лекторати. Българската
страна приема унгарски гост-преподавател
в Софийския университет „Свети К лимент
Охридски“ и унгарски лектор в Шуменския
университет „Епископ Константин Преславски“. Унгарската страна приема български
лектор в Университет „Лоранд Йотвьош“,
Будапеща, и Сегедския университет.
Страните подкрепят изпращането на лектори и в други университети на двете страни,
в случай че възникне нужда за това.
Член 5
Българската страна подкрепя участието на
Българското републиканско самоуправление,
както и действащите с неговата поддръжка
Българско училище за роден език и Българската двуезична малцинствена детска градина
в национални програми за подпомагане на
българските общности зад граница за изучаване на български език.
Организационни и финансови разпоредби
Член 6
Общи разпоредби:
(1) В рамките на настоящата Програма
за сътрудничество Страните се споразумяват, че на реципрочна основа освобождават
лицата, приети в рамките на Програмата за
сътрудничество, от заплащане на таксите за
издаване, както и за удължаване на срока на
удостоверенията за временно пребиваване на
територията на приемащата държава.
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(2) Условията на обмена на специалисти,
осъществяван в рамките на прякото сътрудничество, се фиксират в споразуменията на
сътрудничещите си институции.
(3) За пристигащите в Унгария пътуванията, планирани за дадената учебна година,
трябва да бъдат реализирани до 30 юли на
съответната година.
Член 7
(1) Пътни разходи:
Кандидатите по чл. 3 сами поемат пътните си разноски до мястото на обучение и
обратно.
(2) Здравна осигуровка:
Съгласно Регламен т (ЕО) № 883/20 04
на Европейск и я парламен т и на Съвета
за координация на системите за социална
сигурност и Регламент (ЕО) № 987/2009 и
техните изменения стипендиантите, които са
граждани на държавите членки на Европейския съюз, на страните по Споразумението
за Европейското икономическо пространство
(Исландия, Норвегия и Лихтенщайн) и на
Швейцария, ползват при необходимост медицинска помощ на територията на Република
България и на Унгария чрез Европейската
здравноосигурителна карта. Стипендиантът
лично има грижата да си набави такава карта
в страната, от която идва.
Стипендиантите и участниците в курсовете на летни университети, пребиваващи в
България или в Унгария, сами се грижат за
здравните си осигуровки.
Член 8
Форми на подкрепа:
(1) Приемащата страна освобождава стипендиантите по чл. 3, (1) и (2) от заплащане
на себестойността на обучението, като им
осигурява настаняване в общежитие и ползване на студентски стол при условията на
своите граждани.
(2) Изпращащата страна осигурява стипендиите на кандидатите по чл. 3, (1) и (2)
съгласно вътрешното си законодателство.
(3) По силата на чл. 3, (3) за лицата, приети в летните университети на съответните
висши училища, приемащата страна осигурява квартира и храна за времето на летния
университет, както и участие в културните
и научните програми. Пътуването до и от
мястото на провеждането на съответния летен университет е за сметка на изпращащата
страна или на пътуващото лице.
Член 9
(1) Условия за прием на лектори и гостпреподаватели:
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Лек т ори т е и л и г о с т -п р епода ват ел и т е,
приети въз основа на чл. 4, встъпват с приемащата ги институция в трудови общественоосигурителни правоотношения за определен
срок от време съгласно действащото местно
и европейско законодателство. Освен работна
заплата приемащата страна осигурява подходящо по големина и обзавеждане служебно
жилище или средствата за такова съобразно
финансовите си възможности.
Продължителността на лекторския мандат
се определя в съответствие с разпоредбите на
изпращащата страна. През последната учебна
година от мандата изпращащата страна, съобразявайки се с Професионалните изисквания
на приемащата страна (обикновено диплома за
завършено висше образование – бакалавърска
или магистърска степен по специалността
унгарска, респективно българска филология), обявява открит конкурс за заемане на
мястото. Приемащата страна избира новия
лектор от предложените є от изпращащата
страна кандидати.
(2) Условия за заемане на българската
лекторска позиция:
Мандатът на българските лектори се определя в съответствие с вътрешните разпоредби
на изпращащата страна. Преди изтичането
на мандата, до 31 януари, унгарската страна
изпраща предложение за професионалните
изисквания за новия лектор, въз основа на
които българската страна според собствената си практика определя кандидатите и
не по-късно от 30 юни всяка година изпраща на унгарската страна задължителните
документи. Първостепенно изискване към
българските лектори, които биха желали да
работят в Унгария, е да разполагат с диплома
по специалност преподавател по български
език и литература. Унгарската страна не покъсно от 31 юли на същата година уведомява
българската страна относно официалната си
позиция по отношение на предложения нов
български лектор.
За приетите на реципрочна основа лектори приемащата страна осигурява месечна
заплата и жилище съобразно действащото
в страната законодателство. Приемащата
ст рана има г ри жата за здравното осиг уряване съобразно действащото в страната
законодателство.
(3) Условия за заемането на унгарската
лекторска позиция:
Мандатът на унгарските лектори е максимум четири години, който по молба на
приемащата страна може да бъде удължен
с една година. Българската страна не покъсно от 31 август на предходната година
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изпраща предложение за професионалните
изисквания за новия лектор, въз основа на
които у нгарската ст рана съгласно собствената си практика определя кандидатите.
Първостепенно изискване към унгарските
лектори, желаещи да работят в България, е
да разполагат с учителска диплома за специалността унгарски език и литература или
с учителска диплома и магистърска степен
за специалност унгарски като чужд език.
Изпращащата Страна изпраща кандидатурите на предлаганите за длъжността лица
на приемащата Страна не по-късно от 28
февруари на конкретната година. Приемащата Страна потвърждава приемането на
кандидатурите не по-късно от 31 март на
конкретната година.
За приетите на реципрочна основа лектори приемащата Страна осигурява месечна
заплата и жилище съобразно действащата в
страната нормативна уредба. Приемащата
Страна има грижата за здравното осигуряване съобразно действащото в страната
законодателство.
Член 10
В сътрудничеството между Страните и
за на п ред п риори т е т н и ос та ват с лед н и т е
области:
(1) провеждането на съвместните научни
изследвания,
(2) обменът на ст уден т и във висши те
училища,
(3) обменът на научни изследователи и
преподаватели,
(4) научни командировки на делегации,
(5) провеждането на обучение по унгари
стика, респективно българистика, в другата
страна.
С оглед на горното Страните се информират взаимно за нови основни документи,
приети в областта на науката и образование
то, както и за научни изяви в областта на
образованието.
Научни изследвания
Член 11
(1) Страните подкрепят съвместното разработване на научноизследователски проекти
в приоритетни за двете страни области и
насърчават ефективното използване и разпространение на резултатите от съвместни
изследвания в рамките на изпълняваните
проекти, спазвайки действащото законодателство за защита на интелектуалните права
и собственост.

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

(2) Страните подкрепят проучването на
възможности за участие в проекти, насочени
към изграж дането или разширяването на
регионални информационни мрежи и специализирани бази данни в областта на науката
и висшето образование.
(3) Страните подкрепят прякото сътрудничество и участието в двустранни и многостранни научни, технологични, изследователски и развойни програми и проекти, като
например програма EUREK A.
(4) Страните насърчават партниращите си
национални научни организации за съвместно участие в изследователски проекти към
европейските рамкови програми за научни
изследвания и иновации (като „Хоризонт
2020“) и в други инициативи.
(5) Страните съдействат за подготовката
на съвместни научноизследователски проекти
в приоритетни области и поощряват достъпа до национални нау чноизследователски
инфраструктури.
(6) Ст раните подкреп ят инстит у ции и
изследователи, занимаващи се с унгарска
история, култура, език и изкуство в България и с българска история, култура, език и
изкуство в Унгария.
Заключителни разпоредби
Член 12
(1) Настоящата Програма влиза в сила от
датата на подписването є и остава в сила до
31 декември 2021 г.
(2) Настоящата Програма може да бъде
изменяна или допълвана въз основа на общо
споразумение на Страните в писмен вид
по дипломатически път. Такива промени и
допълнения впоследствие съставляват неразделна част от Програмата.
Изготвена в Ню Йорк на 24.09.2019 г. в
два еднообразни екземпляра на български,
унгарски и английски език, като и трите
текста имат еднаква сила. При различия в
тълкуването на разпоредбите в настоящата
Програма водещ е английският текст. Спорните въпроси ще бъдат уреждани от Страните
по дипломатически път.
За Министерството на
образованието и нау
к а т а н а Ре п у б л и к а
България:
Екатерина Захариева,
ви цеп р ем иер и м инистър на външните
работи
9569

За Министерството на
човешките ресурси на
Унгария и Министерството на иновациите
и технологиите на Унгария:
Петер Сиярто,
министър на външните
работи и търговията
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 10
от 13 декември 2019 г.

за условията и реда за прилагане на мерките
от Националната програма по пчеларство за
периода 2020 – 2022 г.
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията
и редът за предоставяне на финансова помощ
по Национална програма по пчеларство за
тригодишния период 2020 – 2022 г., наричана
по нататък „програмата“.
Чл. 2. Финансова помощ се предоставя
за дейности, които допринасят за постигане
целите на програмата:
1. подобряване условията за производство и
търговия с пчелния мед и пчелните продукти;
2. повишаване знанията и уменията на
пчеларите при отглеждането на пчелните
семейства;
3. повишаване на качеството и конкуренто
способността на българските пчелни продукти;
4. опазване на пчелната популация, устойчивото развитие на сектора и осигуряване
на по-добра заетост и по-високи доходи на
пчеларите.
Чл. 3. (1) Министърът на земеделието, храните и горите определя със заповед постоянна
работна група за управление на програмата.
(2) Постоянната работна група по ал. 1 прави предложения за промени в програмата, за
преразпределение на бюджета между мерките
и дейностите, а при необходимост определя
лимити за финансиране на допустими разходи.
(3) Редът и организацията на работа на
постоянната работна група за управление на
програмата се определят със заповедта по ал. 1.
Г л а в а

в т о р а

ПОДПОМАГАНИ ДЕЙНОСТИ
Чл. 4. По реда на тази наредба се предоставя финансова помощ за една или за няколко
дейности по следните мерки:
1. по мярка А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“ за дейностите:
а) „Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния добив и
обработка на пчелни продукти“;
б) „Обмен на знания и добри технологични практики за отглеждане на пчелните
семейства“;
в) „Популяризиране на българските пчелни продукти чрез организиране на базари, в
които участват местни пчелари“;
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2. по мярка Б „Борба срещу агресорите и
болестите в кошера, особено срещу вароатозата“ за дейностите:
а) „Закупуване на ветеринарномедицински
продукти (ВМП) срещу вароатоза“;
б) „Изследване за резистентност на Varroa
destructor към ВМП, разрешени за употреба
за борба с вароатозата“;
в) „Изследване на пчелните семейства за
наличие на нозематоза и нейното разпространение на територията на страната“;
3. по мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство“ за дейностите:
а) „Подпомагане зак у п у ването на нов
прикачен инвентар за подвижно пчеларство
(ремаркета, платформи)“;
б) „Възстановяване на разходите за подвижно пчеларство за придвижване на пчелните
семейства“;
4. по мярка Г „Мерки за подпомагане на
лабораториите за анализ на пчелните продук
ти“ за дейностите:
а) „Физикохимичен анализ на пчелния мед“;
б) „Изследване на проби от хранителните
запаси на пчелните семейства (мед, прашец)
за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми“;
5. по мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския
съюз“ за дейностите:
а) „Закупуване на различни системи нови
кошери за подмяна на стари негодни кошери
и/или за увеличение на пчелина“;
б) „Поддържане или увеличаване броя на
пчелните семейства“;
в) „Закупуване на пчелни майки“;
6. по мярка E „Сътрудничество със специализирани органи за осъществяването на
практика на приложните изследователски
програми в областта на пчеларството и пчелните продукти“ за дейностите:
а) „Инвентаризация на медоносната растителност в страната“;
б) „Криоконсервация на семенна течност
от търтеи (миксиране на семенна течност)“;
в) „Мониторинг на остатъци от пестициди
в пчели от райони с интензивно земеделие“.
Г л а в а

т р е т а

ФИ Н А НС ОВИ УС ЛОВИ Я
ПОМ АГАНЕ

ЗА

П О Д -

Чл. 5. (1) Финансова помощ се предоставя в
рамките на предвидения за съответната година
бюджет по всяка от мерките на програмата.
(2) Министърът на земеделието, храните
и горите по предложение на постоянната
работна група за управление на програмата
със заповед:
1. разпределя бюджета по програмата за
съответната финансова година по мерки и
дейности;

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

2. може да промени разпределението на
бюджета между мерките и дейностите в рамките на общия годишен бюджет.
Чл. 6. (1) Когато бюджетът за подпомагане на дейностите по чл. 4, т. 1, букви „б“ и
„в“, т. 2, т. 3, буква „б“, т. 4 и т. 6, буква „в“
е недостатъчен за предоставяне на пълния
размер на финансова помощ по одобрените
заявления на кандидатите, финансовата помощ се редуцира за всяко от заявленията с
еднакъв процент, отразяващ съотношението
на недостига спрямо бюджета по мярката.
Процентът на редуциране на финансовата
помощ за заявленията по съответната мярка
се определя със заповед на изпълнителния
директор на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФ
„Земеделие“).
(2) Когато сумата на исканата финансова
помощ за дейностите по чл. 4, т. 1, буква „а“,
т. 3, буква „а“ и т. 5 надхвърля бюджета, определен в заповедта по чл. 5, ал. 2, заявленията
за подпомагане се класират и одобряват по
реда на чл. 33, ал. 3.
(3) Финансовата помощ за дейностите
по чл. 4, т. 6, букви „а“ и „б“ се предоставя
за един проект, с положително становище
за одобрение и право да подаде заявление
за подпомагане в ДФ „Земеделие“ съгласно
чл. 27, ал. 2 на един кандидат по всяка от
дейностите.
Чл. 7. (1) Финансовата помощ е в размер
до максималния по видове активи/разходи
или на процент от одобрените за подпомагане
разходи, определени в програмата, в случаите,
когато не е приложим чл. 6, ал. 1.
(2) Финансовата помощ за извършване
на дейностите по чл. 4, т. 1, букви „а“ и „б“,
т. 2, 3, 4 и 5 се предоставя под формата на
еднократни плащания, а за дейностите по
чл. 4, т. 1, буква „в“, т. 2, буква „а“ и т. 6 са
под формата на междинни и окончателни
плащания.
(3) Междинното плащане е допустимо за
обособена част от извършена дейност/етап по
одобрено заявление за подпомагане, като за
дейността по чл. 4, т. 2, буква „а“ – след извършване на пролетно и/или есенно третиране
на всички пчелни семейства в стопанството
на кандидата по чл. 14.
Чл. 8. Недопустими за финансиране са
разходи за:
1. доставка, извършена от свързано лице
с ползвателя на помощта, с изключение на
дейностите по чл. 4, т. 1, буква „а“, т. 2, буква
„а“ и т. 5;
2. възстановим ДДС;
3. заплатени в брой, с изключение на разходите за дейностите по чл. 4, т. 2, буква „а“,
т. 4, буква „а“ и т. 5, буква „в“;
4. извършени извън периода на съответната
пчеларска година.
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ОБЩ И И ЗИС К В А Н И Я К ЪМ К А Н Д И-
ДАТИТЕ
Чл. 9. (1) По програмата могат да кандидатстват за подпомагане и да получат плащане
лица, които:
1. отговарят на условията за подпомагане
по съответните мерки от програмата;
2. нямат изискуеми публични задължения
по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към
държавата, установени с влязъл в сила акт
на компетентен орган, към момента на кандидатстване;
3. не са създали изкуствено условия за
получаване на предимство при получаване
на помощта в противоречие на целите на
програмата и чл. 60 от Регламент (ЕС) № 1306
от 17 декември 2013 г. на Европейския парламент и на Съвета относно финансирането,
управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 352/78, (ЕО) № 165/94, (ЕО)
№ 2799/98, (ЕО) № 814/2000, (ЕО) № 1290/2005
и (ЕО) № 485/2008 на Съвета (ОВ, L 347 от
20.12.2013 г.);
4. не са в производство по несъстоятелност,
не са обявени в несъстоятелност и не са в
ликвидация;
5. не са осъдени с влязла в сила присъда,
освен ако са реабилитирани, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 – 260 от
Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група
по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по
чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по
чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
6. не са получили финансиране на същия
актив/разход, предмет на подпомагане по
Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР) за периода 2014 – 2020 г. или схема
за държавна помощ.
(2) Не са допустими за подпомагане кандидати/ползватели на помощта, за които с
акт на компетентен орган е установено, че са
предоставили декларация с невярно съдържание при предоставяне на информация на ДФ
„Земеделие“ във връзка с кандидатстването
и получаването на финансова помощ.
(3) Не са допустими за подпомагане по
конкретна мярка и/или дейност лица, за които е установено неизпълнение на подписан
договор от прием от предходната финансова
година по същата мярка и/или дейност, съгласно чл. 45, ал. 3.
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Чл. 10. (1) Един кандидат може да получи
еднократно подпомагане в рамките на една
финансова година за всяка от дейностите
по чл. 4.
(2) Един кандидат не може да подава второ
заявление за подпомагане за една дейност по
чл. 4, за която през същата година има подадено и одобрено заявление за подпомагане и
сключен договор, както и през времето, докато
първото заявление е в процес на разглеждане.
Г л а в а

п е т а

УСЛОВИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
Раздел I
Условия за подпомагане по мярка А „Тех
ническа помощ за пчелари и сдружения на
пчелари“
Чл. 11. (1) Допустими за подпомагане по
мярка А, дейност „Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния
добив и обработка на пчелни продукти“ са
физически лица, еднолични търговци, юридически лица, пчеларски кооперации, сдружения
на пчелари, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ),
регистрирани като земеделски стопани по
реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване
и поддържане на регистър на земеделските
стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.) (Наредба № 3
от 1999 г.) с пчелни семейства, и признати
групи и организации на производители на мед
и пчелни продукти и техните асоциации, които
отговарят едновременно на следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери,
маркирани в съответствие с Наредба № 10 от
2015 г. за условията за регистрация и реда за
идентификация на пчелните семейства (ДВ,
бр. 27 от 2015 г.) (Наредба № 10 от 2015 г.);
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини,
регистрирани по реда на чл. 137 от Закона
за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД)
като животновъдни обекти;
4. притежават не по-малко от 20 броя пчелни семейства към датата на кандидатстване.
(2) Групите и организациите на производители на мед и пчелни продукти по ал. 1
са признати по реда на Наредба № 12 от
2015 г. за условията и реда за признаване на
организации на производители на земеделски
продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и
на групи производители (ДВ, бр. 34 от 2015 г.)
(Наредба № 12 от 2015 г.).
(3) В случаите, когато кандидат за подпомагане е група и организация на производители
на мед и пчелни продукти или сдружение на
пчелари, регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ, и
не е земеделски стопанин, той може да кан-
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дидатства за подпомагане само на членовете
си, които са регистрирани земеделски стопани
и отговарят на изискванията за допустимост,
описани в ал. 1, чл. 9 и 10 към момента на
кандидатстване.
(4) Недопустими за подпомагане по дейността са кандидати:
1. получили финансиране за същия актив от
Програмата за развитие на селските райони;
2. извършващи дейности, свързани с производство и/или търговия на заявения за
подпомагане актив по ал. 5.
(5) По дейността се подпомагат всички
допустими активи и оборудване и свързаните
с тях разходи, описани в приложение № 1,
при диференциация на подпомагането според
броя на пчелните семейства и референтните
цени по приложение № 2.
(6) Активите и оборудването по ал. 5 се
подпомагат при следните условия:
1. за всяка финансова година кандидатът
е заявил само по един брой от един или
повече от предвидените за подпомагане по
дейността активи;
2. заявеният актив и/или оборудване отговаря на нормативно установените изисквания
за производство на храни;
3. заявеният актив и/или оборудване е
ново и не е втора употреба;
4. заявеният актив и/или оборудване е
заприходено в инвентарната книга на ЗС (за
ЕТ и ЮЛ).
(7) Видовете активи по ал. 5, за които
няма референтни цени в приложение № 2, се
подпомагат, когато:
1. са представени най-малко три съпоставими оферти, които не са издадени от лица,
свързани помежду си или с кандидата, в
оригинал за всеки заявен разход, които съдържат наименование на оферента, срока на
валидност на офертата, датата на издаване
на офертата, подпис и печат на оферента,
описание на всеки един от изброените в приложение № 1 параметри, цена в левове или в
евро с посочен ДДС в случай на регистрация
по ЗДДС; офертите трябва да са издадени не
по-късно от датата на сключване на договора
с избрания оферент и да се придружават от
технически спецификации;
2. кандидатът представя решение за избор
на доставчика/изпълнителя, а когато не е избрал най-ниската оферта – писмена обосновка
за мотивите, обусловили избора му; в тези
случаи ДФ „Земеделие“ извършва съпоставка
между размера на разхода, посочен във всяка
от представените оферти, като одобрява за
финансиране разхода до най-ниския му размер,
освен ако кандидатът е представил мотивирана обосновка за направения избор; датите
на издаване на документите са в следната
времева последователност: оферти, решение
и договор;
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3. в случаите, когато оферентите са местни лица, следва да са вписани в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията,
а оферентите – чуждестранни лица, следва
да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство.
(8) Не могат да бъдат заявявани за подпомагане активи, за които вече е получено
подпомагане в рамките на предходните НПП
и/или предишни финансови години на настоящата програма.
(9) Финансовата помощ по дейността е до
размера на одобрените разходи и не надвишава
референтните цени в левове по видове активи съгласно приложение № 2. Финансовата
помощ се предоставя в размер, съобразен с
броя на пчелните семейства към момента на
кандидатстването, както следва:
1. от 20 до 50 броя пчелни семейства – в
размер до 1500 лв.;
2. от 51 до 150 броя пчелни семейства – в
размер до 2500 лв.;
3. над 151 броя пчелни семейства – в размер до 3500 лв.
(10) Когато кандидат по дейността е сдружение на производители, призната група или
организация на производители, които не са
регистрирани като земеделски стопани по
реда на Наредба № 3 от 1999 г., допустимият
брой активи се определя за всеки от членовете
на сдружението, групата или организацията,
заявил участие по НПП.
Чл. 12. (1) Допустими за подпомагане по
мярка А, дейност „Обмен на знания и добри
технологични практики за отглеждане на
пчелните семейства“ са пчеларски сдружения, регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена
полза, признати гру пи и организации на
производители на мед и пчелни продукти и
техните асоциации.
(2) Групите и организациите на производители на мед и пчелни продукти по ал. 1 са
признати по реда на Наредба № 12 от 2015 г.
(3) По дейността се подпомагат следните
разходи:
1. наем на зала и аудио-визуално оборудване за провеждане на лекторията;
2. обучителни материали;
3. във връзка с изплатени доходи по извънтрудови правоотношения (за лектория) до максимален размер 80 лв./астрономически час;
4. командировки съгласно Наредбата за
командировките в страната (ДВ, бр. 11 от
1987 г.) на лекторите, ангажирани с провеждане на обучението;
5. посещение на пчелин с практическо
зан ятие (разходи за транспорт – наем на
транспортно средство);
6. храна за участниците, когато обучението
е над 6 часа в рамките на един ден.
(4) Разходите по ал. 3 се подпомагат при
следните условия:
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1. кандидатите по ал. 1 да са осъществявали дейност минимум една календарна година
преди датата на кандидатстване по дейността;
2. има решение на компетентния орган
за участие на сдружението по дейността на
мярката;
3. за всяка финансова година сдружението-кандидат е заявило само една лектория,
финансирана по дейността; една лектория
включва минимум три теоретични занятия с
продължителност по 4 часа и максимум две
теми в едно теоретично занятие и едно практическо занятие с продължителност 4 часа;
4. план на обучението, включващ: резюме
на съдържание на теоретичните занятия, съдържание на практическото занятие, времеви
график на дейностите, списък с лекторите
(хоноровани преподаватели, лица, притежаващи магистърска степен по някоя от следните
дисциплини – Пчеларство, Маркетинг, Право,
Ветеринарна медицина и др., имащи отношение към сектора, доказано чрез мотивирана
обосновка), подробна финансова обосновка
(разбивка на разходите);
5. пчелинът за провеждане на практическото занятие е регистриран по реда на чл. 137
от ЗВД като животновъден обект;
6. минимален брой участници в едно занятие – 10 пчелари, собственици на активни
животновъдни обекти – пчелини, регистрирани по чл. 137 от ЗВД;
7. едно обучаващо се лице не може да
участва в повече от 1 лектория с едно и също
съдържание в рамките на тригодишния период,
както и да е преминало обучение по проект
по подмярка 1.1. „Професионално обучение и
придобиване на умения“ от ПРСР за периода
2014 – 2020 г., който е с едно и също съдържание с плана за обучение;
8. кандидатите по ал. 1 не са финансирани
по проект, който е с едно и също съдържание с плана за обучение, по подмярка 1.1.
„Професионално обучение и придобиване на
умения“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.
(5) Финансовата помощ за една лектория
е до размера на одобрените разходи и не
надвишава 3000 лв.
Чл. 13. (1) Допустими за подпомагане по
мярка А, дейност „Популяризиране на българските пчелни продукти чрез организиране
на базари, в които участват местни пчелари“
са пчеларски сдружения, регистрирани по
ЗЮЛНЦ в обществена полза, кооперации
на пчелари, признати организации и групи
производители на мед и пчелни продукти и
техните асоциации.
(2) Групите и организациите на производители на мед и пчелни продукти по ал. 1 са
признати по реда на Наредба № 12 от 2015 г.
(3) По дейността се подпомагат следните
разходи:
1. наем на изложбена и/или търговска площ;
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2. закупуване или наем на оборудване;
3. временна регистрация на обект съгласно
ЗВД и Закона за храните;
4. реклама по местни радиостанции;
5. изработване и публикуване на реклами
в печатни издания;
6. отпечатване и разпространение на информационни материали (листовки, дипляни).
(4) Разходите по ал. 3 се подпомагат при
следните условия:
1. кандидатите по ал. 1 да са осъществявали дейност минимум една календарна година
преди датата на кандидатстване по дейността;
2. решение на компетентния орган за участие на сдружението по дейността на мярката;
3. изготвен план-график за провеждане на
базарите;
4. участващите с продукти собствено производство пчелари да са членове на сдружението,
организиращо базара/изложението;
5. минималният брой участващи пчелари
за всеки от базарните дни е 5;
6. участващите в базара пчелари по т. 5 да
са вписани по реда на Наредба № 26 от 2010 г.
за специфичните изисквания за директни
доставки на малки количества суровини и
храни от животински произход (ДВ, бр. 84
от 2010 г.);
7. един базар е минимум 1 ден (при среден
разход за 1 базар до 1000 лв.);
8. кандидатите по ал. 1 не са финансирани по схема на държавна помощ „Помощ за
участие в изложения“.
(5) Финансовата помощ за един кандидат
е до размера на одобрените разходи и не
надвишава 10 000 лв. за една година.
Раздел II
Условия за подпомагане по мярка Б „Борба
срещу агресорите и болестите в кошера, осо
бено срещу вароатозата“
Чл. 14. (1) Допустими за подпомагане по
мярка Б, дейност „Закупуване на ветеринарномедицински продукти (ВМП) срещу вароатозата“ са физически лица, еднолични търговци,
юридически лица, сдружения на пчелари,
регистрирани по ЗЮЛНЦ, регистрирани като
земеделски стопани по реда на Наредба № 3
от 1999 г., и признати организации и групи
на производители на мед и пчелни продукти
и техните асоциации. Допустимо за кандидат е и сдружение на пчелари, организация
и група на производители на мед и пчелни
продукти, които не са регистрирани като
земеделски стопани, като в този случай те
кандидатстват за подпомагане и разпределят
ВМП само между членовете си, които са регистрирани земеделски стопани и отговарят
на изискванията за допустимост, описани в
ал. 2 и 3, чл. 9 и 10.
(2) Допустимите кандидати следва да отговарят едновременно на следните условия:
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1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери,
маркирани в съответствие с Наредба № 10
от 2015 г.;
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини,
регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД като
животновъдни обекти.
(3) Недопустими за подпомагане по дейността са кандидати с действащ петгодишен
ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. за
периода на ангажимента.
(4) По дейността се подпомагат разходите
за закупуване на ветеринарномедицински
продукти за борба срещу агресорите и болес
тите в кошера, особено срещу вароатозата,
лицензирани за употреба от Българската
агенция по безопасност на храните (БАБХ)
или от Европейската комисия съгласно ЗВД
и използвани за пролетно и/или есенно третиране на пчелните семейства в периода на
една пчеларска година.
(5) Разходите по ал. 4 се финансират, когато
са изпълнени едновременно следните условия:
1. групите и организациите на производители на мед и пчелни продукти по ал. 1 са
признати по реда на Наредба № 12 от 2015 г.;
2. за всяко от третиранията е използван
само един вид ВМП за всички третирани
пчелни семейства в един пчелин; в случай
че кандидатът по мярката е сдружение на
пчелари, регистрирано по ЗЮЛНЦ, или приз
ната организация на производители на мед
и пчелни продукти, критерият се прилага по
отношение на лицата, стопанисващи пчелните
семейства, с които се кандидатства;
3. при извършване на пролетно и есенно
третиране приложеният ВМП за пролетно
третиране съдържа различно активно вещество и е от различна химична група от ВМП,
използван за есенно третиране на пчелните
семейства;
4. са за количества ВМП, които съответстват
на броя на третираните пчелни семейства и
приложената доза за ВМП съгласно ветеринарномедицинския дневник на пчелина и указанията на производителя на съответния ВМП;
5. ветеринарномедицинските продукти са
закупени от лицензирани обекти за търговия
на едро с ВМП съгласно чл. 363, ал. 1 от ЗВД
или от лицензирани обекти за търговия на
дребно с ВМП съгласно чл. 373, ал. 1 от ЗВД
в съответствие с посочения в лицензиите за
употреба режим на отпускане.
(6) Финансовата помощ е в размер до
9,80 лв. на пчелно семейство в рамките на
пчеларската година. Помощта се определя
по ценови групи съгласно приложение № 3.
(7) В случай че цената на използвания
ВМП за третиране на едно пчелно семейство
в рамките на пчеларската година е по-ниска
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от посочената в приложението, помощта се
изплаща до размера на реално извършения
разход и не надвишава определената финансова помощ в ал. 6.
(8) В случай че бъде лицензиран за употреба
нов ВМП за борба срещу вароатозата извън
посочените в приложение № 3, работната група
по чл. 3 прави предложение до министъра на
земеделието, храните и горите за определяне
на лимит за финансиране на продукта. Финансовата помощ за новия продукт е в размер
81,7 % от стойността на одобрения лимит и
се включва в съответната ценова или в нова
ценова група в приложение № 3 и не повече
от стойността, определена в ал. 6.
Чл. 15. (1) Допустими за подпомагане по
мярка Б, дейност „Изследване за резистентност
на Varroa destructor към ВМП, разрешени за
употреба за борба с вароатозата“ са сдружения на пчелари, регистрирани по ЗЮЛНЦ в
обществена полза.
(2) По дейността се финансират разходи за:
1. командировъчни в размери съгласно
Наредбата за кома н д и ровк и т е в с т ра ната – дневни, пътни и нощувки, за събиране
на пробите/извършване на полеви тестове;
2. изплатени доходи по извънтрудови правоотношения на специалистите, участващи в
събирането на пробите/извършване на полеви
тестове, до максимален размер 50 лв./ден;
3. консумативи за събиране на пробите и
полеви тестове;
4. изпращане на пробите в акредитирана
лаборатория;
5. лабораторни изследвания за резистентност на Varroa destructor към ВМП, разрешени
за употреба за борба с вароатозата;
6. разрешени за употреба ВМП за борба с
вароатозата, които ще се изпитват за създадена резистентност на Varroa destructor към
активната им субстанция.
(3) Разходите по ал. 2 се финансират при
следните условия:
1. кандидатът да е осъществявал дейност
минимум една календарна година преди датата
на кандидатстване по дейността;
2. решение на компетентния орган за участие на сдружението по дейността на мярката;
3. вземането на проби и полевите тестове
се извършват в пчелини, регистрирани по
чл. 137 от ЗВД;
4. лабораторните изследвания се извършват
в акредитирани лаборатории;
5. вземането на проби се извършва съобразно утвърдена със заповед от изпълнителния
директор на БАБХ методика за целите на
наредбата, която се публикува на интернет
страницата на агенцията;
6. изискванията към специалистите, участващи във вземането на пробите и извършването на полевите тестове, се определят от
методиката по т. 5;
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7. проектно предложение, което е получило утвърдено по образец от изпълнителния
директор на БАБХ положително становище.
(4) Финансовата помощ е в размер 100 % от
одобрените разходи, като таванът им за един
кандидат се определя на база на методиката
по ал. 3, т. 5.
(5) Резултатите от тестовете и лабораторните изследвания се изпращат в Центъра
за оценка на риска по хранителната верига
(ЦОРХВ) за обобщаване на данните и анализ,
който се публикува на интернет страницата
на центъра.
Чл. 16. (1) Допустими за подпомагане по
мярка Б, дейност „Изследване на пчелните
семейства за наличие на нозематоза и нейното
разпространение на територията на страната“
са сдружения на пчелари, регистрирани по
ЗЮЛНЦ в обществена полза.
(2) По дейността се финансират разходи за
изпращане и изследване на проби в акредитирани лаборатории.
(3) Разходите по ал. 2 се финансират при
следните условия:
1. кандидатът да е осъществявал дейност
минимум една календарна година преди датата
на кандидатстване по дейността;
2. решение на компетентния орган за участие на сдружението по дейността на мярката;
3. проектно предложение, което е получило утвърдено по образец от изпълнителния
директор на БАБХ положително становище;
4. изискванията при вземането на проби
е съобразно утвърдена със заповед от изпълнителния директор на БАБХ методика,
която се публикува на интернет страницата
на агенцията;
5. кандидатът е извършил анализ на пробите
в акредитирани за дейността лаборатории;
6. пробите са взети от пчелини, регистрирани по чл. 137 от ЗВД;
7. пробите са изпратени с протокол за
вземане на проби по образец.
(4) Резултатите от тестовете и лабораторните изследвания се изпращат в ЦОРХВ за
обобщаване на данните и анализ, който се
публикува на интернет страницата на центъра.
(5) Финансовата помощ е в размер 100%
от одобрените разходи по дейността, като
таванът им за един кандидат се определя на
база на методиката по ал. 3, т. 4.
Раздел III
Условия за подпомагане по мярка В „Рацио
нализиране на подвижното пчеларство“
Чл. 17. (1) Допустими за подпомагане по
мярка В, дейност „Подпомагане закупуването
на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство (ремаркета, платформи)“ са физически
лица, еднолични търговци и юридически лица,
регистрирани като земеделски стопани по
реда на Наредба № 3 от 1999 г., и организации
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и групи на производители на мед и пчелни
продукти и техните асоциации, признати по
реда на Наредба № 12 от 2015 г., които отговарят едновременно на следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери,
маркирани в съответствие с Наредба № 10
от 2015 г.;
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани по чл. 137 от ЗВД като
животновъдни обекти;
4. притежават не по-малко от 20 и не повече
от 300 броя пчелни семейства към датата на
кандидатстване;
5. поемат писмен ангажимент, че ще практикуват подвижно пчеларство в рамките на
3 години от датата на изплащане на финансовата помощ.
(2) Недопустими за подпомагане по дейността са кандидати:
1. получили финансиране за същия актив
от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС)
№ 1305/2013 на Европейския парламент и на
Съвета от 17 декември 2013 г. относно подпомагане на развитието на селските райони
от Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета (OВ,
L 347 от 20.12.2013 г.);
2. извършващи дейности, свързани с производство и/или търговия с прикачен инвентар;
3. получили финансиране по мярка В „Рационализиране на подвижното пчеларство“
в предходните години от действието на програмата за тригодишния период 2017 – 2019 г.
(3) По дейността се финансират разходи
за закупуване на нов прикачен инвентар за
подвижно пчеларство (пчеларско ремарке,
п челарск а п лат форма) в ра знови д нос т и,
описани в приложение № 4.
(4) Разходите по ал. 3 се подпомагат при
следните условия:
1. заявеният за подпомагане актив следва да
има минимална вместимост 10 броя кошери;
2. заявеният за подпомагане актив е нов
и не е втора употреба;
3. броят на допустимите за финансиране
активи по мярката е не повече от един брой
за тригодишния период 2020 – 2022 г.;
4. финансираният актив е заприходен в
инвентарна книга/счетоводна система (за
ЕТ и ЮЛ);
5. заявеният за финансиране актив е регистриран в К АТ като пътно превозно средство
(ППС), категория О-1 или категория О-2 в
съответствие с изискванията на Закона за
движение по пътищата;
6. групите и организациите на производители на мед и пчелни продукти по ал. 1 са
признати по реда на Наредба № 12 от 2015 г.
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(5) Разходите по ал. 3 се подпомагат, когато:
1. са представени най-малко три съпоставими оферти, които не са издадени от лица,
свързани помежду си или с кандидата, в
оригинал за всеки заявен разход, които съдържат наименование на оферента, срока на
валидност на офертата, датата на издаване
на офертата, подпис и печат на оферента,
описание на всеки един от изброените в приложение № 4 параметри, цена в левове или в
евро с посочен ДДС в случай на регистрация
по ЗДДС; офертите трябва да са издадени не
по-късно от датата на сключване на договора
с избрания оферент и да се придружават от
технически спецификации;
2. кандидатът представя решение за избор
на доставчика/изпълнителя, а когато не е избрал най-ниската оферта – писмена обосновка
за мотивите, обусловили избора му; в тези
случаи ДФ „Земеделие“ извършва съпоставка
между размера на разхода, посочен във всяка
от представените оферти, като одобрява за
финансиране разхода до най-ниския му размер,
освен ако кандидатът е представил мотивирана обосновка за направения избор; датите
на издаване на документите са в следната
времева последователност: оферти, решение
и договор;
3. в случаите, когато оферентите са местни лица, следва да са вписани в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията,
а оферентите – чуждестранни лица, следва
да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство.
(6) Финансовата помощ е в размер 50 %
от одобрените за подпомагане разходи, но не
повече от 2500 лв. по дейността за тригодишния период 2020 – 2022 г.
Чл. 18. (1) Допустими за подпомагане по
мярка В, дейност „Възстановяване на разходите за подвижно пчеларство за придвижване
на пчелните семейства“ са физически лица,
еднолични търговци и юридически лица, регистрирани като земеделски стопани по реда
на Наредба № 3 от 1999 г., които отговарят
едновременно на следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери,
маркирани в съответствие с Наредба № 10
от 2015 г.;
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини,
регистрирани по чл. 137 от ЗВД;
4. притежават най-малко 50 броя пчелни
семейства към датата на кандидатстване.
(2) Недопустими за подпомагане по дейността са кандидати:
1. получили финансиране за същата дейност
по Държавна помощ „Помощ под формата
на отстъпка от стойността на акциза върху
газьола, използван в първичното селскостопанско производство“;
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2. с пчелини за производство на елитни
и племенни пчелни майки, регистрирани по
Наредба № 47 от 2003 г. за производство и
предлагане на пазара на елитни и племенни
пчелни майки и отводки (рояци) и реда за
водене на регистър (ДВ, бр. 103 от 2003 г.)
(Наредба № 47 от 2003 г.).
(3) Финансовата помощ е в размер до
10 лв. за придвижване на една паша на едно
пчелно семейство.
(4) Помощта по ал. 3 се предоставя при
следните условия:
1. пчелните семейства се придвижват на
паша най-малко на 15 км в радиус от постоянния пчелин извън населеното място; разстоянието, на което са придвижени пчелните
семейства за паша, се определя като разстояние по въздух между две точки, определени
от географските координати на постоянния
и временния пчелин, в който са настанени
пчелните семейства за паша;
2. при придвижването на пчелните семейства се спазват отстоянията за разположение
на временни пчелини по чл. 15, т. 2 и 3 от
Закона за пчеларството;
3. пчелните семейства са придвижени на
до две паши в периода от месец април до
месец юли в рамките на съответната пчеларска година;
4. минима лен, непрекъснат период на
престой на пчелните семейства за една паша
е 15 календарни дни;
5. за една паша се придвижват минимум
50 и максимум 300 броя пчелни семейства;
6. кандидатът не е финансиран по мярка 10
„Агроекология и климат“ от ПРСР за периода
2014 – 2020 г., направление „Подсигуряване на
разнообразна паша на пчелите и осигуряване
на естествено опрашване“, за същата дейност;
7. изпълнението на дейността се доказва
с ветеринарномедицинско свидетелство за
придвижване и служебна бележката по образец от кметството, на чиято територия са
били разположени пчелните семейства, или
разрешение от лицата по чл. 69, ал. 3 от Закона за горите.
Раздел IV
Условия за подпомагане по мярка Г „Мерки
за подпомагане на лабораториите за анализ
на пчелните продукти“ с цел да се помогне
на пчеларите да продават своите продукти
и да увеличат тяхната стойност
Чл. 19. (1) Допустими за подпомагане по
мярка Г, дейност „Физикохимичен анализ на
пчелния мед“ са физически лица, еднолични търговци и юридически лица, сдружения
на пчелари, регистрирани като земеделски
стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. с
пчелни семейства, и признати групи и организации на производители на пчелен мед и
пчелни продукти и техните асоциации, които
отговарят едновременно на следните условия:
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1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери,
маркирани в съответствие с Наредба № 10
от 2015 г.;
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини,
регистрирани по реда на чл. 137 от ЗВД като
животновъдни обекти.
(2) Допустими за кандидати са организации
и групи на производители на мед и пчелни
продукти, които не са регистрирани като земеделски стопани, като в този случай те кандидатстват за подпомагане само за членовете
си, които са регистрирани земеделски стопани
и отговарят на изискванията за допустимост,
описани в ал. 1, чл. 9 и 10.
(3) По дейността се финансират разходите
за извършване на физикохимичен анализ на
пчелния мед по следните показатели:
1. хидроксиметилфурфурол;
2. диастазна активност (количествено);
3. редуциращи захари и захароза;
4. полен;
5. водно съдържание;
6. неразтворими във вода примеси;
7. електропроводимост;
8. свободна киселинност.
(4) Разходите по ал. 3 се финансират, когато са изпълнени едновременно следните
условия:
1. физикохимичните анализи са извършени
в акредитирани от Изпълнителната агенция
„Българска слу жба за акредитаци я“ (И А
БСА) лаборатории за извършване на анализ
на пчелен мед, като всеки от изследваните
показатели по ал. 3 е включен в обхвата на
акредитация;
2. лабораторният анализ включва най-малко
изброените в ал. 3, т. 1, 2, 3 и 5 показатели
за всяка от изследваните проби пчелен мед;
3. изследваните проби пчелен мед са от
партиди, добити от пчелни семейства, отглеждани в животновъден обект на кандидата;
4. групите и организациите на производители на мед и пчелни продукти по ал. 1 са
признати по реда на Наредба № 12 от 2015 г.
(5) Финансовата помощ за всеки изследван
показател по ал. 3 е до размера на извършените и одобрените разходи и не надвишава
финансовата помощ в левове съгласно приложение № 5.
Чл. 20. (1) Допустими за подпомагане по
мярка Г, дейност „Изследване на проби от
хранителните запаси на пчелните семейства
(мед, прашец) за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми“
са сдружения на пчелари, регистрирани по
ЗЮЛНЦ в обществена полза, признати групи
и организации на производители на мед и
пчелни продукти.
(2) По дейността се финансират разходите за:
1. вземане на проби от пчелен мед и прашец;
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2. изпращане на проби в акредитирани
лаборатории;
3. изследване на пробите в акредитирани
лаборатории.
(3) Разходите по ал. 2 се финансират, когато
са изпълнени едновременно следните условия:
1. кандидатът да е осъществявал дейност
минимум една календарна година преди датата
на кандидатстване по дейността;
2. решение на компетентния орган за участие на сдружението по дейността на мярката;
3. групите и организациите на производители на мед и пчелни продукти по т. 2 са
признати по съответния ред от МЗХГ;
4. проектно предложение, което е получило утвърдено по образец от изпълнителния
директор на БАБХ положително становище;
5. изискванията при вземането на проби
са съобразно утвърдена със заповед от изпълнителния директор на БАБХ методика,
която се публикува на интернет страницата
на агенцията;
6. кандидатът е извършил анализ на пробите пчелен мед и прашец в акредитирани за
дейността лаборатории;
7. пробите са взети от пчелини, регистрирани по чл. 137 от ЗВД като животновъдни
обекти;
8. пробите са изпратени с протокол за
вземане на проби по образец.
(4) Финансовата помощ е в размер 100%
от одобрените разходи по дейността.
Раздел V
Условия за подпомагане по мярка Д „Мерки
за подкрепа на подновяването на пчелните
кошери в Европейския съюз“
Чл. 21. (1) Доп устими за подпомагане
по мярката са физически лица, еднолични
търговци и юридически лица, регистрирани
като земеделски стопани по реда на Наредба
№ 3 от 1999 г.
(2) Допустими за подпомагане са лицата
по ал. 1, които отговарят едновременно на
следните условия:
1. стопанисват пчелни семейства под ветеринарномедицински контрол;
2. стопанисват пчелни семейства в кошери,
маркирани в съответствие с Наредба № 10
от 2015 г.;
3. стопанисват пчелни семейства в пчелини, регистрирани по чл. 137 от ЗВД като
животновъдни обекти.
(3) Допустими за подпомагане за дейности
по чл. 4, т. 5, буква „а“ са лицата по ал. 1,
притежаващи към датата на кандидатстване
не по-малко от 20 броя и не повече от 250
броя пчелни семейства.
(4) Допустими за подпомагане за дейности
по чл. 4, т. 5, буква „б“ са лицата по ал. 1,
притежаващи към датата на кандидатстване
не по-малко от 20 броя пчелни семейства.
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(5) Недопустими за подпомагане за дейности по чл. 4, т. 5, буква „а“ са кандидати:
1. за които сумата за финансираните кошери през предходните години на съответната Национална програма по пчеларство от
2017 г. и следващите години на прилагането
є и тези, заявени за подпомагане в годината
на кандидатстване, е 151 и повече кошера;
2. които извършват дейности, свързани с
производство и/или търговия на кошери и
части от тях.
(6) Недопустими за подпомагане за дейности по чл. 4, т. 5, буква „б“ са кандидати:
1. за които сумата за финансираните отводки през предходните години на съответната Национална програма по пчеларство от
2017 г. и следващите години на прилагането
є и тези, заявени за подпомагане в годината
на кандидатстване, е 151 и повече отводки;
2. които са регистрирани в съответната
областна дирекция „Земеделие“ като производители на пакети пчели (голи роеве) и
отводки съгласно Наредба № 47 от 2003 г.
(7) Недопустими за подпомагане за дейности по чл. 4, т. 5, буква „в“ са кандидати:
1. които са регистрирани в съответната
областна дирекция „Земеделие“ като производители на пчелни майки съгласно Наредба
№ 47 от 2003 г.;
2. които са регистрирани в съответната
областна дирекция „Земеделие“ като производители на пакети пчели (голи роеве) и
отводки съгласно Наредба № 47 от 2003 г. за
закупуване на пчелни майки за увеличение
на основните семейства.
Чл. 22. (1) По м ярката се подпомагат
следните разходи:
1. за закупуване на нови кошери от следните модели и окомплектовки за дейности по
чл. 4, т. 5, буква „а“:
а) Лангстрот-Рут комплект, с части на
комплекта – 3 корпуса, дъно, капак;
б) Дадан Блат комплект, с части на комплекта – плодник, 2 магазина или 2 корпуса,
дъно, капак;
в) Лангстрот-Рут комплект, с части на
комплекта – 2 корпуса, дъно, капак;
г) Дадан Блат комплект, с части на комплекта – плодник, 1 магазин или 1 корпус,
дъно, капак;
д) Фарар комплект, с части на комплекта – 4
корпуса, дъно, капак;
2. за поддържане или увеличаване броя
на пчелните семейства чрез закупуване на
отводки за дейности по чл. 4, т. 5, буква „б“;
3. за закупуване на пчелни майки – за
дейности по чл. 4, т. 5, буква „в“.
(2) Разходите по ал. 1, т. 1 се подпомагат
в размер до 54 лв., когато:
1. заявените за закупуване кошери са нови
и са изработени от сух дървен материал с
дебелина на стените минимум 25 мм или от
полистирен;
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2. размерите на частите от комплекта на
модела кошери, които са изработени от сух
дървен материал, са съобразени с размерите,
посочени в приложение № 6;
3. моделите на кошери, които са изработени от полистирен, са от изброените, както
следва: Фарар, Лангстрот-Рут и Дадан Блат;
4. новозакупените кошери са заселени с
пчелни семейства към датата на подаване на
заявление за плащане;
5. новозакупените кошери са маркирани в
съответствие с Наредба № 10 от 2015 г.;
6. броят на допустимите за финансиране
кошери е, както следва:
а) при налични към датата на кандидатстване от 20 до 50 пчелни семейства включително – не повече от броя на наличните към
датата на кандидатстване пчелни семейства;
б) при налични към датата на кандидатстване от 51 до 250 пчелни семейства включително – до 50 броя.
(3) Разходите по ал. 1, т. 2 се подпомагат
в размер до 75 лв., когато:
1. закупените отводки са от пчелини, регистрирани в областните дирекции „Земеделие“
съгласно Наредба № 47 от 2003 г.;
2. броят на допустимите за финансиране
отводки е:
а) при налични към датата на кандидатстване от 20 до 50 пчелни семейства включително – не повече от броя на наличните към
датата на кандидатстване пчелни семейства;
б) при налични към датата на кандидатстване над 50 пчелни семейства включително – до 50 броя;
3. новозакупените отводки са настанени в
кошери, маркирани в съответствие с Наредба
№ 10 от 2015 г.;
4. новозакупените отводки не са присъединени към съществуващи в стопанството на
кандидата пчелни семейства.
(4) Разходите по ал. 1, т. 3 се подпомагат
в размер до 15 лв., когато:
1. закупените пчелни майки са от пчелини,
регистрирани в областните дирекции „Земеделие“ съгласно Наредба № 47 от 2003 г.;
2. броят на допустимите за финансиране
пчелни майки е:
а) при налични към датата на кандидатстване до 50 пчелни семейства включително – не
повече от 1,5 пъти от броя на наличните към
датата на кандидатстване пчелни семейства;
б) при налични към датата на кандидатстване от 51 до 250 пчелни семейства
включително – до размер, равен на броя на
наличните към датата на кандидатстване
пчелни семейства;
в) при налични към датата на кандидатстване над 250 пчелни семейства – не повече
от 1/2 от броя на наличните към датата на
кандидатстване пчелни семейства;
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3. новозакупените пчелни майки са настанени в кошери, маркирани в съответствие с
Наредба № 10 от 2015 г.;
4. новозакупените пчелни майки не са
придадени към финансирани съгласно чл. 22,
ал. 1, т. 2 в същата пчеларска година новозакупени отводки.
Раздел VI
Условия за подпомагане по мярка Е „Съ
трудничество със специализирани органи за
осъществяването на практика на приложни
те изследователски програми в областта на
пчеларството и пчелните продукти“
Чл. 23. (1) Допустими за подпомагане по
мярката са проекти, които са разработени по
следните научни теми:
1. инвентаризация на медоносната растителност в страната;
2. криоконсервация на семенна течност
от търтеи (миксиране на семенна течност);
3. мониторинг на остатъци от пестициди
в пчели от райони с интензивно земеделие.
(2) Проектите по ал. 1, т. 1 и 2 са допустими за подпомагане, когато са получили
положителна оценка на практикоприложната
част на проекта, извършена от комисията по
чл. 27, ал. 2, а по т. 3 – след положително
становище от Централното управление на
БАБХ, издадено в 14-дневен срок от датата
на постъпването им. За всяка от годините
на прилагане на програмата положително
становище на проектите по ал. 1, т. 1 и 2
може да получи само едно от проектните
предложения.
(3) Проектите по ал. 1, т. 1 и 2 са допустими за финансиране, когато са получили
положителна оценка за обоснованост на разходите по изпълнените проекти, извършена
от комисията по чл. 27, ал 2.
Чл. 24. (1) Допустими за подпомагане по
проектите по чл. 23, ал. 1, т. 1 и 2 са:
1. висши училища с преподаване на предмет пчеларство, вписани в регист ъра на
Министерството на образованието и науката
съгласно чл. 7б от Закона за насърчаване на
научните изследвания;
2. научни институти, в които се извършват
изследвания в областта на пчеларството;
3. научни организации, вписани в регистъра
на Министерството на образованието и науката
съгласно чл. 7б от Закона за насърчаване на
научните изследвания.
(2) Допустими за подпомагане по проектите по ал. 1, т. 3 са пчеларски сдружения,
регистрирани по ЗЮЛНЦ в обществена полза.
Чл. 25. (1) По мярката са допустими за
финансиране следните разходи:
1. по темата, посочена в чл. 23, ал. 1, т. 1:
а) консумативи и информационни материали, определени по видове в приложение № 7;
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б) кома н д и ровк и с ъгласно Наредбата
за командировките в страната, в т.ч. и в
чужбина съгласно Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина,
приета с ПМС № 115 от 2004 г. (ДВ, бр. 50 от
2004 г.), пътни, дневни и нощувки, като броят
и продължителността на командировките е
съобразен с целите на проекта;
2. по темата, посочена в чл. 23, ал. 1, т. 2:
а) наем или закупуване на апаратура за
целите на проекта, материали, химикали и
консумативи;
б) кома н д и ровк и с ъгласно Наредбата
за командировките в страната, в т.ч. и в
чужбина съгласно Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина,
като броят на командировките е съобразен с
целите на проекта;
в) разходи във връзка с изплатени доходи
по извънтрудови правоотношения – възнаграж дения на членовете на колектива до
максимален размер 50 лв./ден;
3. по темата, посочена в чл. 23, ал. 1, т. 3:
а) вземане на проби от пчели;
б) изпращане на пробите в акредитирана
лаборатория;
в) изследване на пробите в акредитирани
лаборатории;
г) командировки съгласно Наредбата за
командировките в страната, в т.ч. и в чужбина
съгласно Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, пътни,
дневни и нощувки, като броят и продължителността на командировките е съобразен с
целите на проектното предложение.
(2) Разходите по ал. 1 се финансират, когато:
1. има решение на компетентния орган за
участие на организацията/сдружението по
дейността на мярката;
2. пробите са взети от пчелини, регистрирани по чл. 137 от ЗВД като животновъдни
обекти;
3. разходите по ал. 1 се финансират, когато
са представени най-малко три съпоставими
оферти, които не са издадени от лица, свързани
помежду си или с кандидата, в оригинал за
всеки заявен разход на стойност над 15 000 лв.,
както и когато разходът е част от доставка
или услуга, договорирана с един доставчик
или изпълнител, на обща стойност повече
от 15 000 лв., които съдържат наименование
на оферента, срока на валидност на офертата, датата на издаване на офертата, подпис
и печат на оферента, подробна техническа
спецификация на активите/услугите (в необходимите случаи), цена в левове или в евро
с посочен ДДС в случай на регистрация по
ЗДДС; офертите трябва да са издадени не
по-късно от датата на сключване на договора
с избрания оферент и да се придружават от
технически спецификации (в необходимите
случаи);
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4. кандидатът представя решение за избор
на доставчика/изпълнителя, а когато не е избрал най-ниската оферта – писмена обосновка
за мотивите, обусловили избора му; в тези
случаи ДФ „Земеделие“ извършва съпоставка
между размера на разхода, посочен във всяка
от представените оферти, като одобрява за
финансиране разхода до най-ниския му размер,
освен ако кандидатът е представил мотивирана
обосновка за направения избор; датите на издаване на документите са в следната времева
последователност: оферти, решение и договор;
5. в случаите, когато оферентите са местни лица, следва да са вписани в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията,
а оферентите – чуждестранни лица, следва
да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство;
6. кандидатът не разполага към момента
на кандидатстването с материали, химикали
и консумативи, апаратура и оборудване за
целите на проекта, за финансирането на които
кандидатства;
7. заявените за финансиране материали
и активи са необходими за реализиране на
проекта;
8. ана лизите по за явените разходи са
извършени в акредитирани за съответната
дейност лаборатории;
9. материалите и всички документи, насочени към обществеността, включително
научните публикации с цел докладване на
резултатите от научните проекти, описани
в чл. 23, ал. 1, които ще бъдат финансирани
по програмата, трябва да носят емблемата
на Европейския съюз и следния текст на
български език: „ФИНАНСИРАНО С ПОМОЩТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И НА
РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ“.
(3) Разходите по ал. 1, т. 3 се финансират,
когато:
1. кандидатът е осъществявал дейност минимум една календарна година преди датата
на кандидатстване по дейността;
2. изискванията при вземането на проби
са съобразно утвърдена със заповед от изпълнителния директор на БАБХ методика за
целите на наредбата, която се публикува на
интернет страницата на агенцията;
3. кандидатът е извършил анализ на пробите от пчели в акредитирани за дейността
лаборатории;
4. пробите са взети от пчелини, регистрирани по чл. 137 от ЗВД като животновъдни
обекти;
5. пробите са изпратени с протокол за
вземане на проби по образец в акредитирани
за изследването лаборатории.
(4) В случай че кандидатът е възложител
по смисъла на ЗОП, следва да изпълни дейностите при съблюдаване на изискванията на
посочения закон.
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(5) Финансовата помощ за всички теми
по мярката е в размер 100 % от одобрените
разходи по дейността.
(6) Резултатите от тестовете и лабораторните изследвания се изпращат в ЦОРХВ за
обобщаване на данните и анализ, който се
публикува на интернет страницата на центъра.
(7) Резултатите от проектите по мярка Е
се представят в МЗХГ до един месец, след
окончателното изплащане на финансовата
помощ от страна на ДФ „Земеделие“. При
неспазване на срока получените средства
подлежат на възстановяване с акт, издаден от
изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.
(8) Когато кандидатът за предоставяне
на финансова помощ се явява възложител
по смисъла на ЗОП, за всеки заявен за финансиране разход към датата на подаване на
заявлението за подпомагане обосноваността
на разходите се преценява чрез представяне
на най-малко три оферти, които трябва да
отговарят на изискванията на ал. 2.
(9) Кандидатите по ал. 8 събират офертите
чрез прилагане на принципа на пазарни консултации по реда на ЗОП, като публикуват
на профила на купувача информация относно
вида на услугите и/или доставките, за които
ще бъде заявено финансиране, придружена
от детайлно описание на техническите характеристики, количество и начин на доставка
заедно с подробна количествено-стойностна
сметка. Кандидатите определят подходящ срок
за получаване на оферти, който не може да
бъде по-кратък от 5 работни дни.
(10) В случаите на ал. 8 кандидатите представят в ДФ „Земеделие“ решение за избор
на стойността на разхода по критерий „найниска цена“.
(11) Кандидатите възложители по смисъла
на ЗОП по ал. 8 провеждат обществени поръчки по ЗОП за избор на изпълнители на
дейностите по проекта след подписване на
договор по чл. 34, ал. 3.
(12) Крайният срок за откриване на процедурата/ите за възлагане на обществена/и
поръчка/и за избор на изпълнител/и за разходи за дейностите по ал. 1 е до един месец
след датата на подписване на договора по
чл. 34, ал. 3.
(13) В срок до 10 работни дни от приключване на процедурата за възлагане на обществена
поръчка за избор на изпълнител кандидатът
възложител предоставя на ДФ „Земеделие“
копие на всички документи от проведената
съгласно изискванията на ЗОП процедура.
(14) В едномесечен срок от представяне
на документите за проведената обществена
поръчка ДФ „Земеделие“ извършва последващ
контрол. С цел осъществяване на контрол
и спазване принципите на обективност и
безпристрастност ДФ „Земеделие“ свиква
Комисията за оценка на проектите по чл. 33,
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ал. 2, която се произнася относно законосъ
образността на проведената процедура по ЗОП
и обосноваността на критериите, по които са
избрани изпълнителите. След одобрение на
проведената обществена поръчка ДФ „Земеделие“ сключва допълнително споразумение
към договора по чл. 34, ал. 3 за вписване на
избрани изпълнители.
(15) Изпълняването на дейностите по проекта, обект на обществена поръчка, следва да
започне след сключване на допълнителното
споразумение по ал. 14 към договора.
(16) Последващият контрол от ДФ „Земеделие“ се осъществява преди извършване на
плащане. В случай че се констатират нарушения
при провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки, ДФ „Земеделие“
писмено уведомява бенефициента и му дава
възможност в 14-дневен срок да представи
своите писмени възражения по основателността и размера на финансовата корекция и
при необходимост да приложи доказателства.
(17) В едномесечен срок от предоставяне
на възраженията по ал. 16 изпълнителният
директор на ДФ „Земеделие“ със заповед
налага финансова корекция, в резултат на
която се намалява първоначално одобрената
финансова помощ, или изцяло отказва нейното
изплащане. Заповедта се съобщава и подлежи
на обжалване по реда на АПК.
(18) Основанието за налагане на финансовата корекция и установяването на приложимия
є размер се определят съгласно националното
законодателство и насоките за определяне на
финансови корекции, които трябва да бъдат
внесени във финансирани от Съюза разходи в
рамките на споделеното управление, в случай
на неспазване на правилата за възлагане на
обществени поръчки, одобрени с Решение
С(2013) 9527 от 19 декември 2013 г. на Европейската комисия.
Г л а в а
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РЕД ЗА К АНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 26. (1) Кандидатите за финансово подпомагане по програмата подават заявление за
подпомагане по образец, одобрен със заповед
на изпълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“, в зависимост от мярката, по
която се кандидатства, и прилагат към него
документите, посочени в образеца. Заявленията се публикуват на интернет страницата на
ДФ „Земеделие“.
(2) Заявлението за подпомагане по ал. 1 се
подава лично от кандидата, от законния му
представител или от упълномощено от него
лице с изрично пълномощно с нотариална
заверка на подписите:
1. в Централното управление на ДФ „Земеделие“ за мерките по чл. 4, т. 1, буква „б“
и буква „в“, т. 2, буква „б“ и буква „в“, т. 4,
буква „б“ и т. 6;
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2. в областната дирекция на ДФ „Земеделие“ по постоянно местожителство на физическото лице или по адрес на регистрация на
седалището на юридическото лице за мерките
по чл. 4, т. 1, буква „а“, т. 2, буква „а“, т. 3,
буква „а“ и буква „б“, т. 4, буква „а“ и т. 5.
(3) Служителите на ДФ „Земеделие“ извършват преглед на подадените документи
в присъствието на кандидата, на неговия законен представител или на упълномощеното
от него лице.
(4) В случай на липси или нередовности в
документите по ал. 1 заявлението не се приема
и се връща на кандидата заедно с писмено
изложение за всички установени липси и/или
нередовности в заявлението.
(5) Всички приети заявления за подпомагане получават уникален идентификационен
номер с отбелязани дата, час и минута на
регистрацията им в Интегрираната система
за администриране и контрол.
Чл. 27. (1) Кандидатите по мярка Е „Сътрудничество със специализирани органи за
осъществяването на практика на приложните изследователски програми в областта на
пчеларството и пчелните продукти“ подават
своите проекти до председателя на Селскостопанската академия (ССА) за оценка за
практикоприложната част на проектите и
издаване на положително становище в резултат на оценката.
(2) Комисия от Селскостопанската академия, чийто състав се определя със заповед
на председателя на ССА, извършва оценка за
практикоприложната част на представените
по чл. 4, т. 6, буква „а“ и буква „б“ проекти
съгласно приложение № 8 и класира кандидатите. Кандидатът с най-висока оценка получава от комисията положително становище
за одобрение и право да подаде заявление за
подпомагане в ДФ „Земеделие“. Останалите
кандидати се уведомяват писмено за резултатите от проведеното класиране.
(3) Научните проекти по чл. 23, ал. 1, т. 1
и 2 трябва да съдържат:
1. тема и продължителност на проекта;
2. информаци я за състава на нау чни я
колектив;
3. анотация – подробно описание на проблема с включена литературна справка;
4. цели и задачи;
5. материали и методика на работа;
6. очаквани резултати;
7. работна програма;
8. подробен финансов план с обосноваване
на разходите по дейности;
9. ползвана литература.
(4) Изпълнените научни проекти се представят от кандидата на комисията по ал. 2
за оценка на обосноваността на разходите,
като критериите за оценка се определят със
заповед на председателя на ССА, която се
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публикува на интернет страницата на академията. Кандидатите, получили от комисията
положителна оценка, имат право да подадат
заявление за плащане в ДФ „Земеделие“.
(5) Резултатите от финансираните от ДФ
„Земеделие“ научни проекти се представят от
ползвателя на подпомагането в МЗХГ в срок
до един месец след окончателното изплащане
на финансовата помощ с право за публикуването им на официалната електронна страница.
Чл. 28. Документите за кандидатстване за
подпомагане по чл. 26, ал. 1 и документите за
плащане на финансовата помощ по чл. 37, ал. 1
трябва да отговарят на следните изисквания:
1. да се прилагат в оригинал, нотариално
заверено копие или копие, заверено от кандидата; в случай на прилагане на заверени
от кандидата копия на документи техните
оригинали се представят за преглед от служител на ДФ „Земеделие“;
2. да се представят на български език; в
случаите, когато оригиналният документ е
изготвен на чужд език, той трябва да бъде
придружен с превод на български език, извършен от заклет преводач, а когато документът
е официален по смисъла на Гражданския
процесуален кодекс, да бъде легализиран или
с апостил.
Чл. 29. (1) Изпълнителният директор на
ДФ „Земеделие“ определя със заповед периода за подаване на заявления за подпомагане
по чл. 26, ал. 1. Със заповедта се определя
периодът за приемане на заявления за подпомагане (с точни дати и часове на началото и
края на периода), като се посочва и бюджетът
на съответната мярка за съответния период
на прием.
(2) Приемът на заявления за подпомагане по
мерките от програмата започва не по-късно от
21 ноември за първата година и 25 октомври
за останалите години от тригодишния период
на прилагане на програмата и приключва не
по-късно от 16 юли на всяка финансова година
от действието на програмата.
(3) Периодът на прием на заявления за
подпомагане по мерките от програмата може
да бъде удължаван или приемът да бъде отварян отново при съобразяване с крайния
срок по ал. 2.
(4) Държавен фонд „Земеделие“ обявява
приема на заявления за подпомагане по програмата със съобщение, което се публикува на
електронната страница на ДФ „Земеделие“ и се
поставя на общодостъпно място в областните
дирекции на ДФ „Земеделие“ не по-късно от
15 календарни дни преди началото на всеки
прием. Съобщението съдържа образци на
документите за кандидатстване.
Чл. 30. (1) Когато след приемането на заявлението за подпомагане по чл. 26, ал. 1 бъде
установена нередовност или липса в подадените документи, както и при необходимост
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от предоставяне на допълнителни документи
поради непълнота и неяснота на заявени данни
и посочени факти, ДФ „Земеделие“ уведомява
с мотивирано писмо кандидата, който в срок
до 10 работни дни от получаването му трябва
да представи исканите документи и разяснения.
(2) Ако кандидатът не отстрани нередовност
на документите и/или непълнотите и неяснотите на заявените данни и посочени факти до
изтичане на срока по ал. 1, ДФ „Земеделие“
отказва финансиране или финансовата помощ
се намалява за частта от нея, засегната от
неотстранените нередовности.
Чл. 31. (1) След подаване на заявлението
за подпомагане, но не по-късно от два месеца
след края на съответния период на прием на
заявления, ДФ „Земеделие“:
1. извършва административни проверки
на представените документи, на заявените
данни и на други обстоятелства, свързани
със заявлението за подпомагане;
2. може да извършва проверки на място на
част от приетите заявления за подпомагане за
установяване съответствие на фактическото
положение с представените документи, като
извадката включва произволно избрана част
от подадените заявления и част, избрана чрез
риск-анализ;
3. одобрява или отхвърля заявлението за
подпомагане.
(2) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване
на нередовности, той се удължава със срока
за получаване на отговор;
2. когато е направено запитване за становище
на държавни органи или на други институции,
както и когато в резултат от проверките по
ал. 1 са събрани документи и/или информация,
които създават съмнение за нередност;
3. когато е направено възражение срещу
резултатите от извършена проверка на място
по реда на чл. 32, ал. 4.
Чл. 32. (1) Проверките на място по чл. 31,
ал. 1, т. 2 се извършват от длъжностни лица
от ДФ „Земеделие“ в присъствието на кандидата, упълномощен негов представител или
негов служител.
(2) След извършване на проверката на място служителят на ДФ „Земеделие“ представя
протокола с резултатите от нея за подпис на
кандидата, на упълномощения негов представител или на неговия служител, който има
право да впише в него обяснения и възражения по направените констатации. Копие от
протокола се предоставя на кандидата, на
упълномощения негов представител или на
неговия служител веднага след приключване
на проверката на място.
(3) Когато кандидатът, упълномощен негов
представител или негов служител не бъде
открит при извършване на проверката на
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място, ДФ „Земеделие“ уведомява кандидата
за извършената проверка, като му изпраща
копие от протокола по ал. 2.
(4) В срок до 10 работни дни от получаването на протокола за проверката на място
кандидатът може да направи възражения и да
даде обяснения по направените констатации до
изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.
Чл. 33. (1) Решението по чл. 31, ал. 1, т. 3
се взема въз основа на съответствието на
заявлението за подпомагане и приложените
към него документи с критериите за допустимост по съответната мярка, определени в
програмата и тази наредба.
(2) За оценяване на предложените със заявлението за подпомагане разходи по чл. 25
изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“
може да определи със заповед комисия за
оценка на разходите, която да се произнесе
по тяхната допустимост и обоснованост. В
състава на комисията се вк лючват лица,
притежаващи квалификация и професионален
опит в съответната област.
(3) Когато сумата на исканата финансова
помощ по чл. 4, т. 1, буква „а“, т. 3, буква
„а“ и т. 5 надхвърля бюджета, определен
в заповедта по чл. 5, ал. 2, заявленията за
подпомагане се класират съгласно критериите за оценка, посочени в приложение № 9,
и се одобряват в низходящ ред. Заявленията
с еднакъв брой точки, за които е установен
недостиг на средства, се класират по реда на
постъпването им. Класираните заявления за
подпомагане с еднакъв брой точки и еднакво време на постъпване, за които е наличен
частичен разполагаем бюджет, се одобряват
след изменение на бюджета, определен в заповедта на министъра на земеделието, храните
и горите по чл. 5, ал. 2.
(4) В случай че изпълнението на критериите за оценка по ал. 3 е станало основание
за класиране на заявление пред други заявления по реда на тази наредба, кандидатът
с класираното заявление се задължава да
под д ърж а с ъо т ве т с т вие с к ри т ери и т е за
оценка по ал. 3.
(5) В случай че след обработка на заявленията се установи излишък на средства от
бюджета по някоя от мерките и дейностите,
същият може да се преразпредели към друга
мярка и дейност, по която има недостиг, със
заповед на министъра на земеделието, храните
и горите по реда на чл. 5, ал. 2.
(6) Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ може да сключва договори по заявления за подпомагане, които са класирани по
реда на ал. 3 и за които е установен недостиг
на средства до размера на преразпределения
по ал. 5 бюджет. Сключването на договорите се извършва в низходящ ред на базата на
класирането по ал. 3.
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Чл. 34. (1) Изпълнителният директор на
ДФ „Земеделие“ одобрява или отхвърля заявлението за подпомагане с уведомително
писмо, което подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(2) Заявлението за подпомагане може да
получи пълен или частичен отказ за финансиране при:
1. липса или нередовност на документите
или при непълнота или неяснота на заявените
данни и посочените факти, установени при
проверките по чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2;
2. несъответствие с условията за подпомагане по съответната мярка, описани в раздели
I – VI от глава пета;
3. неотстраняване на нередовностите и
липсите в срока по чл. 30, ал. 1;
4. недостатъчен бюджет по мярката;
5. несъответствие с изискванията на чл. 9
и 10.
(3) В срок до 15 работни дни от получаване на писмено уведомление за одобрение
на заявлението за подпомагане кандидатът
трябва да подпише договор за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ. Договорът
урежда правата, задълженията и отговорностите на страните по него.
(4) В случаите на частичен отказ по ал. 2
кандидатът има право да сключи договор за
отпускане на финансова помощ за одобрената
част от заявлението.
(5) След изтичане на срока по ал. 3 кандидатът губи право на подпомагане и може
да кандидатства отново за финансиране на
същата дейност съгласно чл. 10.
Чл. 35. (1) Министърът на земеделието,
храните и горите по предложение на ДФ
„Земеделие“ със заповед може да определи
бюджет за сключване на договори над бюджета, определен в заповедта за прием по чл. 29,
ал. 1, формиран от:
1. откази или частично неизпълнение или
неподадени заявления за плащане от страна
на ползватели на помощта по сключени договори с ДФ „Земеделие“, и
2. редукции в резултат на извършени проверки по подадени заявления за плащане и
откази от ДФ „Земеделие“.
(2) Договорите по ал. 1 се сключват от
изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“.
(3) Договорите над бюджета по ал. 1 се
сключват под условие, че финансовата помощ
ще бъде изплатена при наличие на финансов
ресурс. Сключването на договорите се извършва в низходящ ред на базата на заявленията,
класирани по чл. 33, ал. 3.
(4) Във всички случаи сумата от бюджетите
по чл. 29, ал. 1, чл. 33, ал. 5 и чл. 34, ал. 2 не
надхвърля общия годишен бюджет по програмата, одобрена с Решение за изпълнение
(ЕС) 2019/974 на Комисията от 12 юни 2019 г.
за одобряване на националните програми за
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подобряване на производството и предлагането
на пазара на пчелни продукти, представени от
държавите членки съгласно Регламент (ЕС)
№ 1308/2013 г. на Европейския парламент и
на Съвета (ОВ, L 157 от 14.06.2019 г.).
Г л а в а

с е д м а

ИЗПЛ АЩ АНЕ Н А ФИН АНСОВАТА ПОМОЩ И КОН Т РОЛ ВЪРХ У ИЗП Ъ Л Н ЕНИЕТО НА ПРОЕКТИТЕ
Раздел I
Изплащане на финансовата помощ
Чл. 36. (1) Финансовата помощ се изплаща
след извършване на цялата инвестиция и/или
разход по всяка от дейностите на мерките на
наредбата.
(2) Финансовата помощ не се изплаща на
ползватели на помощта, за които е установено
изкуствено създаване на условия за подпомагане, включително функционална несамостоятелност, с оглед получаване на предимство
за получаване на помощта.
(3) В Интегрираната система за администриране и контрол, както и в Информационната система за управление и наблюдение
на средствата от ЕС в България 2020 няма
данни за наличие на двойно финансиране на
активите, предмет на подпомагане по мерки
А, Б, В и Д на настоящата програма.
Чл. 37. (1) За получаване на еднократно,
междинно или окончателно плащане ползвателят на помощта подава в срок до 15 август на
текущата финансова година заявление за плащане по образец, утвърден от изпълнителния
директор на ДФ „Земеделие“, в зависимост от
мярката, по която се кандидатства, и прилага
документите, посочени в същото заявление.
(2) При подаване на заявление за окончателно плащане ползвателите по мярката по
чл. 4, т. 6 представят:
1. доклад за изпълнението на проекта;
2. резултатите от научно-приложните изследвания;
3. материалите и всички документи, насочени към обществеността, които са заявени
за финансиране по програмата.
(3) Заявленията за плащане по ал. 1 се
подават:
1. за мерките по чл. 4, т. 1, буква „б“ и
буква „в“, т. 2, буква „б“ и буква „в“, т. 4,
буква „б“ и т. 6 в Централното управление
на ДФ „Земеделие“;
2. за мерките по чл. 4, т. 1, буква „а“, т. 2,
буква „а“, т. 3, буква „а“ и буква „б“, т. 4,
буква „а“, т. 5 в областните дирекции на ДФ
„Земеделие“ по постоянно местожителство на
физическото лице или по адрес на регистрация
на седалището на юридическото лице.
(4) Кандидатът има право да подаде отделно заявление за плащане за всяка една
дейност по чл. 4.
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(5) Искането за междинно плащане следва
да бъде посочено в заявлението за подпомагане
по чл. 26, ал. 1, както и да се посочи за кой
обособен етап се отнася, съгласно чл. 7, ал. 3.
Чл. 38. (1) Служителите на ДФ „Земеделие“
извършват преглед на подадените документи
в присъствието на кандидата, на неговия законен представител или на упълномощеното
от него лице.
(2) В случай на липса или нередовност на
документите по ал. 1 заявлението и приложените към него документи не се приемат
и се връщат на кандидата заедно с писмено
изложение за всички установени липси и/или
нередовности.
(3) След отстраняване на констатираните
липси и/или нередовности по ал. 2 ползвателят
на помощта има право в рамките на срока
по чл. 37, ал. 1 отново да подаде заявление
за плащане.
(4) След приемане на док у ментите за
плащане ползвателят на помощта получава
идентификационен номер на заявлението.
Чл. 39. (1) В срок до 45 дни от подаване
на заявлението за плащане по чл. 37, ал. 1
и не по-късно от 15 октомври на текущата
финансова година ДФ „Земеделие“:
1. извършва административни проверки на
представените документи, заявените данни и
други обстоятелства, свързани със заявлението
за плащане;
2. извършва проверка на място на част от
приетите заявления за плащане за установяване съответствие на фактическото положение
с представените документи; проверката на
място се извършва в присъствието на ползвателя, на упълномощен негов представител
или на негов служител; извадката включва
произволно избрана част от подадените заявления и част, избрана чрез риск-анализ, като
извадката представлява най-малко 5 на сто
от приетите заявления;
3. одобрява или мотивирано отказва плащането въз основа на установените фактическо
съответствие и съответствие по документи
между одобреното заявление за подпомагане
и извършените разходи;
4. изплаща одобрената финансова помощ
по представена от ползвателя собствена банкова сметка.
(2) Когато след приемането на заявлението за плащане бъде установена нередовност
или липса на подадените документи, както
и при необходимост от предоставяне на допълнителни документи поради непълнота и
неяснота на заявени данни и посочени факти,
ДФ „Земеделие“ уведомява с мотивирано
писмо кандидата, който в срок до 10 работни
дни от получаването му може да отстрани
констатираните нередовности, непълноти или
неясноти чрез представяне на допълнителни
документи.
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(3) Срокът по ал. 1 може да бъде удължен
в следните случаи:
1. когато е изпратено писмо за отстраняване
на нередовности, той се удължава със срока
за получаване на отговор;
2. със заповед на изпълнителния директор
на ДФ „Земеделие“, в случай че по дадено
заявление е необходимо становище на държавни органи или на други институции, както
и когато в резултат от проверките по ал. 1
са събрани документи и/или информация,
които създават съмнение за нередност и/или
за функционална несамостоятелност.
Чл. 40. (1) Размерът на плащанията се изчислява въз основа на приетите за допустими
и реално извършени разходи.
(2) Изпълнителният директор на ДФ „Земеделие“ отказва изплащането на част или
на целия размер на помощта, когато:
1. установи нередовност на документите
или непълнота или неяснота на заявените
данни и посочените факти;
2. установи неизпълнение на поетите с
договора по чл. 34, ал. 3 и 4 задължения;
3. ползвателят на помощта не отстрани
непълнотите и пропуските в срока по чл. 39,
ал. 2;
4. дейностите и разходите по тях не са
осъществени в сроковете по чл. 41;
5. установи, че ползвателят на помощта
е укрил факти и обстоятелства, които биха
довели до отхвърляне на заявлението му за
подпомагане;
6. установи неправомерно договориран
разход, който е недопустим по изискванията
на програмата и на тази наредба;
7. установи, че за одобрения разход ползвателят на помощта се подпомага и по други
програми за безвъзмездна финансова помощ с
публични средства независимо от източника
на финансовите средства;
8. установи, че ползвателят на помощта не
отговаря на условията в чл. 9, раздели I – VI
от глава пета към момента на подаване на
заявлението за плащане, както и при непредставяне на документи, посочени в заявлението,
съгласно чл. 37, ал. 1;
9. при осъществяване на контрола съгласно
чл. 39, ал. 1, т. 1 и 2 установи нередовност на
документите или непълнота, или неяснота
на заявените данни и посочените факти в
заявлението за плащане;
10. при осъществяване на контрола съгласно чл. 25, ал. 16 установи нарушения при
провеждането на процедурите за възлагане на
обществени поръчки със заповед за налагане
на финансова корекция.
(3) Когато е отказано изплащане на финансовата помощ, ползвателят на помощта няма
право да подаде друго заявление за плащане
за същата дейност.
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Раздел II
Изпълнение на дейностите по заявлението и
контрол върху изпълнението
Чл. 41. Ползвателят на помощта следва
да извърши одобрените разходи в периода от
1 август на предходната финансова година до
31 юли на финансовата година, за която се
кандидатства за подпомагане.
Чл. 42. (1) Искане за промяна на договора
за отпускане на финансова помощ може да
бъде подавано не по-късно от 30 юни на финансовата година, за която се кандидатства
за подпомагане. Към искането се прилагат
доказателствата, необходими за преценката
на неговата основателност.
(2) Не се допуска изменение и/или допълнение на договора за отпускане на финансова
помощ, което:
1. засяга основната дейност и/или променя
предназначението на одобрените разходи;
2. води до несъответствие с дейностите,
изискванията за подпомагане и критериите
за оценка, определени в тази наредба;
3. води до увеличение на стойността на
договорената финансова помощ;
4. е свързано с отказ за извършване на
всички или част от разходите/инвестициите
по подписан договор, в случай че това не се
дължи на форсмажорни обстоятелства.
Чл. 43. (1) Ползвател ят на помощта е
длъжен да съхранява оригиналите на всички
документи, свързани с подпомаганите дейности, най-малко 3 години след изплащане
на финансовата помощ от ДФ „Земеделие“.
(2) Ползвателят на помощта е длъжен да
предоставя на ДФ „Земеделие“ всяка поискана информация, свързана с подпомаганата
дейност.
Чл. 44. (1) Ползвателят на помощта, получил подпомагане по чл. 4, т. 1, буква „а“, т. 3,
буква „а“, т. 5, буква „а“, буква „б“ и т. 6, се
задължава за срок 3 години след изплащане
на финансовата помощ от ДФ „Земеделие“:
1. да използва придобитите въз основа на
одобрения проект активи по предназначение;
2. да не продава, дарява или преотстъпва
ползването на активите, които са обект на
подпомагане, под каквато и да е форма, с
изключение на случаите, когато това се изисква по закон;
3. да не преустановява подпомогнатата
дейност, в случай че е получил подпомагане
по дейностите на мерките съгласно чл. 4,
т. 1, буква „а“, т. 3, буква „а“, т. 5, буква „а“
и буква „б“;
4. да практикува подвижно пчеларство, в
случай че е получил подпомагане по мярка В
„Рационализиране на подвижното пчеларство“.
(2) Членовете на пчеларски сдружения,
групи и организации на производители, получили подпомагане по чл. 4, т. 1, буква „а“ и
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т. 3, буква „а“, се задължават за срок 3 години
след изплащане на финансовата помощ от ДФ
„Земеделие“ да спазват изискванията на ал. 1.
(3) В случаите, когато ползвателите са
признати организации на производителите, преотстъпване ползването на активите – предмет на подпомагане на съдружниците и/или акционерите, и/или членовете
на юридическите лица – кандидати, не се
смята за неизпълнение на задължението по
ал. 1, т. 2.
Чл. 45. (1) Контрол за изпълнение на условията по договора за отпускане на финансова
помощ и на документите, свързани с подпомаганата дейност, могат да упражняват служители на ДФ „Земеделие“, Министерството
на земеделието, храните и горите, Сметната
палата, Европейската комисия, Европейската
сметна палата и Европейската служба за борба
с измамите, одитни и сертифициращи органи.
(2) На контрол по ал. 1 подлежат ползвателите на помощта и техните контрагенти по
подпомаганите дейности.
(3) При установяване на неизпълнение на
всички разходи/инвестиции по дадена мярка/
дейност от подписан договор, извън случаите
на форсмажорни обстоятелства, ползвателят
се лишава от право на кандидатстване за
следващата финансова година по съответната
мярка/дейност.
Чл. 46. (1) Държавен фонд „Земеделие“
упражнява контрол след извършване на плащанията по заявленията, финансирани съгласно чл. 4, т. 1, буква „а“, т. 3, буква „а“, т. 5,
буква „а“, буква „б“ и т. 6, чрез извършване
на административни проверки и проверки
на място.
(2) Проверки по ал. 1 могат да се извършват до изтичането на третата година считано
от датата на извършване на плащането по
договора за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ. Обект на проверките след
плащане е изпълнението на задълженията по
чл. 43 и 44.
Чл. 47. (1) Ползвателят на помощта или
членовете на пчеларските сдружения, групите
и организациите на производители, получили
подпомагане, дължат връщане на вече изплатени суми заедно със законната лихва върху
тях, когато не изпълнят свое нормативно
установено или договорно задължение, както
и в следните случаи:
1. ползвателят на помощта е представил
дек лараци я с невярно съдържание и/или
документ с невярно съдържание, неистински
или подправен документ и/или изкуствено е
създал условия за получаване на финансова
помощ, за да извлече облага в противоречие
с изискванията на тази наредба;
2. ползвателят на помощта е получил финансова помощ и от друг източник за дейностите
и активите, финансирани по програмата;
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3. ползвателят на помощта е променил
предмета на подпомаганата дейност;
4. ползвателят на помощта не използва
придобитите по одобрения проект активи по
предназначение.
(2) Когато ДФ „Земеделие“ установи наличието на обстоятелство по чл. 48, ал. 1
преди извършване на окончателно плащане,
ползвателят на помощта дължи връщане на
получените междинни плащания заедно със
законните лихви върху тях.
(3) Когато ДФ „Земеделие“ установи, че
обстоятелства по чл. 48, ал. 1 са съществували
преди извършване на еднократно или окончателно плащане, ползвателят на помощта
дължи връщане на получените плащания
заедно със законните лихви върху тях.
Чл. 48. (1) Когато установи неизпълнение
на задължения по чл. 43 и 44, ДФ „Земеделие“
уведомява писмено ползвателя на помощта за
констатираното неизпълнение и за санкциите,
които се налагат за този случай.
(2) Ползвателят на помощта не се санкционира, когато отстрани или преустанови
нарушенията по ал. 1 в едномесечен срок,
но не по-късно от изтичане на 3 години от
изплащане на финансовата помощ.
(3) Когато ползвателят на помощта не отстрани или преустанови нарушенията по ал. 1
в срока по ал. 2, дължи връщане на получената
помощ заедно със законната лихва върху нея.
Чл. 49. (1) Страните по договора за отпускане на финансова помощ не отговарят за
неизпълнение на задължения по него, когато
неизпълнението се дължи на форсмажорни
обстоятелства и са спазени изискванията
по ал. 2.
(2) Ползвателят на помощта или упълномощено от него лице е длъжен писмено да
уведоми ДФ „Земеделие“ за възникването на
форсмажорни обстоятелства и да приложи
достатъчно доказателства за това в срок до
10 работни дни от датата на възникване на
събитието.
Г л а в а

о с м а

МОНИТОРИНГ
Чл. 50. Държавен фонд „Земеделие“ ежегодно изготвя доклад до министъра на земеделието, храните и горите, с който отчита
прилагането на всяка една от мерките по чл. 4.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Агресори“ са насекоми, птици и бозайници, които нанасят вреда на пчелите, пилото
и пчелните продукти.
2. „Дейности, свързани с производство на
кошери“ са следните дейности, извършвани
по занятие:
а) производство на кошери и части за тях;
б) търговия с кошери и части за тях.
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3. „Заселен пчелен кошер“ съдържа наймалко:
а) пчелна майка;
б) 800 г пчели, от които най-малко 50 %
млади;
в) 3 пити за Дадан Блат или 4 пити за многокорпусен кошер със светла до тъмнокафява
вощина, с най-малко 20 dm 2 пило, от което
50 % запечатано.
4. „Изкуствено създаване на условия“ е
всяко създадено условие по смисъла на чл. 60
от Регламент (ЕО) № 1306/2013.
5. „Кандидат“ е лице, което е подало заявление за подпомагане по програмата.
6. „Лимит“ е максималният размер на
конкретен вид разход, въз основа на който
се определя размерът на финансовата помощ.
7. „Нередност“ е всяко нару шение на
разпоредба на правото на Европейския съюз
в резултат на действие или бездействие от
икономически оператор, което е имало или
би имало за резултат нарушаването на общия
бюджет на Европейския съюз за или на бюджетите, управлявани от него, посредством
намаляването или загубата на приходи или
посредством извършването на неоправдан
разход.
8. „Планински райони“ са землищата на
населените места, които са включени в приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 от Наредбата
за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им
обхват, приета с ПМС № 30 от 2008 г. (ДВ,
бр. 20 от 2008 г.).
9. „Ползвател“ е лице, за което е одобрена
или на което е изплатена финансова помощ
по програмата.
10. „Пчеларска година“ е периодът от 12
последователни месеца от 1 август до 31 юли.
11. „Пчеларска платформа“ е метална конструкция, предназначена да носи монтирани
на нея пчелни кошери.
12. „Пчеларско ремарке“ е специализирано
ППС, предназначено да се тегли от моторно
превозно средство и да носи като товар пчелни
кошери или сменяеми пчеларски платформи
с монтирани на тях пчелни кошери.
13. „Референтни цени“ са цени, ползвани от
ДФ „Земеделие“ за сравнение при определяне
основателността на разходите.
14. „Свързани лица“ са тези, които се намират в следната свързаност:
а) едното лице участва в управлението на
дружеството на другото;
б) са съдружници с изключение на членовете
на организациите и групите на производители,
признати от министъра на земеделието, храните
и горите съгласно Наредба № 12 от 2015 г.;
в) съвместно контролират пряко трето лице;
г) участват пряко в управлението или капитала на друго лице търговец по смисъла
на Търговския закон, поради което между
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тях могат да се уговарят условия, различни
от обичайните – с изключение на членовете
на организациите и групите на производители, признати от министъра на земеделието,
храните и горите съгласно Наредба № 12 от
2015 г.;
д) едното лице притежава повече от половината от броя на гласовете в общото събрание
на другото лице;
е) са лица, чиято дейност се контролира
пряко или косвено от трето физическо или
юридическо лице;
ж) са лица, едното от които е търговски
представител на другото;
з) са съпрузи или лица, които се намират
във фактическо съжителство, роднини по
права линия, по съребрена линия – до втора
степен включително.
15. „Съпоставими оферти“ са оферти, които
съдържат еднотипни основни технически характеристики, които са с отклонение до 15 %.
16. „Финансова година“ е 12-месечният
период, започващ на 16 октомври през същата
пчеларска година и завършващ на 15 октомври
следващата година.
17. „Форсмажорни обстоятелства“ са:
а) смърт на ползвателя на помощта;
б) продължителна професионална нетрудоспособност на ползвателя на помощта;
в) отчуждаване на голяма част от стопанството, ако това не е могло да бъде предвидено в деня, в който е подписан договорът за
отпускане на финансова помощ;
г) тежко природно бедствие или авария,
които са въздействали сериозно върху обекта
на финансираните дейности и активи;
д) епизоо т и чно забол яване, засег на ло
изцяло или частично пчелните семейства на
ползвателя;
е) отравяне на пчелни семейства при извършване на растителнозащитни мероприятия;
ж) кражба на кошери и/или пчелни семейства.
18. „Функционална несамостоятелност“ е
налице при изкуствено разделяне на производствените и технологичните процеси в различни
проекти или при установяване ползването
на обща инфраструктура, финансирана от
Националната програма по пчеларство, с цел
осъществяване на предимство за получаване
на финансиране по програмата.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 58л, ал. 3 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски
продукти на Европейския съюз.
§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителни я дирек тор на ДФ
„Земеделие“.
Министър:
Десислава Танева
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Приложение № 1
към чл. 11, ал. 5
Активи и оборудване, допустими за подпо
магане по мярка А „Техническа помощ за
пчелари и сдружения на пчелари“
Група I. От 20 до 50 броя пчелни семей
ства – в размер до 1500 лв.
1. Центрофуга с показатели за оценка:
 начин на задвижване: електрическа или
ръчна;
 разположение на рамките: радиална,
хордиална;
 материал на изработка на съда: INOX
(хромникел);
 капацитет на центрофугата: в брой магазинни рамки.
2. Нож за разпечатване тип „лястовича
опашка“ без вана с показатели за оценка:
 начин за загряване: електрическо, парно,
водно или без загряване;
 материал на изработка: INOX (хромникел).
3. Матуратор с показатели за оценка:
 материал на изработка на съда: INOX
(хромникел);
 обем на матуратора в литри или килограми пчелен мед (1 л пчелен мед = 1,4 кг
пчелен мед).
4. Восъкотопилка за подготовка на восък
за изработване на восъчни основи от производители на восъчни основи с показатели за
оценка:
 начин за загряване: слънчева, електрическа, парна, водна или с външен източник
на топлина;
 капацитет на восъкотопилката: обем в
литри;
 материал на изработка: INOX (хромникел).
5. Вана за разпечатване с показатели за
оценка:
 материал на изработка на съда (корпуса):
INOX (хромникел);
 капацитет: дължина.
6. Сушилня за прашец:
 електрическо затопляне;
 принудително движение на въздушния
поток;
 контактните с прашеца повърхности
са изработени от материали, допустими за
контакт с хранителни продукти;
 капацитет: кг/цикъл.
7. Ръчна преса за восъчни разпечатки:
 контактните с меда и восъка повърхности са изработени от неръждаема стомана
(хромникел);
 обем на работния цилиндър в литри;
 начин на задвижване: ръчно;
 начин на предаване на усилието чрез:
винт, редуктор или хидравлично.
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8. Декристализатор:
 разполага с електрическо подгряване;
 разполага с устройство, даващо възможност за регулация на температурата на процеса;
 капацитет: работен (вътрешен) обем в
литри или килограми пчелен мед (1 л пчелен
мед = 1,4 кг пчелен мед);
 тип „Шкаф“ – за декрастализация на
буркани и тенекии;
 тип „Вана“ – за декристализация на
тенекии.
Група II. От 51 до 150 броя пчелни семей
ства – в размер до 2500 лв.
1. Центрофуга с показатели за оценка:
 начин на задвижване: електрическа или
ръчна;
 разположение на рамките: радиална,
хордиална;
 материал на изработка на съда: INOX
(хромникел);
 капацитет на центрофугата в брой магазинни рамки.
2. Нож за разпечатване тип „лястовича
опашка“ без вана с показатели за оценка:
 начин за загряване: електрическо, парно,
водно или без загряване;
 материал на изработка: INOX (хромникел).
3. Матуратор с показатели за оценка:
 материал на изработка на съда: INOX
(хромникел);
 обем на матуратора в литри или килограми пчелен мед (1 л пчелен мед = 1,4 кг
пчелен мед).
4. Восъкотопилка за подготовка на восък
за изработване на восъчни основи от производители на восъчни основи с показатели за
оценка:
 начин за загряване: слънчева, електрическа, парна, водна или с външен източник
на топлина;
 капацитет на восъкотопилката: обем в
литри;
 материал на изработка: INOX (хромникел).
5. Вана за разпечатване с показатели за
оценка:
 материал на изработка на съда (корпуса):
INOX (хромникел);
 капацитет: дължина.
6. Помпа за мед с показатели за оценка:
 начин на задвижване: електрическа;
 диаметър на съединенията към тръбопровод в мм;
 контактните с меда повърхности са изработени от материали, допустими за контакт
с хранителни продукти;
 капацитет на помпата за мед: литра/час.
7. Шнекова преса за восъчни разпечатки
с показатели за оценка:
 начин на задвижване: електрическа;
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 възможност за регулиране на оборотите;
 контактните с меда повърхности са изработени от материали, допустими за контакт
с хранителни продукти;
 капацитет на пресата: кг/час.
8. Разпечатваща машина (работна глава
без вана) с показатели за оценка:
 начин на разпечатване: вибриращи затоплени ножове и/или метални пластини;
 начин на подаване на рамките към ножовете: ръчно или автоматично;
 начин на затопляне на ножовете: чрез
циркулиращ флуид, чрез циркулираща пара
или директно от ел. нагреватели;
 контактните с меда и восъка повърхности са изработени от материали, допустими
за контакт с хранителни продукти;
 капацитет на разпечатващата машина.
9. Сушилня за прашец с показатели за
оценка:
 начин на затопляне: електрическа;
 начин на задвижване на въздушния
поток: принудително;
 контактните с прашеца повърхности
са изработени от материали, допустими за
контакт с хранителни продукти;
 капацитет – кг/цикъл.
10. Сепаратор за прашец с показатели за
оценка:
 вибрационни сепариращи елементи с
ел. задвижване;
 въздушен поток от вентилатор с ел.
задвижване;
 възможност за регулиране оборотите
на вентилатора;
 контактните с прашеца повърхности
са изработени от материали, допустими за
контакт с хранителни продукти;
 капацитет на сепаратора: кг/час.
11. Декристализатор с показатели за оценка:
 разполага с електрическо подгряване;
 разполага с устройство, даващо възможност за регулация на температурата на
процеса;
 капацитет: работен (вътрешен) обем в
литри или килограми пчелен мед (1 л пчелен
мед = 1,4 кг пчелен мед);
 тип „Шкаф“ – за декрастализация на
буркани и тенекии;
 тип „Вана“ – за декристализация на
тенекии.
Група III. Над 151 броя пчелни семей
ства – в размер до 3500 лв.
1. Центрофуга с показатели за оценка:
 начин на задвижване: електрическа или
ръчна;
 разположение на рамките: радиална,
хордиална;
 материал на изработка на съда: INOX
(хромникел);
 капацитет на центрофугата в брой магазинни рамки.
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2. Нож за разпечатване тип „лястовича
опашка“ без вана с показатели за оценка:
 начин за загряване: електрическо, парно,
водно или без загряване;
 материал на изработка: INOX (хромникел).
3. Матуратор с показатели за оценка:
 материал на изработка на съда: INOX
(хромникел);
 обем на матуратора в литри или килограми пчелен мед (1 л пчелен мед = 1,4 кг
пчелен мед).
4. Восъкотопилка за подготовка на восък
за изработване на восъчни основи от производители на восъчни основи с показатели за
оценка:
 начин за загряване: слънчева, електрическа, парна, водна или с външен източник
на топлина;
 капацитет на восъкотопилката: обем в
литри;
 материал на изработка: INOX (хромникел).
5. Вана за разпечатване с показатели за
оценка:
 материал на изработка на съда (корпуса):
INOX (хромникел);
 капацитет: дължина.
6. Помпа за мед с показатели за оценка:
 начин на задвижване: електрическа;
 диаметър на съединенията към тръбопровод в мм;
 контактните с меда повърхности са изработени от материали, допустими за контакт
с хранителни продукти;
 капацитет на помпата за мед: литра/час.
7. Шнекова преса за восъчни разпечатки
с показатели за оценка:
 начин на задвижване: електрическа;
 възможност за регулиране на оборотите;
 контактните с меда повърхности са изработени от материали, допустими за контакт
с хранителни продукти;
 капацитет на пресата: кг/час.
8. Разпечатваща машина (работна глава
без вана) с показатели за оценка:
 начин на разпечатване: вибриращи затоплени ножове и/или метални пластини;
 начин на подаване на рамките към ножовете: ръчно или автоматично;
 начин на затопляне на ножовете: чрез
циркулиращ флуид, чрез циркулираща пара
или директно от ел. нагреватели;
 контактните с меда и восъка повърхности са изработени от материали, допустими
за контакт с хранителни продукти;
 капацитет на разпечатващата машина.
9. Сушилня за прашец с показатели за
оценка:
 начина на затопляне: електрическа;
 начин на задвижване на въздушния
поток: принудително;
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 контактните с прашеца повърхности
са изработени от материали, допустими за
контакт с хранителни продукти;
 капацитет – кг/цикъл.
10. Сепаратор за прашец с показатели за
оценка:
 вибрационни сепариращи елементи с
ел. задвижване;
 въздушен поток от вентилатор с ел.
задвижване;
 възможност за регулиране оборотите
на вентилатора;
 контактните с прашеца повърхности
са изработени от материали, допустими за
контакт с хранителни продукти;
 капацитет на сепаратора: кг/час.
11. Декристализатор с показатели за оценка:
 разполага с електрическо подгряване;
 разполага с устройство, даващо възможност за регулация на температурата на
процеса.
 капацитет: работен (вътрешен) обем в
литри или килограми пчелен мед (1 л пчелен
мед = 1,4 кг пчелен мед);
 тип „Шкаф“ – за декрастализация на
буркани и тенекии;
 тип „Вана“ – за декристализация на
тенекии.
Приложение № 2
към чл. 11, ал. 5
Референтни цени за закупуване на активи
по мярка А на НПП
Центрофуги
1. Хордиални
до 4 плодникови* ДБ ръчно задрамки/вкл. 8 магазин- вижване
ни* рамки

до 500 лв.

до 4 плодникови* ДБ
рамки/вкл. 8 магазинни* рамки

ел. задвижване

до 1500 лв.

до 12 магазинни рамки
вкл.

ел. задвижване

до 1700 лв.

от 13 до 30 магазинни*
рамки вкл.

ел. задвижване

до 2700 лв.

2. Радиални

от 31 и повече магазинел. заддо 3500 лв.
ни* рамки
вижване
* Плодникова ДБ рамка – размер: 435/300 мм
* Магазинна рамка – размер: 435/160 мм

Матуратори
До 50 л вкл.

до 300 лв.

От 51 до 70 литра вкл.

до 350 лв.

От 71 до 100 литра вкл.

до 400 лв.

От 101 до 150 литра вкл.

до 650 лв.

От 151 до 200 литра вкл.

до 800 лв.
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Вани
С дължина* до 110 см вкл.

до 1000 лв.

С дължина* от 111 см до 160 см
вкл.

до 1600 лв.

С дължина* от 161 см до 210 см
вкл.

до 2000 лв.
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Нож за разпечатване тип „лястовича опашка“
без вана
Парен

до 650 лв.

С електрическо загряване

до 650 лв.

С водно загряване

до 650 лв.

Без загряване

до 650 лв.

Сушилни за прашец

* Определяща е работната (вътрешна) дължина.

Восъкотопилки
Парни за цели рамки, електрически, водни
или с външен източник на топлина

Корпус от
INOX

Корпус от
друг материал

До 5 кг/цикъл вкл.

до 1200 лв.

до 600 лв.

С работен обем* до 90 литра вкл.
(10 плодникови ДБ рамки)

до 700 лв.

Над 5 кг/цикъл до
10 кг/цикъл вкл.

до 1700 лв.

до 800 лв.

С работен обем* от 91 до
135 литра вкл.
(15 плодникови ДБ рамки)

до 1200 лв.

Над 10 кг/цикъл до
20 кг/цикъл вкл.

до 2600 лв.

до 1200 лв.

Над 20 кг/цикъл

до 3500 лв.

до 2500 лв.

С работен обем* от 136 до
180 литра вкл.
(20 плодникови ДБ рамки)

до 1500 лв.

* Определящ е обемът на работния кош,
изчислен в литри

Слънчеви
С корпус от INOX

до 650 лв.

С корпус от друг материал

до 250 лв.

Помпи за мед
С дебит до 900 л/час вкл.

до 2500 лв.

С дебит над 900 л/час

до 3500 лв.

Преси за восък
Ръчни

до 1000 лв.

Декристализатори
Тип „Шкаф“
С работен (вътрешен) обем до
70 литра вкл.

до 850 лв.

С работен (вътрешен) обем от
71 литра до 100 литра вкл.

до 950 лв.

С работен (вътрешен) обем от
101 литра до 200 литра вкл.

до 3000 лв.

С работен (вътрешен) обем от
201 литра и повече

до 3500 лв.

Тип „Вана“
За 2 тенекии

до 550 лв.

За 4 тенекии

до 650 лв.

За 6 тенекии

до 850 лв.

За 8 тенекии

до 1200 лв.

Приложение № 3
към чл. 14, ал. 6
Ценови групи на ветеринарномедицински продукти за борба срещу вароатозата
Стойност на помощта за пчелно
семейство, в лв.

Ценова
група

1. Api Bioxal – с активно вещество оксалова киселина

1,23

2. Dany’s Bienen Wohl – с активно вещество оксалова киселина

1,23

I

3. Фурмитом – плаки – с активно вещество мравчена киселина

1,63

4. Варотом – ленти, с активно вещество тау-флуваланат

1,63

5. Варостоп – ленти, с активно вещество флуметрин

1,63

6. Oxybee – с активно вещество оксалова киселина

2,04

III

7. AB VAR C – таблетки – с активно вещество кумафос

4,09

IV

II
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Стойност на помощта за пчелно
семейства, в лв.

Ценова
група

8. Апигард гел – с активно вещество тимол

4,90

V

9. Екостоп – плочки – с активно вещество тимол и ментово масло

4,90

10. Apivar – с активно вещество амитраз

4,90

11. Apitraz – с активно вещество амитраз

5,31

12. VarroMed – с активно вещество оксалова киселина и мравчена киселина

5,31

13. Апилайф вар – ленти – с активно вещество тимол, камфор, ментол

6,54

VII

14. Байварол – ленти – с активно вещество флуметрин

8,17

VIII

15. „Чекмайт плюс“ (Checkmite+) – ленти – с активно вещество кумафос

8,17

16. Poly Var C – с активно вещество флуметрин

8,17

17. MAQs – ленти – с активно вещество мравчена киселина

9,80

VI

IX

Приложение № 4
към чл. 17, ал. 3

Приложение № 6
към чл. 22, ал. 2, т. 2

Прикачен инвентар за подвижно пчеларство
(пчеларско ремарке, пчеларска платфор
ма), допустим за подпомагане по мярка В
„Рационализиране на подвижното пчелар
ство“
1. Система прикачен инвентар, вкл. пчеларско ремарке (колесар) и пчеларска платформа за разполагане на пчелните кошери,
съдържаща следните параметри: обща товароподемност, брой на осите на ремаркето, брой
кошери, които могат да бъдат разположени
на платформата, размери.
2. Пчеларско ремарке, съдържащо следните
параметри: обща товароподемност, брой на
осите, брой кошери, които могат да бъдат
разположени на ремаркето, размери.
3. Пчеларска платформа, съдържаща следните параметри: обща товароподемност, брой
кошери, които могат да бъдат разположени
на платформата, размери.

Размери на елементите на моделите кошери
1. ДБ модел кошер, 12-рамков:
– плодник (вътрешни размери): 450 мм х
450 мм х 310 мм
– магазин (вътрешни размери): 450 мм х
450 мм х 170 мм
2. ДБ модел кошер, 10-рамков:
– плодник (вътрешни размери): 450 мм х
376 мм х 310 мм
– магазин (вътрешни размери): 450 мм х
376 мм х 170 мм
3. ЛР модел кошер, 10-рамков:
– вътрешни размери на корпуса: 450 мм х
376 мм х 240 мм
4. ЛР модел кошер, 8-рамков:
– вътрешни размери на корпуса: 450 мм х
305 мм х 240 мм
5. Фараров модел кошер, 10-рамков:
– вътрешни размери на корпуса: 450 мм х
376 мм х 170 мм
6. Фараров модел кошер, 8-рамков:
– вътрешни размери на корпуса: 450 мм х
305 мм х 170 мм
Допуска се до 2 мм отклонение в размерите.

Приложение № 5
към чл. 19, ал. 5
1. Анализ по показател „Хидроксиметилфурфурол“ (ХМФ) – 16,00 лв.
2. Анализ по показател „Диастазна активност“ (количествено) – 28,00 лв.
3. Анализ по показател „Редуциращи захари
и захароза“ – 27,20 лв.
4. Анализ по показател „Водно съдържание“ – 6,40 лв.
5. Анализ по показател „Полен“ – 24,00 лв.;
6. Анализ по показател „Неразтворими
примеси във вода“ – 12,00 лв.
7. Анализ по показател „Електропроводимост“ – 8,80 лв.
8. Анализ по показател „Свободна киселинност“ – 9,60 лв.

Приложение № 7
към чл. 25, ал. 1, т. 1, буква „а“
Допустими за финансиране консумативи
и информационни материали:
1. канцеларски материали;
2. изработване на карта (на хартиен носител
и/или електронен носител и/или интерактивна) на трайните медоносни култури, отглеждани на територията на Република България;
3. изработване и отпечатване на брошури/
дипляни с информацията, събрана по време
на инвентаризацията.
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Приложение № 8
към чл. 27, ал. 2
Критерии за оценка на проектите по чл. 4,
т. 6, буква „а“ и буква „б“
А. Критерии за оценка на информираността
относно състоянието на проблема, целта и
методологията на изследването:
1. Отразено ли е актуалното състояние на
проблема в оценявания проект?
2. Аргументирано и коректно ли са формулирани поставените цели и задачи?
3. Подходящи ли са методите на изследване
и експерименталният материал за постигане
на поставените цели и задачи?
Всяка подточка да се оценява с 0, 1 или
2 точки.
Б. Очаквани резултати:
1. Научнотеоретичен аспект.
2. Приложнопрактически аспект.
3. Възможност за приложение в практиката.
Всяка подточка да се оценява с 0, 1 или
2 точки.
В. Материално-техническо осигуряване, в
т.ч. наличие на:
1. Подходящо лабораторно оборудване.
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2. Експериментални пчелини.
3. Квалифициран персонал.
Всяка подточка да се оценява с 0, 1 или
2 точки.
Г. Персонална оценка на участниците в
научния колектив:
1. Научни степени и звания.
2. Предходни изследвания на колектива по
проблема. Научни публикации – монографии,
книги, трудове с импакт фактор и други по
изследвания проблем.
3. Разработени от колектива стандартизационни и нормативни актове.
Всяка подточка да се оценява с 0, 1 или
2 точки.
Д. Финансова обосновка:
1. Целесъобразност на финансовия план
като цяло.
2. Обосноваване на разходите по пера.
Подточките да се оценяват с 1, 2 или 3
точки.
Е. Обща оценка на представения проект:
1. Може да бъде приет.
2. Не може да бъде приет.
Максимален брой точки – 30.
Приложение № 9
към чл. 33, ал. 3

Критерии за оценка на заявления по мерки А „Техническа помощ за пчелари и сдружения на
пчелари“, дейност „Подпомагане на закупуването на техническо оборудване при първичния
добив и обработка на пчелни продукти“, В „Рационализиране на подвижното пчеларство“,
дейност „Подпомагане закупуването на нов прикачен инвентар за подвижно пчеларство“, и Д
„Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз“
Предмет на
оценяване

Информация от:

Критерий

Брой
точки

1. Кандидат
по мярката
на НПП

ИСА К – пред ходни кан ди датствани я – Не е кандидатствал до момента по
по НПП
мярката по НПП

20 т.

2. Кандидат
по мярката
на НПП

Док у мен т за завършено средно или
висше образование с положен изпит по
пчеларство или завършено обу чение
минимум 30 часа при висше училище,
– Квалификация в областта на пчепрофесионална гимназия или лицензиларството
ран център за професионално обучение,
приложен към заявлението, доказващ
наличие на квалификация в областта
на пчеларството

15 т.

3. Кандидат
по мярката
на НПП

– Кандидатът е извършил разходите
по всички дейности от договорираната
ИСА К – пред ходни кан ди датствани я
финансова помощ за предходни годипо НПП
ни по НПП – от 2017 г. и следващите
години на прилагане на програмата

10 т.

4. Кандидат
по мярката
на НПП

– Кандидатът ще реализира инвестицията по заявлението за подпомагане
на територията на административна
област в Северозападен статистически
район (NUTS 2)

10 т.

ИСАК – заявление
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Критерий

Брой
точки

ИСАК – заявление

– Поне един от пчелините в стопанството на кандидата е регистриран в
населено място, чието землище попада
в планински район, съгласно Наредбата за определяне на критериите за
необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват, приета с ПМС
№ 30 от 2008 г. (ДВ, бр. 20 от 2008 г.)

10 т.

6. Кандидат
по мярката
на НПП

ИСАК – заявление

– Кандидатът е призната организация
на производители на мед и пчелни
продукти или пчеларско сдружение,
регистрирано като ЮЛНЦ

10 т.

7. Кандидат
по мярката
на НПП

– Кандидатът е регистриран земеделАнкетна карта за регистрация като зески производител за повече от 1 година
меделски производител
считано към датата на кандидатстване

15 т.

Удостоверение за регистрация или пререгистрация на пчелин, собственост на
кандидата, и/или ИСАК – справка в
регистъра на пчелините на БАБХ, и/или
трудови договори за пчеларска дейност и
8. К а н ди дат служебна бележка за съответните години, – Кандидатът има минимум три години
по мярката на издадена от работодателя, доказващи три опит като пчелар считано към датата
НПП
години опит като пчелар, и/или граж- на кандидатстване
дански договори за извършена работа
като пчелар и заверени от съответната
ТД на НАП годишни данъчни декларации за съответните предходни години,
доказващи три години опит като пчелар

10 т.

– Член на пчеларско сдружение, регистрирано като ЮЛНЦ или организация
9. К а н д и дат
Декларация от председателя на сдру- на производителите и сдружението/
по мярката на
жението
организацията е осъществявало/а дейНПП
ност минимум 1 година преди датата
на кандидатстване

10 т.

5. Кандидат
по мярката
на НПП

Информация от:

Забележка. Класирането се извършва за всяка от мерките А, В и Д, включена в заявлението за
подпомагане, определено като допустимо. Точки се дават за изпълнен критерий.
9755
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Р-52
от 5 ноември 2019 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2, чл. 65, ал. 1,
т. 2 и чл. 69, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН), Заповед № РД-09-268 от 19.05.2017 г.,
предложение на директора на НИНКН с наш
вх. № 33-00-684 от 17.09.2018 г., становище на
Специализирания експертен съвет по чл. 64,
ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 6 на протокол № 77
от заседание, състояло се на 3.10.2018 г., т. 1.5
на протокол № 78 от заседание, състояло се на
18.12.2018 г., и т. 1 на протокол № 80 от заседание,
състояло се на 9.05.2019 г., назначен със Заповед
№ РД-09-32 от 21.01.2015 г., изменена със Заповед № РД-09-173 от 24.03.2015 г., Заповед № РД09-388 от 20.06.2016 г., Заповед № РД-09-142 от
14.03.2017 г., Заповед № РД-09-531 от 27.07.2017 г.,
Заповед № РД-09-758 от 28.09.2017 г., Заповед
№ РД-09-896 от 9.11.2017 г., Заповед № РД-091039 от 1.12.2017 г., Заповед № РД- 09-119 от
15.02.2018 г., Заповед № РД-09-664 от 6.08.2018 г.,
Заповед № РД-09-727 от 17.08.2018 г., Заповед
№ РД-09-729 от 20.08.2018 г., Заповед № РД-091284 от 18.12.2018 г. и Заповед № РД-09-60 от
4.02.2019 г. на министъра на културата, писмо
с наш вх. № 33-00-246/8.08.2019 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, писмо с наш вх. № 33-00-246/8.08.2019 г.
на Министерството на околната среда и водите
и Заповед № РД-09-1182 от 4.11.2019 г. на министъра на културата нареждам:
1. Актуализирам статута и наименованието
на Исторически резерват „Историческо място
в долината на р. Текир дере, 4 км източно от
гр. Свищов“, както следва:
1.1. „Историческо място в долината на р. Текир
дере, където са дебаркирали руските войски през
1877 г. и са водени първите сражения за Освобождението на България, източно от гр. Свищов, област Велико Търново“, с класификация
на групова историческа недвижима културна
ценност и с категория „национално значение“.
1.2. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.2.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.2.1.1. Граници на недвижимата културна
ценност:
Координатна система БГС 2005:
т. А:
т. Б:
т. В:

X = 4831074.37 		
X = 4831100.33 		
X = 4831091.23 		

Y = 491751.53
Y = 492117.30
Y = 492112.09

т.
т.
т.
т.

Г:
X = 4831082.91 		
Y = 492115.49
Д:
X = 4830867.88 		
Y = 492152.92
Е:
X = 4830872.38 		
Y = 492138.43
Ж:
X = 4830992.24 		
Y = 491719.71
– от юг – по южната граница на имот 508.6
до т. Д, от източната граница на имот 508.3,
от т. Д през имот 508.3 до т. Е от западната
граница на имот 508.3 (път); от т. Д по южните
граници на имоти 508.21 и 420.2, граничещи с
имоти 508.3 и 36.12;
– от север – от т. А от северната граница на
имот 508.21 по протежение на северната граница
на имот 508.21 до източната граница на същия
имот, граничеща с имот 508.20;
– от изток – по източната граница на имот
508.21 до пресичането є със северната граница
на имот 508.37 в т. Б, от т. Б през имот 508.37
до т. В от южната граница на имот 508.37, от
т. В през имот 508.3 (път) до т. Г, от северната
граница на имот 508.6, от т. Г по северната и
източната граница на имот 508.6;
– от запад – по западната граница на имот
508.21, граничеща с имот 508.11 до т. Ж, от т. Ж
през имот 508.21 до затваряне на контура в т. А.
1.2.1.2. Териториалният обхват на недвижимата културна ценност включва имоти 420.1, 420.2
и 508.6 и части от имоти 508.3, 508.21 и 508.37 с
обща площ от 94,108 дка. Попада в границите на
археологическата недвижима културна ценност
„Римски военен лагер и ранновизантийски град
„Нове“ – гр. Свищов.
Номер: Начин на трайно ползване/
Вид
Предназначение:
собственост:
36.12

За път от републиканската Държавна
пътна мрежа
публична

52.10

Обществен извънселищен Стопанисвано
парк, гора
от общината

420.1

За друг обществен обект, Държавна
комплекс
частна

420.2

За местен път

508.3

За път от републиканската Държавна
пътна мрежа
публична

508.6

Друг вид дървопроизводи- Държавна
телна гора
публична

508.11

Друг вид дървопроизводи- Държавна
телна гора
частна

Общинска
публична

508.20 Друг вид дървопроизводи- Държавна
телна гора
публична
508.21 Друг вид дървопроизводи- Държавна
телна гора
публична
508.37 Пасище

Общинска
частна
1.2.1.3. Граници на охранителната зона на
недвижимата културна ценност по кадастрална
карта:
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– от юг – южните граници на имоти с номера
36.6, 36.2 и 36.3;
– от север – северните граници на имоти с
номера 508.2 и 508.21;
– от изток – източните граници на имоти с
номера 36.461, 39.61, 509.8 и 508.21;
– от запад – западните граници на имоти с
номера 417.1 и 36.6.
1.2.1.4. Териториалният обхват на охранителната зона на недвижимата културна ценност
включва имоти с номера по ЕК АТТЕ 65766,
както следва: 416.1, 508.16, 508.17, 508.5 Държавен
горски фонд (ДГФ), 508.24 ДГФ, 508.11, 508.21,
част от 508.2, част от 508.1, 420.1, 420.2, 417.2,
417.1, 417.41, 417.196, 36.5, 36.7, 36.4, 36.6, 36.460,
36.8, 36.2, 36.3, 508.30, 508.10, 508.4, 508.7, 508.31,
401.1, 36.461, 39.61, 509.8 и 509.57. Към територията се включва акватория пред северната
крепостна стена на античния град, представляваща ивица с ширина 40 м и дължина 750 м от
северозападния ъгъл на имот 508.5 и на изток
до североизточния ъгъл на имот 508.21. Територията на недвижимата културна ценност е с
обща площ от 1026,76 дка и акватория 30 дка.
За охранителна зона се определя територията на
Археологически резерват „Античен град Нове“,
община Свищов, област Велико Търново.
1.2.2. Предписания за опазване на:
1.2.2.1. Територията на недвижимата културна ценност – Важат предписанията за опазване
на територията на Археологическия резерват с
охранителната му зона, определени със Заповед
№ РД-09-0180 от 2.06.2010 г. на министъра на
културата. Изисква се консервация, реставрация, експониране и социализация на паметните
знаци на територията на недвижимата културна
ценност и на воденицата на устието на р. Текир
дере. Изисква се поддържане в добро състояние на парка с всички негови елементи и на
съществуващите сгради и съоръжения. Допуска
се направа на художествено осветление и ново
строителство само за укрепване на брега при
наблюдение на археолог. Не се допуска поставяне
на нови мемориални знаци.
1.2.2.2. Територията на охранителната зона
на недвижимата културна ценност – Определя
се като територия за археологическо проучване, консервация, реставрация, експониране
и социализация. За територията се прилагат
предвидените дейности и ограничения от действащия Лесоустройствен проект, като дейностите, нарушаващи целостта на земния пласт, се
извършват задължително след предварително
съгласуване с Регионалния исторически музей – Велико Търново, и в присъствието на
археолог. При провеждане на археологически
проучвания, при които се налага изсичане на
дървесни видове, се изисква съгласуване с Държавно горско стопанство – Свищов. Забранява
се пашата на домашни животни, бивакуване и
палене на огньове. Забранява се промяна на
предназначението на земята и всякакъв вид
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строителство, несвързано с консервационнореставрационните работи или за осигуряване на
достъп и обслужване на посетителите – алеи,
погледни площадки, площадки за почивка, пейки
и експозиционни информационни табла. Цитираните дейности се съгласуват с Министерството
на културата на основание чл. 83 от ЗКН. На
територията и в акваторията на недвижимата
културна ценност се забранява откриването на
кариери за добив на подземни богатства, както
и драгиране на дъното на р. Дунав. Забраняват
се всички строителни, добивни, мелиоративни
и други дейности, които нарушават целостта на
земните пластове.
2. Заповедта да се впише в Националния
регистър на недвижимите културни ценности
към Националния институт за недвижимо културно наследство.
3. Пълният текстови и графичен материал за
обекта по т. 1.1, приложение към настоящата
заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за
недвижимо културно наследство. Достъпът до
него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от
ЗКН към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – София-град,
в едномесечен срок от поставянето на съобщение
на интернет страницата на Министерството на
културата.
За министър:
Ам. Гешева
9959

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН
ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД
№ ЗМФ-1189 от 19 декември 2019 г.
№ 1016-40-1502 от 16 декември 2019 г.
На основание чл. 6, ал. 15 от Кодекса за социално
осигуряване утвърждаваме образец на справка за
окончателния размер на осигурителния доход по
чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване
към годишната данъчна декларация по чл. 50 от
Закона за данъците върху доходите на физическите
лица съгласно приложението.
Настоящата заповед и приложенията към нея
подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.
Министър на финансите:
Вл. Горанов
Управител на НОИ:
Ив. Иванов
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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1172
от 18 декември 2019 г.
за одобряване на образец на декларация по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси
На основание чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси одобрявам образец на декларация по
чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за определяне на данъка върху
недвижимите имоти на новопостроена сграда, завършена в груб строеж, и на самостоятелните обекти в
нея съгласно приложението.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.
Министър:
Вл. Горанов
стр.

ЕГН /ЛНЧ/ЛН/ЕИК или служебен № за чужд гражданин на декларатора
Община ....................................

Приложение № 2

Вх. № ............../.............. г.

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 14, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси за необходимите данни за
определяне на данъка върху недвижимите имоти на новопостроена сграда
завършена в груб строеж и на самостоятелните обекти в нея
В КОИ СЛУЧАИ СЕ ПОДАВА

Декларацията се подава за новопостроена сграда, завършена в груб строеж и подлежаща на въвеждане в
експлоатация по реда на Закона за устройство на територията.

ОТ КОГО СЕ ПОДАВА

Декларацията се подава от възложителя на строежа, който съгласно Закона за устройство на територията е:
 собственикът на имота;
 лицето, на което е учредено право на строеж в чужд имот;
 лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на закон.

В КАКЪВ СРОК СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯТА

Декларацията се подава в двумесечен срок от завършване на сградата в груб строеж.
Подадените данни от един възложител ползват останалите възложители.
ЧАСТ І

ДЕКЛАРАЦИЯ
1. от

/ наименование на предприятието, имена на физическо лице/

ЕГН/ЛНЧ/ЛН или служебен № за чужд гражданин/
ЕИК
Постоянен адрес/седалище
Адрес за кореспонденция
чрез

/трите имена на представителя или пълномощника/

ЕГН/ЛНЧ/ЛН или служебен № за чужд гражданин/
Адрес за кореспонденция

Другите възложители на сградата/обектите в сградата са:

2. от

/ наименование на предприятието, имена на физическо лице/

ЕГН/ЛНЧ/ЛН или служебен № за чужд гражданин/
ЕИК

Моля, в случай че възложителите са повече от двама, приложете допълнителен списък към декларацията.

2. Декларирам, че описаната сграда има следните характеристики /отбележете с "х" или попълнете/ :
2.1. Вид на имота
2.2. Адрес на имота
гр./с/
ул.
УПИ/план.№

СГРАДА

област
№ /бл./
кв.

Самостоятелни
обекти в сграда

вх.
ет.
по ПУП на

ап.

кв./махала

одоб.

г.

Подпис на възложителя:........................................................

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
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ЕГН /ЛНЧ/ЛН/ЕИК или служебен № за чужд гражданин на декларатора

2.3. Степен на изграденост на инфраструктурата общо за сградата - елементи/отбележете с "х"/:

„В района” се разбира част от населеното място, ограничена от съседните улици, включително и когато съоръженията са разположени на
улиците.

Електрификация
Водопровод
Канализация
Топлофикация ТЕЦ
Имотът граничи с пътна мрежа с трайна настилка /асфалт,
бетон/

Има в
сградата

Няма в
сградата

Няма в сградата,
но има в района

3. Документ за завършване на сградата в груб строеж
№ и дата на издаване/издател на документа
ЧАСТ ІІ

1.

СГРАДА И ОБЕКТИ В НЕЯ
Предназначение на сградата /Предназначението на сградата се определя от преобладаващото ѝ предназначение. Отбелязва

се верния отговор с "х" или се попълва с текст/:

ЖИЛИЩНА
Къща, вила, лятна кухня

Да

Търговска

НЕЖИЛИЩНА
Да

Жилищен блок

Да

Производствена/промишлена

Да

Гараж /самостоятелна сграда/

Да

Селскостопанска

Да

Друга второстепенна сграда
/обори, хамбари, навеси и др./

Да

Друга нежилищна

Да

2. Общи характеристики на сградата
Етажност на сградата - бр. етажи

в т.ч. надземни

Асансьор

Да

Не

Моля, в следващата таблица попълнете:
Конструкции: ПН - паянтова, ПМ - полумасивна, М1 - масивна без /дървен гредоред/ или с частични стоманобетонни елементи /гредоред и бетон/ или от
сглобяеми плоскости /бунгала/; М2 - панелна /едропанелна/; МЗ - масивни монолитни /със стоманобетонни елементи, ЕПК, пакетоповдигани плочи,
скелетно-рамови, скелетно-безгредови, специални и др./ Отбележете съответстващата конструкция с „Х", а във всички останали клетки, предвидени за
тази цел, запишете „0
Разгъната застроена площ на сградата /РЗП - в квадратни метри /, в т.ч. общите части – в квадратни метри .

ТАБЛИЦА № 1
РЗП на сградата

КОНСТРУКЦИЯ

Общо за сградата

в т.ч.общи части

ПН

ПМ

М1

М2

МЗ

кв.м.

кв.м.

1

2

3

4

5

6

7

Идентификатор

8

3. Описание на сградата и обектите в сградата /тук се посочват на отделни редове и сградите, в
които няма обекти/.

Подпис на възложителя:........................................................

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс

стр.
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1

4

3

2

3

Етаж

5

(кв. м)

мазе

6

(кв. м)

таван

7

(кв. м)

8

(м.)

Височина

9

10

Идентификатор на обекта

ТАБЛИЦА № 2

Подпис на възложителя:........................................................

Собственици
/имена на физическо лице, наименование на
предприятието/
ЕГН/ЛНЧ/ЛН или служебен № за чужд гражданин/ ЕИК

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс

4

(кв. м)

РЗП на обекта
/без общите
части/

РЗП, вкл.
обсл.
части
(5+6+7)

ДЪРЖАВЕН

1

Самостоятелен обект

№
по
ред

РЗП на обсл.
части

САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ В СГРАДАТА

82

Моля, опишете всеки обект на отделен ред в ТАБЛИЦА 2. Запишете вида на обекта по следния начин:
• жилище - за къща, етаж от къща, апартамент, лятна кухня, вила и др., използвани за жилищни нужди
• гараж /ж/ - за гараж към жилищен или вилен имот
• второстепенна постройка /ж/ - за обор, хамбар и др. подобни сгради към жилищен или вилен имот
• навес с оградни стени /ж/- за навес с оградни стени към жилищен или вилен имот
• навес без оградни стени /ж/ - за навес без оградни стени към жилищен или вилен имот
• търг. обект /. ................................. ./ - за обект, използван като: магазин, аптека, склад за търговия на едро, бензиностанция, дискотека, ресторант, закусвалня, сладкарница, кафе, хотел, мотел, заведение за хазарт. В скобите запишете какъв е вида на
обекта, например: търг. обект /магазин/
• производствен обект - за обект, използван за производство
• селскостопански обект - за обект, използван за селскостопанско производство, като животновъдство, птицевъдство ,растениевъдство, люпилни, фуражни и хранителни кухни и др.
• други нежил. /................................. / - за всички останали обекти, използвани като: офиси, кантори, редакции, др. административни, здравни, образователни, спортни и др. В скобите се записва използването на обекта, например: др. нежил. /офис/.
Посочете задължително в скобите, ако обектът е музей, галерия или библиотека.
•
гараж /. .................... ./; склад /. ....................... ./; навес с огр. стени /. ................................. ./; навес без огр. стени /. ..................................../ - за гаражи, складове и навеси към нежилищни обекти. В скобите се записва към какъв обект - търговски,
производствен, селскостопански или друг нежилищен са прикрепени. Например: гараж /произв./, склад /селскостоп./, склад /търговски/.
Отбележете разгънатата застроена площ на обекта /РЗП/ в квадратни метри и височината му в метри. Височината се записва само за търговски, производствени и селскостопански обекти. Също така посочете
техническата инфраструктура в обекта /топлофикация, телефонизация/. Ако в обекта има - в съответната колона запишете „Х", а ако не - ,,0". В колона 11 посочете имена на физическо лице/наименование на
предприятието, ЕГН/ ЛНЧ/ЛН или служебен № за чужд гражданин/ЕИК на собствениците на самостоятелния обект. Към имената в колона 11 отбележете с „възложител“ кои от изброените обекти са собственост на
възложителя/ите. В случай че самостоятелните обекти в сградата са повече от 14, приложете допълнителен списък към декларацията.

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УКАЗАНИЯТА!

ЕГН /ЛНЧ/ЛН/ЕИК или служебен № за чужд гражданин на декларатора

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 101

2

1

14

13

12

11

3

Етаж

5

(кв. м)

мазе

6

(кв. м)

таван

РЗП на обсл.
части

7

(кв. м)

РЗП, вкл.
обсл.
части
(5+6+7)
8

(м.)

Височина

11

12

Идентификатор на обекта

Подпис на възложителя:........................................................

Собственици
/имена на физическо лице, наименование на
предприятието/
ЕГН/ЛНЧ/ЛН или служебен № за чужд гражданин/ ЕИК

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс

4

(кв. м)

РЗП на обекта
/без общите
части/

стр.

ДЪРЖАВЕН

10

9

8

7

6

5

Самостоятелен обект

№
по
ред

ЕГН /ЛНЧ/ЛН/ЕИК или служебен № за чужд гражданин на декларатора

БРОЙ 101
ВЕСТНИК
С Т Р. 8 3

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 101

ИНФОРМАЦИЯТА СЕ ПОПЪЛВА СЛУЖЕБНО !
ЕКАTТЕ

Планоснимачен

№

от кадастрален план, одобрен със заповед №
от

УПИ /парцел/

,

кв.

г.

по подробен устройствен план, одобрен през

Предназначение на поземления имот според ПУП
за жилищно застрояване

за нежилищно застрояване

за смесено застрояване

друго предназначение /посочва се/ ……………………….
Идентификатор на поземления имот /по кадастрална карта/…………………………
други данни
1. Характеристики на населеното място
а/ Категория

0

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

б/ Национален курорт
в/ Местен курорт
г/ Вилна зона до 10 км от морската брегова
ивица

VІІ

Да
Да
Да

Не
Не
Не

2. Имотът е:
а/ до 1 км от републ. пътна мрежа, ж.п.гара, въздушни или морски пътища
б/ попада в особена производствена /пром. или селскостопанска/ зона

Да
Да

3. Населеното място е от ІV,V,VІ, VІІ и VІІІ категория и е на разстояние до:
а/ 20 км от населено място от 0 или І категория
б/ 15 км от населено място от ІІ категория

Да
Да

4. Разположение спрямо строителните граници на населеното място
Зона
В строителни
Вилна
Зона
граници
І
ІІ
ІІІ ІV
V
І кат.
ІІ кат.

VІІІ

Не
Не
Не
Не

Извън строителни
граници

Земята е:
УПИ
/парцел/
в
строит.
граници

УПИ
извън
строит.
граници

друг
терен в
строит.
граници

земеделска

горска

друга

Земята попада в устройствена зона, съгласно ЗРП:
централна
жилищна

производствена
друга

селскостопанска
няма обособена

Длъжностно лице – име
Дата и подпис
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
9926
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С Т Р. 8 5

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1173
от 18 декември 2019 г.
за одобряване на образци на данъчни декларации по Закона за местните данъци и такси
На основание чл. 3, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси одобрявам:
1. Образец на данъчна декларация по чл. 14, ал. 1, 4, 5 и 6 от Закона за местните данъци и такси
за облагане с данък върху недвижимите имоти съгласно приложение № 1.
2. Образец на данъчна декларация по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно облекчение съгласно
приложение № 2.
3. Образец на данъчна декларация по чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък при безвъзмездно придобиване на имущество съгласно приложение № 3.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.
Министър:
Вл. Горанов
Община ....................................
Вх. № ............../.............. г.

Приложение № 1

общ брой страници

ПАРТ. №

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 14, ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси за
облагане с данък върху недвижимите имоти
КОИ ИМОТИ СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

С данък се облагат:
 сгради, самостоятелни обекти в сгради и поземлени имоти, които са в строителните граници на
населените места и селищните образувания
 поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението
по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията
 застроените земеделски и горски земи - за действително застроената площ и прилежащия ѝ
терен

В КОИ СЛУЧАИ СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларация се подава при:
 придобиване на новопостроен недвижим имот, който не подлежи на въвеждане в експлоатация
по реда на Закона за устройство на територията
 придобиване на недвижим имот по наследство
 предоставяне на право на управление върху държавен/общински имот
 придобиване на новопостроен или придобит по друг начин недвижим имот от предприятие или
учредяване на ограничено вещно право на ползване върху недвижим имот на предприятие
 учредяване право на концесия върху недвижим имот
 преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен
обект в сграда, както и промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на
данъка
 подаване на коригираща декларация за деклариран имот
Не се подава декларация за недвижимите имоти и ограничените вещни права, придобити, с
изключение на придобитите от предприятия, по възмезден или безвъзмезден начин, чрез правна
сделка или по давност /по раздел трети, глава втора от Закона за местните данъци и такси/.
Не се подава декларация и при промяна в обстоятелства, имащи значение за определяне на данъка,
когато същите са удостоверени от общината в случаите на търпимост на строежите, в изпълнение на
Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради или в
качеството ѝ на възложител по Закона за устройство на територията.

ОТ КОГО СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ

Декларацията се подава от данъчно задължените по Закона за местните данъци и такси лица, а това са:
 собствениците на облагаем с данък недвижим имот
 лицето, на което е предоставено правото на управление върху имоти - държавна или общинска
собственост
 ползвателят - предприятие, когато върху имота е учредено вещно право на ползване
 концесионерът при учредено право на концесия
Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици
и ползватели.

В КАКЪВ СРОК СЕ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯТА

Декларацията се подава в:
 двумесечен срок от придобиването на облагаем с данък недвижим имот, включително
предоставяне на право на управление или учредяване на право на ползване/концесия върху
такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
 шестмесечен срок от откриване на наследството, когато недвижим имот се придобива по
наследство
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
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ЕГН /ЛНЧ/ЛН/ЕИК или служебен № за чужд гражданин на декларатора

ЧАСТ І

ДЕКЛАРАЦИЯ
1. от

/трите имена на лицето, наименование на предприятието/

ЕГН/ЛНЧ/ЛН или служебен № за чужд гражданин/
ЕИК
Постоянен адрес/седалище
Адрес за кореспонденция
л.к.№
издадена на
чрез

от

/трите имена на представителя или пълномощника/

ЕГН/ЛНЧ/ЛН или служебен № за чужд гражданин/
Адрес за кореспонденция
л.к. №
издадена на
Пълномощно, заверено на

от
от

2. Настоящата декларация подавам в качеството си на собственик/лице, на което е предоставено
правото на управление/ползвател/концесионер на следното основание /отбележете с "х"/:
 придобиване на имот, включително предоставяне на право на управление върху държавен/общински
имот
 учредяване на право на ползване /концесия върху имот на предприятие
 преустройство и промяна на предназначението на съществуваща сграда или на самостоятелен обект в
сграда, както и промяна на друго обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
 подаване на коригираща декларация
3. Декларирам, че описаният имот има следните характеристики /отбележете с "х" или попълнете/ :
3.1. Вид на имота
ЗЕМЯ
СГРАДА
ЗЕМЯ И СГРАДА
3.2. Адрес на имота
Гр./с/
Ул.
УПИ/план.№

/обект в сграда/

област
№ /бл./
кв.

/обект в сграда/

вх.
ет.
по ПУП на

ап.

кв./махала

3.3. Подадена ли е декларация за този имот от съсобственик или ползвател

да

одоб.

г.
не

3.4. Степен на изграденост на инфраструктурата общо за имота елементи/отбележете с "х"/:

„В района” се разбира част от населеното място, ограничена от съседните улици, включително и когато съоръженията са разположени на
улиците.

Има в имота
Електрификация
Водопровод
Канализация
Топлофикация ТЕЦ
Имотът граничи с пътна мрежа с трайна настилка /асфалт,
бетон/

Няма в имота

Няма в имота,
но има в района

4. Начин на придобиване /наследство, дарение, покупка и др. /
Вид на документа за собственост /нотариален акт, писмен д-р и др./
№ и дата на издаване/издател на документа

5. Декларираният имот съм придобил от ……………………………………………………….……………..
/трите имена на лицето и ЕГН, наименование и БУЛСТАТ на предприятието/
Подпис на декларатора:........................................................

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 Наказателния кодекс
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ЕГН /ЛНЧ/ЛН/ЕИК или служебен № за чужд гражданин на декларатора

6. Собственици. Под С_1 се вписва собственикът, който подава декларация. /При съпружеска имуществена общност

съпрузите се вписват винаги един след друг. Имотите, придобити по наследство или дарение в полза на единия от съпрузите, не са съпружеска общност/. Тук
се вписват и юридическите лица, на които е предоставено право на управление

ТАБЛИЦА 1
№ по
ред

Трите имена на гражданина или наименование на
предприятието, в т.ч. община или държавно ведомство

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/
служ. № /ЕИК

Адрес за кореспонденция /за граждани и
предприятия/ - гр. (с.), общ. (р-н), обл., кв.
(ж.к., махала), ул., № (бл., вх., ап.),
електронен адрес

Телефон

С_1
С_2
С_3
С_4
С_5

7. Ползватели или концесионери. Тази таблица се попълва само в случаите, при които е учредено
вещно право на ползване или право на концесия! Под П_1 се вписва ползвателят/концесионерът, който
подава декларацията
ТАБЛИЦА 2
ЕГН/ЛНЧ/ЛН или
№ по Трите имена на гражданина или наименование на
ред предприятието, в т.ч. община или държавно ведомство служ. №/ или ЕИК

Адрес за кореспонденция

Телефон

П_1
П_2
П_3
П_4
П_5

Моля, посочете вид, № и дата на издаване/издател на документа, с който е учредено вещно право на
ползване върху имота:
………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………

Подпис на декларатора:........................................................

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 Наказателния кодекс
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ЧАСТ І
/Продължение/

8. Земя

Попълва се от собствениците или ползвателите на земя, както и от лицата, които притежават сграда или част от нея
/къща, етаж от къща, гараж, апартамент и др./, построена върху държавен или общински поземлен имот. Не се попълва от
собствениците или ползвателите на апартаменти и др. обекти в жилищни блокове, построени върху държавна или общинска
земя, предназначена за многоетажно комплексно жилищно застрояване – жилищните комплекси.
/Отбелязва се наличието на обстоятелството с „х” и се попълва/:

8.1. Вие сте собственик на земя

или

ползвател

дата на придобиване/
учредяване право на ползване
дата на промяна на
обстоятелство

8.2. Вие сте собственик на сграда или част от нея, построена върху държавен или общински имот
8.3. Моля, посочете площта на земята /УПИ, парцел и др./

кв.м

в т.ч. застроена площ

кв.м

8.4. Подобрения върху земята:
а/ масивна ограда /тухла, бетон, желязо и др./

височина

б/ трайна луксозна настилка /без обикновените
мозаечни, глинени, бетонни и др. плочи/
в/ спортни площадки с трайна настилка
г) басейни, трайно прикрепени към земята

площ

м

кв. м

дължина

площ
обем

кв. м
куб .м

д) паркинги за обществено ползване
- зелени и с нетрайна настилка

площ

кв. м

- всички останали

площ

кв. м

м

.

8.5. Основания за освобождаване от данък.
Имотът е:
- парк, спортно игрище или площадка
- друг подобен имот за обществени нужди

Вид

- имот, собствеността върху който е възстановена по закон и който не е в състояние да бъде използван
дата на възстановяване на собствеността
- друго основание /Посочва се конкретната разпоредба/ .........................................................................................

8.6. Имотът се използва със стопанска цел да

не

8.7. Право на собственост върху земята
Всяка колона има номер, отговарящ на номера на собственика от ТАБЛИЦА 1 /напр. С_1/. В колоната се записва идеалната част, притежавана от
всеки съсобственик, съгласно документа за собственост. Идеалните части се записват в обикновени или десетични дроб. Ако сте единствен
собственик, в колона С_1 записвате 1/1.

Идеални части от правото на собственост за всеки собственик
С_1
С_2
С_3
С_4

С_5

Сума от ид.
части

ид.части

=1

8.8. Право на ползване върху земята
Всяка колона има номер, отговарящ на номера на ползвателя от ТАБЛИЦА 2. В колоната се записва върху каква част от земята е учредено вещно
право на ползване за всеки ползвател от ТАБЛИЦА 2.

Идеални части от правото на ползване за всеки ползвател
П_1
П_2
П_3
П_4

П_5

ид. части

Подпис на декларатора:........................................................
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ЧАСТ ІІ

За всяка отделна сграда в имота се подава отделна част ІІ
1.

Предназначение на сградата

верния отговор с "х" или се попълва с текст/:

СГРАДА И ОБЕКТИ В НЕЯ
/Предназначението на сградата се определя от преобладаващото ѝ предназначение. Отбелязва се

ЖИЛИЩНА

НЕЖИЛИЩНА

Къща, вила, лятна кухня

Да

Не

Търговска

Да

Не

Жилищен блок

Да

Не

Производствена /пром./

Да

Не

Гараж /самостоятелна сграда/

Да

Не

Селскостопанска

Да

Не

Друга второстепенна сграда
/обори, хамбари, навеси и др./

Да

Не

Друга нежилищна

Да

Не

2. Общи характеристики на сградата
Етажност на сградата - бр. етажи
Асансьор

в т.ч. надземни
Да

Не

3. Основания за освобождаване от данък. Декларираната сграда /част от сграда/ е:
Основанията за освобождаване от данък на нежилищните имоти на предприятия се посочват в част ІІІ от декларацията.

 сграда - културна ценност / паметник на културата/, която не се използва със стопанска
цел - акт / ДВ, бр./ ……………… от ……….…………….. г.
 временна сграда, обслужваща строежа на нова сграда или съоръжение
 сграда, собствеността върху която е възстановена по закон и която не е в състояние да
бъде използвана /за период от 5 години/. Дата на възстановяване на собствеността
, протокол, удостоверяващ състоянието на сградата №
от
издаден от
 сграда, въведена в експлоатация преди 01.01.1990 г.
или в периода от 01.01.1990 г.
до 01.01.2005 г.
, сертифицирана по Закона за енергийната ефективност,
сертификат клас на енергопотребление . . . . (В/С/D), № . . . . . . . . . ., дата . . . . . . . . . ,
издаден от . . . . . . . . . . . . . . . . . За производство на енергия за задоволяване на нуждите
на тази сграда се прилагат мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни
източници
да
не
. Освобождаването от данък не се прилага в
случаите, в които сградата е получила сертификат с клас на енергопотребление в
резултат на предприети мерки за енергийна ефективност, финансирани с публични
средства
 сграда на Българския червен кръст, която не се използва със стопанска цел, несвързана с
пряката му дейност
 сграда, собственост на чужда държава, в която се помещава дипломатическо или
консулско представителство / при условията на взаимност/
 музей, галерия или библиотека
 друго основание /Посочва се конкретната разпоредба/
.....................................................................................................................................................
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4. Описание на обектите в сградата. Моля, опишете характеристиките на обектите, съгласно указанията.
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УКАЗАНИЯТА!
Ако Вие сте собственик или ползвател на един или повече от един самостоятелен обект в една сграда, опишете всеки от тях на отделен
ред в ТАБЛИЦА 3. Запишете вида на обекта по следния начин:
• жилище - за къща, етаж от къща, апартамент, лятна кухня, вила и др., използвани за жилищни нужди
• гараж /ж/ - за гараж към жилищен или вилен имот
• второстепенна постройка /ж/ - за обор, хамбар и др. подобни сгради към жилищен или вилен имот
• навес с оградни стени /ж/- за навес с оградни стени към жилищен или вилен имот
• навес без оградни стени /ж/ - за навес без оградни стени към жилищен или вилен имот
• търг. обект /. ............................. ./ - за обект, използван като: магазин, аптека, склад за търговия на едро, бензиностанция, дискотека, ресторант,
закусвалня, сладкарница, кафе, хотел, мотел, заведение за хазарт. В скобите запишете какъв е вида на обекта, например: търг. обект /магазин/
• производствен обект - за обект, използван за производство
• селскостопански обект - за обект, използван за селскостопанско производство, като животновъдство, птицевъдство ,растениевъдство, люпилни,
фуражни и хранителни кухни и др.
• други нежил. /. ............................ / - за всички останали обекти, използвани като: офиси, кантори, редакции, др. административни, здравни,
образователни, спортни и др. В скобите се записва използването на обекта, например: др. нежил. /офис/. Посочете задължително в скобите, ако
обектът е музей, галерия или библиотека.
• гараж /. .......................... ./; склад /................... ./; навес с огр. стени /. ........................ ./; навес без огр. стени /. ......................... ./ - за гаражи,
складове и навеси към нежилищни обекти. В скобите се записва към какъв обект - търговски, производствен, селскостопански или друг нежилищен са
прикрепени. Например: гараж /произв./, склад /селскостоп./, склад /търговски/.

Всеки обект се записва на отделен ред и получава пореден номер /напр. О_1/

ТАБЛИЦА З
№ по
ред

Дата на
Година
придобина
ване
постро/промяна в
яване
обстоят./

Обект

1

2

3

Етаж

4

Стопанска цел

5

РЗП на
обекта

6

РЗП на обсл. части

РЗП, вкл.
обсл. части
(7+8+9)

(кв. м)

мазе
(кв. м)

таван
(кв. м)

(кв. м)

7

8

9

10

О_1
O_2
О_3
О_4
О_5
О_6
О_7

5. Право на собственост. Всяка колона има номер, отговарящ на номера на собственика от ТАБЛИЦА 1 /напр. С_ 1/. В колоните срещу всеки
обект /напр. О_1/ се записва идеалната част на всеки съсобственик, съгласно документа за собственост. Отбелязва се с „х" за кого от собствениците жилището е
основно.
ТАБЛИЦА 4
№ по ред
от табл.З

Идеални части на всеки
собственик от ТАБЛИЦА1
С_1

С_2

С_3

С_4

О_1
O_2
О_3
О_4
О_5
О_6
О_7

С_5

Сума от
ид. части

За кого от собствениците от ТАБЛИЦА 1
жилището е основно?
С_1

С_2

С_3

С_4

С_ 5

=1
=1
=1
=1
=1
=1
=1

Категоризиран ли е някой от съсобствениците като лице с намалена
работоспособност от 50 до 100 на сто? /Отбележете с „х”/
Решение на ТЕЛК/ЛКК, № и дата

/ копие от Решението се прилага само, в случай че няма данни, налични в общината/

Срок на категоризиране
/месец и година, в които изтича срокът/
Подпис на декларатора:........................................................
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ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УКАЗАНИЯТА!
Моля в следващата таблица попълнете: годината на построяване и етажа, на който е разположен обекта. Ако обектът се използва
със стопанска цел, в съответната колона запишете „Х", а ако не - ,,0". Отбележете разгънатата му застроена площ /РЗП - виж указанията/
в квадратни метри и височината му в метри. Височината се записва само за търговски, производствени и селскостопански обекти.
Конструкции: ПН - паянтова, ПМ - полумасивна, М1 - масивна без /дървен гредоред/ или с частични стоманобетонни елементи /гредоред и
бетон/ или от сглобяеми плоскости /бунгала/; М2 - панелна /едропанелна/; МЗ - масивни монолитни /със стоманобетонни елементи, ЕПК,
пакетоповдигани плочи, скелетно-рамови, скелетно-безгредови, специални и др./
Техническа инфраструктура: Ел. - електрификация, Вод. - водопровод, Кан. - канализация, ТЕЦ - централно парно отопление, Тел. телефонизация.
Отбележете съответстващата конструкция и техническа инфраструктура за обекта с „Х", а във всички останали клетки,
предвидени за тази цел, запишете „0".
Основен ремонт - строително-монтажни работи, при които поради износване първоначално вложените материали се заменят с
други или се извършват нови видове работи, с които се подобрява и удължава срока за тяхната експлоатация. Не се счита за основен
ремонт смяната на тапети и боядисването. Попълнете в съответната клетка годината на извършване на основен ремонт.
*Информацията в табл. 3, колона 23 се попълва служебно.

ТАБЛИЦА З /продължение/

№
по Височина
ред
1

КОНСТРУКЦИЯ на обекта
ПН
12

11

ПМ
13

М1
14

М2
15

МЗ
16

Година на
ИдентификаТехническа инфраструктура на обекта извършване
тор на
на основен
обекта*
ремонт
Ел.
Вод.
Кан.
ТЕЦ
Тел.
17
18
19
20
21
22
23

О_1
О_2
О_3
О_4
О_5
О_6
О_7

6. Право на ползване/концесия. Всяка колона има номер, отговарящ на номера на ползвателя/концесионера от ТАБЛИЦА 2 /напр. П_1/. В
колоните срещу всеки обект се записва върху каква част от обекта /напр. О 1/ е учредено вещно право на ползване или концесия. Данните се взимат от документа, с
който е учредено правото. Отбележете с „х" за кого от ползвателите жилището е „основно”.
ТАБЛИЦА 5
№ по ред от
табл.3

Идеални части от правото на ползване за всеки
ползвател от ТАБЛИЦА 2
П_1

П_2

П_3

П_4

П_5

За кого от ползвателите от ТАБЛИЦА 2
жилището е основно?
П_1

П_2

П_3

П_4

П_5

О_1
О_2
О_3
О_4
О_5
О_6
О_7
Категоризиран ли е някой от ползвателите като лице с намалена
работоспособност от 50 до 100 на сто? /Отбележете с „х”/
Решение на ТЕЛК/ЛКК, № и дата

/ копие от Решението се прилага само, в случай че няма данни, налични в общината/

Срок на категоризирането

/месец и година, в които изтича срокът/

Подпис на декларатора:........................................................
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ИНФОРМАЦИЯТА СЕ ПОПЪЛВА СЛУЖЕБНО !
ЕКАTТЕ

Планоснимачен №

от кадастрален план, одобрен със заповед №
от

УПИ /парцел/

,

кв.

г.

по подробен устройствен план, одобрен през

Предназначение на поземления имот според ПУП
за жилищно застрояване

за нежилищно застрояване

за смесено застрояване

друго предназначение /посочва се/ ……………………….
Идентификатор на поземления имот /по кадастрална карта/…………………………
други данни
1. Характеристики на населеното място
а/ Категория

0

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

б/ Национален курорт
в/ Местен курорт
г/ Вилна зона до 10 км от морската брегова
ивица

VІІ

Да
Да
Да

VІІІ

Не
Не
Не

2. Имотът е:
а/ до 1 км от републ. пътна мрежа, ж.п.гара, въздушни или морски пътища
б/ попада в особена производствена /пром. или селскостопанска/ зона

Да
Да

Не
Не

3. Населеното място е от ІV,V,VІ, VІІ и VІІІ категория и е на разстояние до:
а/ 20 км от населено място от 0 или І категория
б/ 15 км от населено място от ІІ категория

Да
Да

Не
Не

4. Разположение спрямо строителните граници на населеното място
Зона
В строителни
Вилна
Зона
граници
І
ІІ
ІІІ ІV
V
І кат.
ІІ кат.

Извън строителни
граници

Земята е:
УПИ
/парцел/
в
строит.
граници

УПИ
извън
строит.
граници

друг
терен в
строит.
граници

земеделска

горска

друга

Земята попада в устройствена зона, съгласно ЗРП:
централна
жилищна

производствена
друга

селскостопанска
няма обособена

Длъжностно лице – име
Дата и подпис

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс

ЧАСТ ІІІ

стр.

Х

Х

3

Вид на обекта

Х

Вид на
собствеността
/частна, общинска,
Държавна/
4

Х

5

Предназначение

Х

7

Отчетна стойност

Подпис на декларатора:........................................................

Основание за
освобождаване
от данък
6
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2

№ на обекта
от част ІІ
или част І

ВЕСТНИК

ОБЩО

1

Част ІІ или
част І и
№ на част ІІ

ДЪРЖАВЕН

ТАБЛИЦА 3 /продължение/

Декларирам следните обстоятелства относно описания/ите в част І и част ІІ имот/и :

Данъчната основа за облагане с данък на нежилищните имоти на предприятия е по-високата между отчетната стойност и данъчната оценка на имота,
определена по норми съгласно Приложение № 2 към ЗМДТ. Поради тази причина за придобитите или с учредено право на ползване нежилищни имоти на
предприятия е необходимо попълването на двете части на таблица 3 от настоящата декларация. Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването
/учредяването на право на ползване /концесия върху нежилищен имот на предприятие или от настъпване на промени в декларирани обстоятелства за нежилищен
имот.
Моля, обърнете внимание на следното:
1. Обектите се вписват в същия ред и вид, както в колона 1 и 2 на таблица 3 /част ІІ /. Ако са подадени повече от една част ІІ от декларацията, се вписват
последователно обектите от част ІІ 1, след това от част ІІ 2 и т.н.
2. При придобиване на нови обекти във вече деклариран имот, в декларацията се посочват само новопридобитите обекти.
3. При промяна на декларирано обстоятелство се посочват всички декларирани обекти от този имот, не само тези, спрямо които е настъпила промяната в
обстоятелство.
4. Основанията за освобождаване от данък на нежилищни имоти на предприятия се отбелязват в таблицата по-долу.
5. Земята и сградите се записват на отделни редове, частите от сгради, за които се дължи данък или са освободени от данък, също се записват на отделни
редове като отделни обекти.

Попълва се само от данъчнозадължени лица - предприятия! Подава се само за нежилищни имоти на предприятия!

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК или служебен № за чужд гражданин на декларатора

БРОЙ 101
С Т Р. 9 3
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Подпис на декларатора:........................................................

В колона 1 се записва в коя част от декларацията е описан обекта /част ІІ или част І/ и номера на част ІІ /напр. част ІІ 1, част ІІ 2 или част І/, ако са
подадени повече от една част ІІ, а в колона 2 - поредният номер на обекта от съответната част ІІ или част І
 В колона 6 се записва номера на основанието за освобождаване от данък, съгласно т. 1 /напр. 1.9/.
 Поземлените имоти, държавна или общинска собственост, за които данъчнозадължени лица са собствениците на сгради, построени върху тях, също се
вписват в тази част на декларацията, като колона 7 не се попълва.
1. За обекта/ите от горната таблица, са налице следните основания за освобождаване от данък:
1.1. имотът е публична общинска собственост, който не се използва със стопанска цел, несвързана с пряката му дейност;
1.2. имотът е публична държавна собственост, който не се използва със стопанска цел, несвързана с пряката му дейност и не е предоставен за ползване на
лице, което не е освободено от данък;
1.3. представлява сграда, собственост на чужда държава и се използва от дипломатическо или консулско представителство;
1.4. представлява имот, използван непосредствено за експлоатационни нужди на обществения транспорт;
1.5. представлява парк, спортно игрище, площадка или друг подобен имот за обществени нужди;
1.6. представлява сграда, използвана от висше училище или академия за учебен процес и научна дейност и не се използва със стопанска цел, несвързана с
пряката му дейност;
1.7. представлява сграда - културна ценност /паметник на културата, ДВ, бр. …….. от ……….. г./ и не се използва със стопанска цел.
1.8. представлява храм, молитвен дом или манастир, предназначен за богослужебна дейност, или е поземлен имот, върху който е построен храма,
молитвения дом или манастира – собственост на законно регистрирано вероизповедание в страната, който не се използва със стопанска цел, несвързана с
пряката му дейност;
1.9. представлява музей, галерия или библиотека;
1.10. представлява временна сграда, обслужваща строежа на нова сграда, до завършването и въвеждането и в експлоатация;
1.11. представлява сграда на БЧК или на организация на Червения кръст, регистрирана в друга държава - членка на ЕС, или в друга държава - страна по
Споразумението за ЕИП, която не се използва със стопанска цел, несвързана с пряката му дейност;
1.12. представлява имот на читалище, който не се използва със стопанска цел, несвързана с пряката му дейност;
1.13. представлява сграда, въведена в експлоатация преди 01.01.1990 г.
или в периода от 01.01.1990 г. до 01.01.2005 г. .
, сертифицирана по
Закона за енергийната ефективност, сертификат клас на енергопотребление . . . . (В/С/D), № . . . . . . . . . ., дата . . . . . . . . . , издаден от . . . . . . . . . . . . . . . . . За
производство на енергия за задоволяване на нуждите на тази сграда се прилагат мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни източници
. Освобождаването от данък не се прилага в случаите, в които сградата е получила сертификат с клас на енергопотребление в резултат на
да
не
предприети мерки за енергийна ефективност, финансирани с публични средства.

ЗАБЕЛЕЖКИ:

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК или служебен № за чужд гражданин на декларатора
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ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният______________________________________________________________________,
ЕГН /ЛНЧ/ЛН или служебен № на чужд гражданин _________________, гражданин на __________________,
с адрес за кореспонденция - гр.____________________________, ул. __________________________________,
№________, ж.к._________________________, бл.______, вх._____, ет.______, ап.______,
община ______________________________________, област ________________________________________,
л.к. № _____________________, издадена на ________________ от ___________________________________,
УПЪЛНОМОЩАВАМ
_______________________________________________________________________________________,
ЕГН /ЛНЧ/ЛН или служебен № на чужд гражданин ________________, гражданин на ___________________,
с адрес за кореспонденция - гр. ____________________________, ул. __________________________________,
№________, ж.к._________________________, бл.______, вх._____, ет.______, ап.______,
община ______________________________________, област _________________________________________,
л.к. № ____________________, издадена на ________________от _____________________________________,
да ме представлява пред общинската администрация като попълни и/или подаде настоящата данъчна
декларация.
Дата:............................

Упълномощител: ..................................

С Т Р.
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Община………………………………

Приложение № 2

Вх. №…………………………………

Партиден №…………………………

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 27 от Закона за местните данъци и такси
за освобождаване от данък върху недвижимите имоти или за ползване на данъчно
облекчение
В кои случаи се подава - декларацията се подава:
1. при настъпване на обстоятелства, представляващи основания за освобождаване от данък или за ползване на
данъчно облекчение - само в случаите, в които за недвижимия имот не се подава данъчна декларация по чл. 14,
ал. 1, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/
2. за коригиране на обстоятелство и предявяване на право за ползване на данъчно облекчение за „основно
жилище“ за имот, за който е подадена данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ преди 1 януари 2019 г.
За всяка отделна сграда или самостоятелен обект в сграда се подава отделна декларация.
От кого се подава - декларацията се подава от данъчно задължените лица:
 собственици на облагаем с данък недвижим имот,
 лицето, на което е предоставено правото на управление върху имоти - държавна или общинска
собственост
 ползвателят - предприятие, когато върху имота е учредено вещно право на ползване
 концесионерът при учредено право на концесия
Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици и
ползватели.
В какъв срок се подава – двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот, включително
предоставяне на право на управление или учредяване на право на ползване/концесия върху такъв имот, съответно
от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка

ДЕКЛАРАЦИЯ

1. от

/трите имена на лицето, наименование на предприятието/

ЕГН/ЛНЧ/ЛН или служебен № за чужд гражданин/
Постоянен адрес
Адрес за кореспонденция
л.к. №
издадена на
чрез

от

/трите имена на представителя или пълномощника/

ЕГН/ЛНЧ/ЛН или служебен № за чужд гражданин/
Адрес за кореспонденция
л.к. №
издадена на
Пълномощно, заверено на

2. За недвижимия имот: /отбележете с "х" или попълнете/ :
2.1. Вид на имота
ЗЕМЯ
СГРАДА
2.2. Адрес на имота
Гр./с/
Ул.
УПИ/план.№

/обект в сграда/

област
№ /бл./
кв.

от
от
ЗЕМЯ И СГРАДА
/обект в сграда/

вх.
ет.
по ПУП на

ап.

кв./махала

одоб.

г.

3. Декларирам, че в качеството ми на данъчно задължено лице недвижимият имот или самостоятелен
обект в него, посочен в т. 2, е основно жилище за:

„Основно жилище“ е имотът, който служи за задоволяване на жилищните нужди на гражданина и членовете на неговото семейство през
преобладаващата част от годината.

3.1. При право на собственост: В ТАБЛИЦА 1 под С_1 се вписва собственикът, който подава декларация. /При съпружеска
имуществена общност съпрузите се вписват винаги един след друг. Имотите, придобити по наследство или дарение в полза на единия от съпрузите, не
са съпружеска общност/.
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
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ТАБЛИЦА 1
№
по
ред

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/
служ. №

Трите имена на гражданина

Адрес за кореспонденция - гр. (с.), общ. (рн), обл., кв. (ж.к., махала), ул., № (бл., вх.,
ап.), електронен адрес

Телефон

дата на
промяна в
обстоятел
ството

С_1
С_2
С_3
С_4
С_5

В ТАБЛИЦА 2 всяка колона има номер, отговарящ на номера на собственика от ТАБЛИЦА 1 /напр. С_ 1/. В колоните срещу обекта
/жилище/ се записва идеалната част на всеки съсобственик, съгласно документа за собственост. Отбелязва се с „х" за кого от
собствениците жилището е основно.

ТАБЛИЦА 2
Идеални части на всеки
от собствениците

Обект
С_1

С_2

С_3

С_4

С_5

Жилище

Сума от
ид. части

За кого от собствениците от ТАБЛИЦА 1
жилището е основно?
С_1

С_2

С_3

С_4

С_ 5

=1

Категоризиран ли е някой от съсобствениците като лице с намалена
работоспособност от 50 до 100 на сто? /Отбележете с „х”/
Решение на ТЕЛК/ЛКК, № и дата

/ копие от Решението се прилага само, в случай че няма данни, налични в общината/

Срок на категоризиране
/месец и година, в които изтича срокът/

3.2. При право на ползване. ТАБЛИЦА 3 се попълва само в случаите, при които е учредено вещно право на ползване! Под П_1 се

вписва ползвателят, който подава декларацията.

ТАБЛИЦА 3
№
по
ред

Трите имена на гражданина

ЕГН/ЛНЧ/ЛН или
служ. №

Адрес за кореспонденция

Телефон

дата на
промяна в
обстоятел
ството

П_1

П_2
П_3
П_4
П_5

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
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В ТАБЛИЦА 4 всяка колона има номер, отговарящ на номера на ползвателя от ТАБЛИЦА 3 /напр. П_1/. В колоните срещу обекта /жилище/ се записва върху
каква част от обекта /жилище/ е учредено вещно право на ползване. Данните се взимат от документа, с който е учредено правото. Отбележете с „х" за кого
от ползвателите жилището е „основно”.

ТАБЛИЦА 4

Обект

Идеални части от правото на ползване за всеки
ползвател
П_1

П_2

П_3

П_4

П_5

За кого от ползвателите от
жилището е основно?
П_1

П_2

П_3

П_4

П_5

Жилище
Категоризиран ли е някой от ползвателите като лице с намалена
работоспособност от 50 до 100 на сто? /Отбележете с „х”/
Решение на ТЕЛК/ЛКК, № и дата

/ копие от Решението се прилага само, в случай че няма данни, налични в общината/

Срок на категоризирането

/месец и година, в които изтича срокът/

4. Декларирам, че е налице следното обстоятелство, представляващо основание за освобождаване от данък
/отбележете с “х”/:
 сграда - културна ценност /паметник на културата/, която не се използва със стопанска
цел - акт / ДВ, бр./ ……………… от ……….…………….. г.
 временна сграда, обслужваща строежа на нова сграда или съоръжение
 сграда, собствеността върху която е възстановена по закон, и която не е в състояние да
бъде използвана /за период от 5 години/. Дата на възстановяване на собствеността
, протокол, удостоверяващ състоянието на сградата №
от
издаден от
 сграда, въведена в експлоатация преди 01.01.1990 г.
или в периода от 01.01.1990 г.
до 01.01.2005 г.
, сертифицирана по Закона за енергийната ефективност,
сертификат клас на енергопотребление . . . . (В/С/D), № . . . . . . . . . ., дата . . . . . . . . . ,
издаден от . . . . . . . . . . . . . . . . . За производство на енергия за задоволяване на нуждите
на тази сграда се прилагат мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни
източници
да
не
. Освобождаването от данък не се прилага в
случаите, в които сградата е получила сертификат с клас на енергопотребление в
резултат на предприети мерки за енергийна ефективност, финансирани с публични
средства
 сграда на Българския червен кръст, която не се използва със стопанска цел, несвързана с
пряката му дейност
 сграда, собственост на чужда държава, в която се помещава дипломатическо или
консулско представителство /при условията на взаимност/
 музей, галерия или библиотека
 друго основание /Посочва се конкретната разпоредба/
.....................................................................................................................................................

5. Декларирам, че всички други жилищни имоти, с изключение на имота, описан в т. 2, не са основно
жилище за данъчно задължените лица, за които в таблица 2 и таблица 4 е отбелязано, че жилището е
основно.

Подпис на декларатора: ………………………………..

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
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ПЪЛНОМОЩНО
Долуподписаният_________________________________________________________________,
ЕГН /ЛНЧ/ЛН или служебен № на чужд гражданин___________________________________________,
гражданин на ___________________, с адрес за кореспонденция - гр. ____________________________,
ул._____________________________________, №______, ж.к._________________________, бл.______,
вх._____, ет.______, ап.______,
община ________________________________, област _________________________________________,
л.к. № __________________, издадена на ___________________от _______________________________
УПЪЛНОМОЩАВАМ
_________________________________________________________________________________,
ЕГН /ЛНЧ/ЛН или служебен № на чужд гражданин ___________________________________________,
гражданин на ___________________, с адрес за кореспонденция - гр._____________________________,
ул. ____________________________________, №_______, ж.к._________________________, бл.______,
вх._____, ет.______, ап.______,
община ________________________________, област _________________________________________,
л.к. № ___________________, издадена на _________________ от _______________________________,
да ме представлява пред общинската администрация като попълни и/или подаде настоящата данъчна
декларация.
Дата:............................

Упълномощител: ..................................

Приложение № 3

ВЕСТНИК

За невярно декларирани данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс

ДЪРЖАВЕН

Декларацията се подава чрез .....................……………........................................……………................................................…….…….…………................
/имена на представителя или пълномощника по документ за самоличност/
ЕГН/ЛНЧ/ЛН или служебен № за чужд гражданин/ …………………………………………………………………………………………………………
адрес за кореспонденция ....................……………................................................…….…………….................................……...…...........……......................
л. к. №……….………........…...... издадена на ………….....….…....…….. от ...……….........……………….....................................………………………..
пълномощно №........................….., заверено на...................…….................. от ..................................................……...............................................................
/нотариус/

ЕГН/ЛНЧ/ЛН или служебен № за чужд гражданин/. ...................…………..…………..………….., БУЛСТАТ....................................………..…………
адрес ..................................………......….................................………….....................…………....……………...................................................…….…….....
/постоянен адрес на гражданина или седалище на предприятието/
адрес за кореспондениця ………………................................................…….……………..........……..…………….…………………………..…………….
л. к. №……….………........…...... издадена на ………….....….…....…….. от ...……….........……………….....................................………………………..

100

1. Декларатор:
……………................................................…….……………….........….......................................................................................................................................
/имена на гражданина по документ за самоличност или наименование на предприятието/

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 49, АЛ. 3 от ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ
ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ПРИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРИДОБИВАНЕ НА ИМУЩЕСТВА

Община………..………………………….
............. ..........…….....................................
вх. N...……................../........…...……....г.

С Т Р.
БРОЙ 101

3

(бр.)

чество

Коли-

4

(лв.)

Обща стойност

5

6

Начин на
придобиване

Дата на
придобиване

8

/от таблицата по т. 2/

9

(В колона 9 на таблицата по т. 2 впишете номера, под който по-долу е посочено съответното законово основание, валидно за конкретното имущество.)

4. Основания за освобождаване от данък:

ВЕСТНИК

За невярно декларирани данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс



При деклариране на повече придобивания по т. 2 и/или на лица по т. 3 към декларацията приложете списък с допълнителни редове и
отбележете тук
.

2.………………………………………………………………….………................……..……………………………………………………… - по т. …………...

3. Другата част от данъка се дължи от:
1.………………………………………………………………….………................……..……………………………………………………… - по т. …………...

7

(№ по т. 4)

данъка

сестра, племенник
(%)

от данък

общия размер на

(Да/Не)

Основание за
освобождаване

Дължима част от

договора е брат,

Другата страна по

/имена/наименование, ЕГН /ЛНЧ/ЛН или БУЛСТАТ и адрес за кореспонденция на гражданина или на предприятието/

2

Вид на имуществото

ДЪРЖАВЕН

5.

4.

3.

2.

1.

1

№



имущество:

2. На основание чл. 49, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) декларирам, че съм придобил безвъзмездно следното

БРОЙ 101
С Т Р. 1 0 1

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

За невярно декларирани данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс
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5. Приложени документи:
1. ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………................
2. ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………................
3. ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………................
4. ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………................
5. ………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………................

Декларираното имущество:
1. е придобито от държавата или от община
2. е придобито от образователна, културна или научна организация на бюджетна издръжка*
3. е придобито от специализирана институция за предоставяне на социални услуги или от дом за медико-социални грижи за деца*
4. е придобито от лечебно заведение по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения*
5. е придобито от Българския Червен кръст*
6. е придобито от национално представена организация на хора с увреждания или за хора с увреждания*
7. е придобито от фонд за подпомагане на пострадали от природни бедствия или за опазване и възстановяване на исторически и културни
паметници
8. представлява дарение за лечение на граждани на държава-членка на Европейския съюз (ЕС) или на друга държава - страна по
Споразумението за Европейско икономическо пространство (ЕИП) или дарение на технически помощни средства за лица с увреждания. Внимание!
Освобождаването е при условие, че лицето представи договор за дарение, от който е видно, че дарението е направено за лечение или за технически
помощни средства на хора с увреждания, както и медицински документи, удостоверяващи съответното заболяване
9. представлява дарение с хуманитарна цел на лица с намалена трудоспособност от 50 до 100 на сто или социално слаби граждани
10. представлява дарение на юридическо лице с нестопанска цел, което получава субсидии от централния бюджет*
11. представлява дарение на юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ), регистрирано в централния регистър на ЮЛНЦ за осъществяване
на общественополезна дейност*
12. представлява обичаен подарък
13. представлява дарение в полза на народно читалище*
14. представлява безвъзмездна помощ, предоставена при условията и по реда на Закона за меценатството
15. представлява последващо прехвърляне на трети лица на имущество по подточки 1-14, при условие, че прехвърлянето е свързано с
изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация по подточки 1-14 или които са посочени като основание за
освобождаване от данък.
Забележка: Отбелязаните със „*“ основания се отнасят и за идентични или сходни лица, установени в друга държава - членка на ЕС или
държава - страна по Споразумението за ЕИП. Внимание! Освобождаването на лице, установено в друга държава - членка на ЕС или държава - страна
по Споразумението за ЕИП е налице при условие, че лицето представи официален документ, удостоверяващ статута или качеството му, в което
придобива имущество, издаден или заверен от компетентния орган на съответната държава, както и легализиран превод на български език.

С Т Р.
БРОЙ 101

Декларатор: ………………………….

ВЕСТНИК

За невярно декларирани данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 от Наказателния кодекс

Дата…………………….

Приложени документи: Всички приложени към декларацията документи се описват в т. 5. Полето следва да съдържа най-малко опис на приложените копия на документи,
удостоверяващи датата на придобиване на имуществото /договори, приемо-предавателни протоколи или други/, тъй като прилагането на такъв документ е задължително. В т. 5 се
описват също и задължителните документи за случаите на освобождаване от данък по № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11 и 13 на т. 4, когато някое от посочените основания е налице.

Дължима част от общия размер на данъка и лице, което дължи другата част от данъка: В колона 8 на таблицата по т. 2 се посочва частта от данъка, дължима от
декларатора, изразена в процент. Когато пълният размер на данъка се дължи от декларатора /приобретателя или прехвърлителя/ в колона 8 на таблицата по т. 2 се вписва „100“.
Точка 3 от декларацията се попълва само когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни по договора и в колона 8 на таблицата по т. 2 на съответния ред е вписано
число, различно от „100“.
Пример: Ако по договор за дарение е уговорено, че данъкът се дължи поравно от двете страни, то в декларацията, подадана от задълженото лице, в колона 8 на таблицата
по т. 2 (например на ред 2-ри, ако дарението се явява второ за периода) следва да се посочи „50“ и в т. 3 да се предоставят данни за другата страна, като след тирето се впише „2“
(редът от таблицата по т. 2, на който е описано конкретното имущество).

Начин на придобиване: В колона 6 на таблицата по т. 2 от декларацията се попълва съответния начин на придобиване: „дарение“, „опрощаване на задължение“ или друг
начин на бъзвъзмезно придобиване.

Дата на придобиване: Внимание! Към декларацията се прилага копие от документа, удостоверяващ посочената в колона 5 на таблицата по т. 2 дата на придобиване.

ДЪРЖАВЕН

9927

Размер на данъка: Общинската администрация определя дължимия данък въз основа на декларираните данни и на определения с наредбата по чл. 1, ал. 2 ЗМДТ размер.

От кого се подава: Декларацията се подава от задълженото за данъка лице:
приобретателят на имуществото /надарения и пр./
прехвърлителят или двете страни - когато е уговорено изрично
прехвърлителят - когато приобретателят е в чужбина.

Попълване на декларацията
Обща стойност: В колона 4 на таблицата по т. 2 се вписва стойността на имуществото от посочения в колона 2 вид. Когато е получено повече от едно имущество от
даден вид, общата стойност е сбор от единичните стойности на безвъзмездно получените имущества от съответния вид. Стойността на имуществото се определя в съответствие с
чл. 46, ал. 2, т. 2 от ЗМДТ, както следва:
 чуждестранната валута и благородните метали - по централния курс на Българската народна банка;
 ценните книжа - по пазарна стойност, а когато пазарната стойност не може да бъде определена без значителни разходи или затруднения, те се оценяват по номинал;
 превозните средства - по застрахователна стойност;
 останалите движими вещи и права - по пазарна стойност.





УКАЗАНИЯ
Кога и къде се подава: Декларацията се подава в случаите на безвъзмездно придобиване на имущества, различни от недвижими имоти, ограничени вещни права
върху тях и моторни превозни средства.
Декларацията се подава в двумесечен срок от датата на придобиване, в общината по постоянния адрес, съответно седалището, на данъчно задълженото лице.
Лицата, които нямат постоянен адрес, подават декларацията по настоящия си адрес.
Не се подава декларация за придобитите по дарение имущества между роднини по права линия и съпрузи. Не се подава декларация при безвъзмездно прехвърляне на
имущества, когато прехвърлянето е в изпълнение на задължение, произтичащо от закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества
на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти. Не се подава декларация за получените обичайни подаръци; за придобитите имущества по реда на Закона за приватизация
и следприватизационен контрол и за непаричните вноски в капитала на търговско дружество, кооперация или юридическо лице с нестопанска цел. Не подават декларация за
получените и предоставени дарения и юридическите лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност

БРОЙ 101
С Т Р. 1 0 3

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1187
от 19 декември 2019 г.
На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам
нови образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица съгласно приложението.
На основание чл. 64, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица настоящата
заповед и приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.
Министър:
Вл. Горанов
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1188
от 19 декември 2019 г.
На основание чл. 7 във връзка с чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърждавам образци на годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и
дължимия годишен корпоративен данък съгласно приложението.
Настоящата заповед и приложенията към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.
Министър:
Вл. Горанов
Образец 1010

по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и
дължимия годишен корпоративен данък

НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация
Териториална
дирекция на НАП

Попълва се от данъчно задълженото лице

Данъчна година >>
ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна декларация за посочения

период, но искате да направите корекции в нея, е необходимо да
подадете нова данъчна декларация, в която се съдържат всички данни
за периода, а не само тези, които променяте. Корекции в декларацията
може да правите в срока за подаването ѝ и/или еднократно след този
срок до 30 септември, на основание чл. 75, ал. 3 от ЗКПО.

Входящ № и дата

Навсякъде в декларацията и в приложенията към нея, където се изисква поставяне на отметка, отбележете вярното с „х”.

Част І – Данни за декларацията

Декларацията се подава:

1. За календарната година – на основание чл. 92, ал. 1 от ЗКПО
Този ред се попълва и от новообразуваните през годината данъчно задължени лица.

2. За календарната година – при прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност, когато годишната
данъчна декларация за предходната година се подава в срока по чл. 162, ал. 5 от ЗКПО (Посочете датата на заличаване, съответно

Дата

датата на прекратяване на дейността на място на стопанска дейност или на прекратяване на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса. Когато е отбелязан този ред, в
част ІІ се попълват данните за заличеното/прекратеното данъчно задължено лице, като на р.11 се вписват данните на ликвидатора, синдика или представляващия място на стопанска
дейност, неперсонифицирано дружество или осигурителна каса.)

3. За последния данъчен период – при прекратяване с ликвидация или с обявяване в
несъстоятелност или при прекратяване на преобразуващо се дружество (Отбележете приложимата
разпоредба от ЗКПО и посочете съответната дата, от която започва да тече срокът за подаване на декларацията, например – дата на
заличаване, дата на прекратяване на дейността на място на стопанска дейност или на прекратяване на неперсонифицирано дружество, дата
на вписване в търговския регистър на преобразуването и т.н. Когато на този ред е отбелязан чл. 162, ал. 1 или чл. 162, ал. 3, или чл. 162, ал. 4, в
част ІІ се попълват данните за заличеното/прекратеното данъчно задължено лице, като на р.11 се вписват данните на ликвидатора, синдика
или представляващия място на стопанска дейност, неперсонифицирано дружество или осигурителна каса.)

чл. 162,
ал. 1

чл. 162,
ал. 3

чл. 162,
ал. 4

чл. 117,
ал. 1

Дата

4. За данъка върху разходите – на основание чл. 217 от ЗКПО
5. На основание чл. 75, ал. 3 от ЗКПО (еднократно след срока за подаване)

Част ІI – Идентификационни данни за данъчно задълженото лице
2. Наименование (посочете

1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ
3. Чуждестранно лице с място на
стопанска дейност в България

3.1. Наименование на чуждестранното лице

(ако сте отбелязали с „Х“, попълнете част ХІ)

4. Вид предприятие

4.1.Нефинансово предприятие

4.2.Финансова институция

(с изключение на застраховател)

9. Данни за
съставителя на
годишния
финансов отчет

8. Данни за 7. За
представ- конляващия
такт

6. Адрес за
кореспонденция

5. Седалище
и адрес на
управление

4.4.Неперсонифицирано дружество или осигурителна каса
5.1.Държава

наименованието съгласно акта за възникване)

4.3. Застраховател

4.5.Юридическо лице с нестопанска цел

5.2. Област

5.3. Община

5.4. Населено място (гр./с.)

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
този по т. 5
(ако сте отбелязали с „Х”,
не попълвайте тази точка)
6.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

5.6. Пощенски код

6.1. Държава

7.1. Телефон

6.2. Област

6.3. Община

6.4. Населено място (гр./с.)

6.6. Пощенски код

7.2. E-mail

8.1. Име, презиме, фамилия

8.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП

Съставител на годишния финансов отчет е:
9.1. Физическо
лице

9.1.1. Име, презиме, фамилия

9.1.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от
регистъра на НАП
9.2.1. Наименование

9.1.3. Вид на правоотношението със съставителя
облигационно, в т.ч. със
трудово
съдружник, упражняващ личен труд
9.2.2. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ

9.2. Счетоводно
предприятие
10. Данни за данъчно задълженото лице, за което се подава декларацията съгласно чл. 117 от ЗКПО

С Т Р.

138

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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10.2. ЕИК по ЗТР/ЕИК
по БУЛСТАТ
11. Данни за представляващия през последния данъчен период по чл. 161 от ЗКПО (данни за лицето, което е задължено да декларира и внесе удържания
10.1. Наименование

от имуществото на данъчно задълженото лице дължим данък за последния данъчен период, например ликвидатор, синдик и т.н.)

11.1. Физическо лице
11.1.1. Име, презиме,
фамилия

11.2. Юридическо лице
11.2.1. Наименование

11.5. За
контакт

11.4. Адрес за
11.3.
кореспонПостоянен
денция
адрес/адрес
на
управление

11.1.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ Служебен № от
регистъра на НАП
11.3.1 Държава

11.2.2. ЕИК по ЗТР/ЕИК по
БУЛСТАТ

11.3.2 Област

11.3.3. Община

11.3.4. Населено място (гр./с.)

11.3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
Адресът съвпада с
този по т. 11.3.
(ако сте отбелязали с „Х”, не
попълвайте тази точка)
11.4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

11.3.6. Пощенски код
11.4.1. Държава

11.4.2. Област

11.4.3. Община

11.4.4. Населено място (гр./с.)

11.4.6. Пощенски код

11.5.1. Телефон

11.5.2. E-mail

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справка с исканата информация.

Част ІІІ – Данни за дейността на данъчно задълженото лице

1.Код на основната дейност
2. Място на стопанска дейност в чужбина
3. Получени доходи от източници в чужбина
4. Преотстъпване на корпоративен данък и/или намаление на счетоводния финансов резултат по реда на глава двадесет и втора от
ЗКПО (Ако сте отбелязали този ред, попълнете ред 4.1)
4.1. Изпълнение на изискването по чл. 167, ал. 1 от ЗКПО (Този ред се попълва на основание чл. 167, ал. 2 от ЗКПО)
5. Прилагане на чл. 189 от ЗКПО – държавна помощ за регионално развитие
6. Дейността, свързана с първоначалната инвестиция, се осъществява в съответната община за период от поне 5 години след
годината на завършване на първоначалната инвестиция съгласно чл. 189, ал. 1, т. 4 от ЗКПО в сила до 31.12.2013 г. и/или чл. 189, т. 3,
б. „в“ от ЗКПО в сила от 01.01.2016 г. (Изпълнението на това условие се декларира след завършване на първоначалната инвестиция. В случаите
на преобразуване на данъчно задълженото лице този ред се попълва от правоприемника. В случай че сте отбелязали този ред, попълнете ред 6.1)

6.1. Година на завършване на първоначалната инвестиция, по отношение на която е налице задължение за продължаване на
дейността за период поне 5 години след годината на завършване на първоначалната инвестиция (Тези данни се декларират на

20… г.

основание чл.189, ал. 1, т. 4 от ЗКПО в сила до 31.12.2013 г. и/или чл. 189, т. 3, б. „в“ от ЗКПО в сила от 01.01.2016 г. При повече от една
първоначална инвестиция за периода от 2007 г. до годината, за която се подава настоящата декларация, попълнете допълнителна справка в
същата форма.)

7. Дейността по чл. 189б, ал. 1 (производство на непреработена растителна и животинска продукция) продължава да се осъществява
за период от поне три години след годината на преотстъпване (Тези данни се декларират на основание чл.189б, ал. 2, т. 3 от ЗКПО. В

случаите на преобразуване на данъчно задълженото лице този ред се попълва от правоприемника. Когато е отбелязан този ред, попълнете ред 7.1)

7.1. Година на преотстъпване на корпоративен данък, по отношение на която е налице задължение за продължаване на дейността
за период поне 3 години след годината на преотстъпване (При повече от една година на преотстъпване за периода от 2010 г. до

20… г.

годината, за която се подава настоящата декларация, попълнете допълнителна справка в същата форма.)

Част ІV – Образци и документи, които се подават заедно с декларацията
Вид

№

(поставете отметка срещу наименованието на съответния образец или документ само когато го прилагате към декларацията)

1.
2.
3.
4.
4.1.
5.
6.

Образец 1011: Приложение № 1 за ползване на данъчни облекчения под формата на преотстъпване на корпоративен
данък или чрез признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или стипендии
Образец 1012: Приложение № 2 за печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на
двойното данъчно облагане
Образец 1013: Приложение № 3 за регулиране на разходите по заеми по реда на чл. 43а от ЗКПО
Годишен отчет за дейността
Вх. № и дата на годишния отчет за дейността
Вх.№
/ 20……..г.
Не е налице задължение за подаване на годишен отчет за дейността (отбележете, ако данъчно задълженото лице не е
осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството, но подава годишна данъчна декларация например за да
декларира задължение за корпоративен данък, възникнало в резултат на преобразуване на счетоводния финансов резултат
за данъчни цели, или други данни. Този ред се отбелязва и когато декларацията се подава на някое от основанията, посочени
в част I, р. 3)
Други (посочете броя на документите)
бр.

Част V – Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък
№
1

1
1.1
2

ПОКАЗАТЕЛИ
2

ОБЩО ПРИХОДИ (посочват се приходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)

в т.ч. нетни приходи от продажби (посочват се нетните приходи от продажби по смисъла на § 1, т. 49
от ДР на ЗКПО във връзка с § 1, т. 11 от ДР на Закона за счетоводството)

ОБЩО РАЗХОДИ (посочват се разходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите)
СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (р.1 – р.2)

ШИФЪР

3
0100
0110
0200

/Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 3.1; Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 3.2/

СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА
3.1
СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА
3.2
Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов
резултат за данъчно преобразуване

0310
0320

СУМА
4

БРОЙ 101

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов
резултат за данъчно преобразуване
Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов
резултат за данъчно преобразуване
СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ДАНЪЧНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ

4
5

С Т Р. 1 3 9
0400
0500

(р.1 - р.4) - (р.2 - р.5)

/Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 6.1; Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 6.2/

6.1

ПОЛОЖИТЕЛЕН

0610

6.2

ОТРИЦАТЕЛЕН

0620

№
1

2
3
3.1

4

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ
ШИФЪР
СУМА
№
А. УВЕЛИЧЕНИЯ
Б. НАМАЛЕНИЯ

Годишни счетоводни разходи за
амортизации (чл. 54, ал. 2)

Тук не се включват счетоводните разходи за
амортизации, за които се прилага чл. 11а,
ал.1

Счетоводна балансова стойност на
отписаните активи от счетоводния
амортизационен план (чл. 66, ал. 1)
Разходи от последващи оценки на
активи и пасиви (чл. 34), в т.ч.:

7010

1

7020

2

6

8.1
8.2

7031

3.1

приходи от последващи оценки на вземания
(чл. 34)

8031

Признаване за данъчни цели на
непризнати приходи от последващи
оценки на активи и пасиви (чл. 35)

4

8040

7040

Признаване за данъчни цели на
непризнати разходи от последващи
оценки на активи и пасиви (чл. 35 и 37),
в т.ч.:

4.1

Разходи, представляващи доходи
на местни физически лица по
ЗДДФЛ и разходи за задължителни
осигурителни вноски, свързани с
тях (чл. 42, ал. 1, 5 и 8)

Разходи за лихви от прилагане на
режима на слаба капитализация
(чл. 43, ал. 1 )

7050

6

7060

Превишение на разходите по
заеми, непризнато за данъчни цели
(чл. 43а, ал. 1)

7

Разходи от липси и брак съгласно
чл. 28, в т. ч.:

разходи от липси на дълготрайни и
краткотрайни активи с изключение на
материални запаси (чл.28, ал.1)
разходи от липси и брак на материални
запаси (чл. 28, ал.2)

7070

7082

последващи разходи, отчетени по повод
на вземане, възникнало в резултат на
непризнати липси и брак на активи
(чл. 28, ал. 5)

7084

9.2

8

11

Сума на задълженията
(чл. 46, ал. 1)

Счетоводно отчетени разходи във
връзка с договори за оперативен
лизинг, съгласно МСС, при
лизингополучатели (чл. 11а, ал. 1)

8060

8070

Признаване за данъчни цели на
непризнато превишение на разходите
по заеми (чл. 43а, ал. 5)

8080

9

Приходи, възникнали по повод на
непризнати по чл. 28 липси и брак на
активи (чл. 29)

8090

10

Приходи, възникнали по повод на
непризнати за данъчни цели разходи по
чл. 26, т. 6 (чл. 27, ал. 1, т. 2)

8100

7090
7091

7092

11
10

8050

7081

8.4

9.1

8041

7080

7083

разходи, несвързани с дейността и/или
които не са документално обосновани
(чл. 26, т. 1 и 2)
разходи за начислени глоби,
конфискации, санкции и лихви за
просрочие (чл. 26, т. 6)

Признаване за данъчни цели на
непризнати разходи по чл. 42, ал. 1, 5 и
8 (чл. 42, ал. 3 и 6, изречение първо)
Приходи/сума, с която са намалени
счетоводните разходи, отчетени по
повод на задължения за неизплатени
доходи по чл. 42, ал. 1 и на задължения
за невнесени задължителни
осигурителни вноски по чл. 42, ал. 5
(чл. 42, ал 4 и ал. 6, изречение второ)
Признаване за данъчни цели на
непризнати разходи за лихви от
прилагане на режима на слаба
капитализация (чл. 43, ал. 2)

Преди да попълните този ред, попълнете част ХІІ
и приложение № 3

разход за ДДС съгласно чл. 28, ал. 4

Разходи, непризнати за данъчни
цели съгласно чл. 26, в т. ч.:

от последващи оценки и от отписване на
вземания (чл. 37)

8030

Преди да попълните този ред, попълнете част ХІІ

8.3

9

8020

3

Преди да попълните този ред, попълнете
част ХІІ и приложение № 3

8

Данъчна стойност на отписаните активи
от данъчния амортизационен план
(чл. 66, ал. 2)
Приходи от последващи оценки на
активи и пасиви (чл. 34), в т.ч.:

8010

7030

Преди да попълните този ред, попълнете
част ХІІ

7

„Амортизируеми активи“, публикувана на интернет
страницата на НАП – www.nap.bg

ШИФЪР

разходи от последващи оценки и от
отписване на вземания като
несъбираеми (чл. 34)

5

5

Годишни данъчни амортизации
(чл. 54, ал.1) - вж. помощна справка

7100

12

7110

13

Сума на погасените задължения, за
които е приложен чл.46, ал.1 през
предходна година (чл. 46, ал. 3, т. 1)
Приходи, отчетени по повод отписване
на задължения, за които е приложен
чл.46, ал.1 през предходна година
(чл. 46, ал. 3, т. 2)
Разходи, определени по правилата на
СС 17 "Лизинг" по отношение на
експлоатационния (оперативния)
лизинг, приложени към договори за
оперативен лизинг при
лизингополучатели, прилагащи МСС
(чл. 11а, ал. 2)

8110

8120

8130

СУМА

С Т Р.

140

ДЪРЖАВЕН

Приходи, определени по правилата
на СС 17 "Лизинг" по отношение на
експлоатационния лизинг,
приложени към договори за
оперативен лизинг (чл. 11а, ал. 2)

12

7120

14

15
15.1
15.2
15.3
Други увеличения на счетоводния
финансов резултат - вж. помощна справка

13

„Други увеличения и намаления на
счетоводния финансов резултат по реда на
ЗКПО“, публикувана на интернет страницата
на НАП – www.nap.bg

7130

16

счетоводния финансов
резултат (от ред 1 до ред 13)

0700

8

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ на

7

9
10
11

ВЕСТНИК
Счетоводно отчетени приходи във
връзка с договори за оперативен лизинг,
съгласно МСС, при лизингополучатели
(чл. 11а, ал. 1)

БРОЙ 101

8140

Вж. помощна справка „Пренасяне на данъчни загуби“,
публикувана на интернет страницата на НАП –
www.nap.bg

8150

данъчна загуба от източник в страната

8151

Приспадане на данъчна загуба, в т.ч.:

данъчна загуба от източник в чужбина при
прилагане на метода „освобождаване с
прогресия”
данъчна загуба от източник в чужбина при
прилагане на метода „данъчен кредит”
Други намаления на счетоводния финансов
резултат - вж. помощна справка „Други увеличения

и намаления на счетоводния финансов резултат по
реда на ЗКПО“, публикувана на интернет
страницата на НАП – www.nap.bg

ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ на
счетоводния финансов резултат

8152
8153

8160

0800

(от ред 1 до ред 16)

Данъчна печалба на чуждестранно образувание, която не е разпределена и/или печалба,
реализирана от място на стопанска дейност в чужбина в случаите на контролирано чуждестранно
дружество по смисъла на чл. 47в, ал. 1 (чл. 47г, ал. 1)
Данъчна печалба на чуждестранно образувание, с която е увеличен данъчният финансов резултат
за минала година на основание на чл. 47г, ал. 1 - намалението е до размера на разпределената
през текущата година печалба (чл. 47г, ал. 4) - този ред не се попълва за 2019 г.
Печалба от чуждестранно образувание, с която е увеличен данъчният финансов резултат за
минала година и за която не е приложен чл. 47г, ал. 4, когато е реализиран приход, който подлежи
на облагане, от разпореждане с участие в чуждестранно образувание или със стопанска дейност,
извършвана чрез място на стопанска дейност в чужбина – намалението е до размера на прихода
от разпореждането (чл. 47г, ал. 5) - този ред не се попълва за 2019 г.

0900

1000

1100

ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

(р. 6.1 или р. 6.2 + р. 7 от колона А – р. 8 от колона Б + р. 9 – р. 10 – р. 11)

/Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 12.1; Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 12.2/

12.1

ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА

1210

12.2

ДАНЪЧНА ЗАГУБА

1220

13

ДАНЪЧНА СТАВКА

1300

14

ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК (р. 12.1 х р. 13)

1400

15

ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК при прилагане на методи за избягване
на двойно данъчно облагане

16

ПРЕОТСТЪПЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

1600

17

ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след преотстъпването

1700

18

10 %

1500

(р. 3 или р. 5 от справка 1 на образец 1012 - Приложение № 2)

(р. 14 или р. 15 – р. 16)

НАПРАВЕНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ГОДИНАТА

(Попълнете този ред след установяване на точния размер на внесените авансови вноски за годината чрез
преглед на данъчно-осигурителната сметка или чрез поискване на информация от НАП.

1800

РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ/НАДВНЕСЕН ДАНЪК (р. 17 – р. 18)
19.1
19.2

РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ

(Този ред се попълва, когато получената разлика е положителна величина.)

НАДВНЕСЕН ДАНЪК

(Този ред се попълва, когато получената разлика е отрицателна величина или нула.)
Забележка: Надвнесеният данък ще послужи за погасяване на данъчни задължения по реда на чл. 169, ал. 4
от ДОПК, ако не е отбелязан ред 20.
Възстановяване по реда на раздел І от глава шестнадесета на ДОПК

20

1910

В случай че на този ред сте отбелязали с „х”, посочете банкова сметка на данъчно задълженото лице, по която да бъде
възстановен данъкът:

1920

2000

Да

ЕИК по ЗТР/БУЛСТАТ
Банка…………………………………………… IBAN………………………………………………………….. BIC…………………….

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАНСОВИ ВНОСКИ, ВИД И ОБЩ РАЗМЕР НА
ОПРЕДЕЛЕНИТЕ (ДЕКЛАРИРАНИТЕ) АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ГОДИНАТА
21.1
21.2
21.3
21.4

(Тази информация се попълва за целите на определяне на лихва по чл. 89 от ЗКПО.)

Месечни – съгласно чл. 84 от ЗКПО
Да
Тримесечни – съгласно чл. 85 от ЗКПО
Да
Дата, на която изтича срокът за внасяне на първата
Тримесечни – съгласно
тримесечна авансова вноска след преобразуването
чл. 118 или чл. 147 от
Да
ден
месец
година
ЗКПО
2
0
Тримесечни – съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО
Да

2110
2120
2130
2140

Х

БРОЙ 101
21.5

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 1

Данъчно задълженото лице не е задължено да извършва авансови вноски и
не е приложило чл. 83, ал. 3 от ЗКПО

Да

Х

2150

СУМА, ВЪРХУ КОЯТО СЕ ДЪЛЖИ ЛИХВА ПО ЧЛ. 89 ОТ ЗКПО
(Този ред не се попълва, ако е отбелязан ред 21.4 или ред 21.5)

22.1
22.2

За месечни авансови вноски: (р. 17 – 0,1 х р. 9) – (р. 21.1 + 0,2 х р. 21.1)

2410

Ако получената разлика е отрицателна величина или нула, на този ред се записва нула.

За тримесечни авансови вноски:

(0,75 х р. 17 – 0,1 х р. 9) – (р. 21.2 + 0,2 х р. 21.2) или (0,75 х р. 17 – 0,1 х р. 9) – (р. 21.3 + 0,2 х р. 21.3)

2420

Ако получената разлика е отрицателна величина или нула, на този ред се записва нула.

Част VІ – Деклариране на взаимоотношения със свързани лица

(Свързани лица са тези по § 1, т. 3 от ДР на ДОПК. Юрисдикции с преференциален данъчен режим са тези по смисъла на § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО.)
№
1
1.1
2
2.1
3
3.1
4
4.1

ПОКАЗАТЕЛИ
Общ размер на счетоводните приходи от взаимоотношения със свързани лица, в т.ч.:
- с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим
Общ размер на счетоводните разходи от взаимоотношения със свързани лица, в т.ч.:
- с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим
Вземания от свързани лица – салдо (остатък) към 31 декември на съответната година, в т.ч.:
- от лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим
Задължения към свързани лица – салдо (остатък) към 31 декември на съответната година, в т.ч.:
- към лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим

СУМА

Забележка: Не се попълват данни за: свързани лица по § 1, т. 3, б. „а”, „б”, и „л” от ДР на ДОПК. Това са:
 съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство. Изключението не се прилага само при взаимоотношения между
търговски предприятия (ЕТ) на посочените лица.
 работодател и работник;
 лицата, едното от които е направило дарение на другото.
Не се попълват данни за лица, наети по трудови правоотношения по смисъла на § 1, т. 26 от ДР на Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Не се смятат за свързани лица за целите на декларирането търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от
Търговския закон само поради обстоятелството, че имат общ принципал – държавата/общината, включително когато принципалът е едно и също министерство. За предприятията
по предходното изречение всички останали критерии за свързаност, установени в § 1, т. 3 от ДР на ДОПК, се прилагат по общия ред.

Част VІІ – Деклариране на извършено скрито разпределение на печалбата

(Тази част се попълва от данъчно задължени лица, които през годината са извършили скрито разпределение на печалбата по смисъла на § 1, т. 5
от ДР на ЗКПО)

Общ размер на сумите, представляващи скрито разпределение на печалбата

лв.

В тази справка се посочва общият размер на сумите с характер на скрито разпределение на печалбата,включително и разходите,представляващи скрито разпределение на
печалбата, които се включват в сумата, посочена на ред 10, колона А от част V.

Част VІІІ – Данък върху разходите

(Тази част се попълва на основание чл. 217, ал. 1 и 5 от ЗКПО)

№

Вид разход

1
1

2
По чл. 204, ал. 1, т. 1 - представителни разходи
По чл. 204, ал. 1, т. 2 - социални разходи, предоставени в
натура
По чл. 204, ал. 1, т. 4 – разходи в натура, свързани с
предоставени за лично ползване активи и/или с използване на
персонал

2
3

Данъчна
основа
3

Данъчна
ставка
4
10 %

Дължим
данък
5

Необлагаеми
разходи
6
х

10 %
х

10 %

Част ІХ – Деклариране на направен избор за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в
натура

(Разходи в натура са тези по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО. Тази част се попълва на основание чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с чл. 217, ал. 3 от ЗКПО.)
Когато не е попълнена тази част, облагането на доходите в натура се извършва по реда на ЗДДФЛ .

1. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 20…... г.

Да

2. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 20…... г.

Да

Забележки: 1. На ред 1 се посочва годината, следваща годината, за която се отнася годишната данъчна декларация, когато е избран редът по ЗКПО за
облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура.
2. Ред 2 се попълва от лица, които са новоучредени през годината, за която се отнася годишната данъчна декларация, когато за тази година е избран
редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура. Този ред се попълва и от лица, които за предходната година не са
били задължени и не са подали годишна данъчна декларация, когато за годината, за която се отнася настоящата декларация, е избран редът по ЗКПО за
облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура.

Част Х – Деклариране на вида и размера на авансовите вноски

(Тази част се попълва на основание чл. 87а, ал. 1 от ЗКПО.
Лицата, които са освободени от авансови вноски и не са избрали да правят такива съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО, не попълват тази част.
На основание чл. 91а от ЗКПО при определяне на размера на авансовите вноски не се взема предвид прогнозната данъчна печалба на контролирано
чуждестранно дружество.)

1. Месечни вноски
2. Тримесечни вноски
3.Тримесечни вноски на основание чл. 83, ал. 3
4. Размер на определената месечна/тримесечна авансова вноска
5. Преотстъпване на авансови вноски на основание чл. 91 от ЗКПО
6. Размер на определената месечна/тримесечна авансова вноска след преотстъпване в резултат на
прилагане на чл. 91 от ЗКПО

лв.
Да
лв.

Забележки: 1. В случай че на ред 1.1 от част V е посочена сума в размер над 3 000 000 лв., се отбелязва т. 1;
2. В случай че на ред 1.1 от част V е посочена сума в размер от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително, се отбелязва т. 2;
3. В случай че сте избрали да приложите чл. 83, ал. 3 от ЗКПО и на ред 1.1 от част V е посочена сума в размер до 300 000 лв. включително, се отбелязва т. 3.
4. В случай че прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, не се попълват т. 4 и/или 6
5. Когато декларацията се подава на основание чл. 75, ал. 3 от ЗКПО, тази справка следва да се попълни по идентичен начин, ка кто е била попълнена във вече подадената годишна
данъчна декларация, във връзка с която се подава настоящата коригираща декларация. В случай че се налагат корекции на вида или размера на вече декларираните авансови вноски,
същите се извършват чрез подаване на декларация по чл. 88 от ЗКПО.

С Т Р.

142

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Част ХІ – Идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранно
юридическо лице, извършващо стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност
(Тази част се попълва на основание чл. 92, ал. 7 от ЗКПО.
Не се посочват идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на
тяхното участие, когато размерът на това участие е под 10 на сто.)

2. Идентификационен номер в държавата,
на която лицето е местно

1. Име/наименование

3.1.Държава

3. Адрес в държавата, на която собственикът, акционерът или съдружникът е местно лице
3.2. Населено място (гр./с.)
3.3.Област/район

3.5. Улица

3.6. №

3.7. Етаж

3.8. Ап.

3.4. Пощенски код

3.9. Квартал

4. Размер на участието (в %)

%

При повече от един собственик, акционер или съдружник, попълнете допълнителна справка в същата форма.

Част ХІI – Регулиране на слабата капитализация

Част А. ПРИЛАГАНЕ ПРЕЗ ТЕКУЩАТА ГОДИНА НА ПРАВИЛОТО ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ПРИСПАДАНЕТО НА ЛИХВИ
ПО ЧЛ. 43А ОТ ЗКПО
В случай че е даден положителен отговор, попълнете и приложение № 3 (образец 1013).

№

Част Б. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЛАБАТА КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПО ЧЛ. 43 ОТ ЗКПО
(счетоводен финансов резултат)

ПЛ

2

(общ размер на приходите от лихви)

РЛ

3

(общ размер на разходите за лихви)

ФРПЛ

4

6
7

(счетоводен финансов резултат без влиянието на всички приходи и разходи от лихви)

/ред 1 – ред 2 + ред 3/

Разходи за лихви, подлежащи на регулация, посочени в чл. 43, ал. 4 от ЗКПО
0,75 х ред 4, когато сумата по ред 4 е положителна величина, или нула, когато сумата по ред 4 е
отрицателна или нулева величина (чл. 43, ал. 5 от ЗКПО)
НРЛ (непризнати разходи за лихви) или ПРЛ (признати разходи за лихви)
/ред 5 – ред 2 – ред 6/
получената разлика е положителна величина (НРЛ)

7.1

(Със сумата от този ред се увеличава счетоводният финансов резултат по чл. 43, ал. 1 от ЗКПО само когато
в част А е отбелязано «НЕ». В случай че е отбелязано «ДА», за целите на определяне на сумата, с която се
увеличава счетоводният финансов резултат, се попълва приложение № 3.)

7.2

получената разлика е отрицателна величина (ПРЛ)

8

9

Дата

Не
СУМА

СФР

1

5

Да

Непризнати съгласно чл.43, ал.1 от ЗКПО разходи за лихви след 01.01.2014 г., които не са признати по
реда на чл. 43, ал. 2 от ЗКПО, когато не се прилага чл. 43а
В случай че са попълнени ред 7.2 и ред 8, на този ред се записва сумата от ред 7.2, ограничена до
размера на сумата по ред 8

(Със сумата от този ред се намалява счетоводният финансов резултат по чл. 43, ал. 2 от ЗКПО само когато в
част А е отбелязано «НЕ». В случай че е отбелязано «ДА», за целите на определяне на сумата, с която се
намалява счетоводният финансов резултат, се попълва приложение № 3.)
ден

месец

година

Подпис на
представляващия:

Национална агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните
данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството ѝ на администратор на лични данни,
можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите“, публикувана на интернет
адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg и телефон: 0700 18 700.
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Приложение № 1

С Т Р. 1 4 3

Образец 1011

ЕИК по ЗТР/ЕИК по
БУЛСТАТ

за ползване на данъчни облекчения под формата на
преотстъпване на корпоративен данък или чрез признаване за
данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или стипендии

Данъчна година

Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Приложението се попълва и
подава само от данъчно задължените лица, които: а) ползват преотстъпване на корпоративен данък по реда на глава
двадесет и втора от ЗКПО; б) са извършили разходи за дарения, които се признават за данъчни цели по реда на чл. 31
от ЗКПО; в) са приложили чл. 177а от ЗКПО. В тези случаи приложението се подава заедно с годишната данъчна
декларация (образец 1010).

Част І – Преотстъпване на корпоративен данък

За да се ползват данъчните облекчения по глава двадесет и втора от ЗКПО, е необходимо да бъде изпълнено
изискването на чл.167, ал.1, което се декларира на ред 4.1 от част ІІІ на декларацията.
Лицата, които ползват преотстъпване на корпоративен данък единствено по раздел ІІІ „Общи данъчни облекчения”
от глава двадесет и втора, попълват само Справка 1.

Номенклатура за кодовете на основанията за преотстъпване на корпоративен данък
Код
01
02
03
04
05

Правно основание
чл. 178 – Предприятия, наемащи хора с увреждания
чл. 181 – Социални и здравноосигурителни фондове
чл. 184 във връзка с чл. 188 – Данъчно облекчение, представляващо минимална помощ
чл. 184 във връзка с чл. 189 – Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие
чл. 189б – Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани

СПРАВКА 1 – Деклариране на поредността на преотстъпване на корпоративен данък

Тази справка се попълва на основание чл.170 от ЗКПО, който изисква лицата, които преотстъпват корпоративен данък на различни
основания по реда на глава двадесет и втора, задължително да декларират в годишната данъчна декларация поредността, в която
са ползвали различните основания за преотстъпване.
1. Пореден №

1

2

3

2. Код
3. Размер на преотстъпения данък по
съответното основание
4. Място на извършване на дейността, за
която се ползва преотстъпване по код 03
или 04 и размер на преотстъпения данък

1.

Област

Община

Населено място

4.1

4.2

4.3

Размер на
преотстъпения данък
4.4

2.

Забележка: Относно кодове 03, 04 и 05: На основание чл.190, ал.1 от ЗКПО данъчно задължено лице не може да ползва повече от
едно от данъчните облекчения по раздел ІV от глава двадесет и втора за една и съща година.
В случай че подредовете към ред 4 не достигат, приложете справка в същата форма.
Когато на ред 2 е посочен код 03, се попълва справка 2. Когато на ред 2 е посочен код 04, се попълва справка 3 или справка 4.Когато на
ред 2 е посочен код 05, се попълва справка 5.

СПРАВКА 2 – Минимални помощи

1. През последните три години, включително текущата, сумата на получените от данъчно задълженото лице/данъчно
задълженото лице, представляващо едно и също предприятие, минимални помощи по Регламент 1407/2013 независимо
от тяхната форма или източник на придобиването им, не превишава левовата равностойност на 200 000 евро, а за
Да
данъчно задължено лице/данъчно задължено лице, представляващо едно и също предприятие, което осъществява
автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение - левовата равностойност на 100 000 евро,
определени по официалния валутен курс на лева към еврото. (чл.188, ал. 1 и 2 от ЗКПО)
2. Получена минимална помощ през последните три години от данъчно задълженото лице/данъчно задълженото лице,
Да
представляващо едно и също предприятие, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията
Не
2.1. В случай на даден положителен отговор на ред 2, общият размер на получената минимална помощ, в т.ч.
корпоративният данък, който ще бъде преотстъпен през текущата година, от данъчно задълженото лице/данъчно
Да
задълженото лице, представляващо едно и също предприятие, не надхвърля левовата равностойност на 500 000 евро
през последните три години, включително текущата.
3. Към 31 декември на съответната година данъчно задълженото лице представлява едно и също предприятие
Да
В случай че на този ред сте отбелязали „НЕ“, попълнете ред 4.
Не
В случай че на този ред сте отбелязали „ДА“, попълнете ред 5.
4. Размер на помощта, в т.ч. корпоративният данък, който ще бъде преотстъпен през текущата година, за последните три години,
включително текущата, предоставяна на предприятие, което не представлява едно и също предприятие, която следва да се
вземе предвид за целите на чл. 188, ал. 1 от ЗКПО
2
1
Регламент 1407/2013
3
2.1
2.2
Година
Х-2 г.
Х-1 г.
Х г.
Общо

автомобилни товарни превози

други дейности по
Регламент 1407/2013

Регламент 360/2012
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5. Данъчно задълженото лице – декларатор е първото подало годишна данъчна декларация данъчно задължено лице,
представляващо едно и също предприятие
Забележка: На основание чл. 188, ал. 8 от ЗКПО в случаите по ал. 6 и 7 размерът на получените минимални помощи се
декларира от първото подало годишна данъчна декларация данъчно задължено лице за съответната година. Декларираният
размер ползва всички данъчно задължени лица, които са едно и също предприятие.
В случай че на този ред сте отбелязали „НЕ“, попълнете ред 5.1.
В случай че на този ред сте отбелязали „ДА“, попълнете ред 5.2.
5.1. Данни за данъчно задълженото лице, което първо е подало годишната данъчна декларация
ЕИК
Наименование

Да
Не

Х г.

Х-1 г.

Х-2 г.

5.2. Размер на помощите, в т.ч. корпоративният данък, който ще бъде преотстъпен през текущата година, за последните три
години, включително текущата, предоставяни на предприятията, представляващи едно и също предприятие (тази информация се
попълва на основание чл. 188, ал. 7, т. 1 и 2 от ЗКПО)
5.2.1. ЕИК и наименование на предприятията, представляващи
едно и също предприятие (декларират се и данните за данъчно 5.2.2. Размер на помощта, която следва да се вземе предвид
задълженото лице – декларатор с оглед установяване на общия за целите на чл. 188, ал. 1 от ЗКПО
размер на помощта)
4
1
2
3
Регламент 1407/2013
5
6
4.1
4.2
Други
регламенти
автомобилни
други дейности
Регламент
товарни
по Регламент
Година
ЕИК
Наименование
за
360/2012
превози
1407/2013
минимална
помощ

Общо

х

х

Година Х е годината, за която се подава декларацията, година Х-1, е предходната година, а година Х-2 е годината преди предходната.
В случай на недостиг на място за попълване на исканата информация, приложете справка в същата форма.
В случай че е попълнена тази справка, не се попълват справки 3 и 4.

СПРАВКА 3 – Държавна помощ за регионално развитие
1. Прилагане на разпоредбата на чл. 189 от ЗКПО
2. Заповед от Българска агенция за инвестиции
№ и дата
3. Вписани в заповедта по т. 2:
3.1. Максимален размер на помощта
3.2. Интензитет на помощта
3.3. Срок на
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
помощта
4. Прогнозен размер на приемливите разходи за първоначалната инвестиция
5. Стойност на придобитите през данъчния период материални и нематериални активи, които са част от
проекта за първоначална инвестиция
6. Период на извършване на първоначалната инвестиция, в
която е инвестиран преотстъпеният данък за текущата година и
от дата
до дата
за която е налице заповед по т. 2

Длъжност според Националната класификация на професиите и длъжностите в
Република България - 2011
Код
Наименование

Да
лв.
%

2020 г.
лв.
лв.

Брой работни
места

7. Създадени през
данъчния период
работни места във
връзка с
първоначалната
инвестиция

По ред 5 - В стойността на материалните и нематериалните активи не се включват разходите за подготвителни проучвания или
консултантски услуги, свързани с инвестицията (вж. т 16 от Решение C(2015) 6174 от 14.09.2015 г. на Европейската комисия
относно „Държавна помощ SA.39869 (2014/N) — България. Схема за освобождаване от корпоративен данък съгласно член 184 от
Закона за корпоративното подоходно облагане“.)
По ред 6 – вписва се периодът на извършване на първоначалната инвестиция, който не може да превишава срока по чл. 189, т. 3, б.
„б“ от ЗКПО. Във всички годишни данъчни декларации за годините по ред 3.3 се вписва една и съща начална и крайна дата на периода.
В случай на недостиг на място за попълване на исканата информация, приложете справка в същата форма.
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СПРАВКА 4 – Данъчно облекчение за големи инвестиционни проекти

Тази справка се попълва от лицата, които прилагат чл.189, т. 4, б. „а“ от ЗКПО. В останалите случаи за големи инвестиционни
проекти се попълва справка 3.

Да

1. Наличие на задължение за прилагане на чл.189, т. 4, б. „а" от ЗКПО
1.2. Получено е положително решение от Европейската комисия по реда и
при условията на Закона за държавните помощи

№и
дата

СПРАВКА 5 – Данъчно облекчение за земеделски стопани

1. Към датата на предоставяне на помощта (31 декември на съответната година) данъчно задълженото лице не е
голямо предприятие по смисъла на § 1, т. 74 от ДР на ЗКПО (вж. приложение I на Регламент (ЕС) № 702/2014, към което
препраща § 1, т. 74 от ДР на ЗКПО)
2. За активите, в които следва да се инвестира преотстъпеният данък, земеделският стопанин не е получател по
някоя от помощите, посочени в чл. 189б, ал. 2, т. 9 от ЗКПО

Да
Да

Част ІІ – Признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
Код

Показатели
Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 01
(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 01, съгласно
номенклатурата)
Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.1 в полза на лица с код 01 (до 10% от
сумата по ред 6.1 от част V на декларацията)
Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 02
(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 02, съгласно
номенклатурата)
Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.2 в полза на лица с код 02 (до 50% от
сумата по ред 6.1 от част V на декларацията)
Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 03
(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 03, съгласно
номенклатурата)
Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.3 в полза на лица с код 03 (до 15% от
сумата по ред 6.1 от част V на декларацията)
Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 04
(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 04, съгласно
номенклатурата)
Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.5
(сборът от сумите по ред 2, ред 4, ред 6 и ред 7 се редуцира до 65% от сумата по ред 6.1 от
част V на декларацията)
Номенклатура на лицата, в чиято полза е извършено дарение

Сума

здравни и лечебни заведения; специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално
подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на фонд "Социална закрила" към министъра на труда и
социалната политика; специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за
отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа и домове за медико-социални грижи за деца съгласно Закона
за лечебните заведения; детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии; бюджетни предприятия по
смисъла на Закона за счетоводството; регистрирани в страната вероизповедания; специализирани предприятия или
кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 83 от Закона за хората с увреждания, както и в полза на
Агенцията за хората с увреждания; хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях; лица, пострадали при
01 бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, или на семействата им; Българския Червен кръст; социално слаби
лица; деца с увреждания или без родители; културни институти или за целите на културния, образователния или научния
обмен по международен договор, по който Република България е страна; юридически лица с нестопанска цел със статут в
обществена полза с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството; Фонд
"Енергийна ефективност и възобновяеми източници"; комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими лица за
тяхното лечение; детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ); социални предприятия, вписани в
регистъра на социалните предприятия, за осъществяване на социалната им дейност и/или за постигане на социалните им
цели.
Националната здравноосигурителна каса - за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от
02 бюджета на Министерството на здравеопазването, и Център за асистирана репродукция
03 безвъзмездно предоставена помощ по реда и при условията на Закона за меценатството
дарения на компютри и периферни устройства за тях, произведени до една година преди датата на дарението, в полза на
04 български училища, включително висши училища
Забележка: Тази номенклатура е приложима и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на изброените в нея лица,
установени в или граждани на друга държава - членка на ЕС, или в друга държава - страна по Споразумението за ЕИП (Вж. чл. 31, ал.
7 от ЗКПО).

Част ІІІ – Признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за стипендии
№
1
2

Показатели
Размер на признатите за данъчни цели за годината счетоводни разходи за стипендии по реда на
чл. 177а, ал. 1 от ЗКПО
Брой ученици/студенти, в полза на които са извършени разходите за стипендии

Подпис на
представляващия:

Сума/брой
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Указания
І. По отношение на данъчното облекчение под формата на минимална помощ

1. За целите на попълване на ред 1 и 2 от справка 2 от част І следва да се има предвид, че на основание чл. 188, ал. 5 от ЗКПО
преотстъпеният данък, инвестиран в активите по ал. 3 от същия член, се натрупва:
а) до праговете, определени в ал. 1 и 2, с друга минимална помощ, предоставена съгласно Регламент (ЕО) № 1407/2013 на
Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към
помощта de minimis, и с минимална помощ, предоставяна съгласно други регламенти за помощ de minimis;
б) до прага, установен в Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2011 г. относно прилагането на членове 107 и 108
от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ
икономически интерес (OB, L 114/8 от 26 април 2012 г.), с минимална помощ, предоставена по този регламент;
в) до максимално допустимия интензитет на съответната държавна помощ, одобрена с решение на Европейската комисия или
получила разрешение по чл. 9 от Закона за държавните помощи за тези активи.
2. За целите на попълване на ред 3 от справка 2 от част І следва да се има предвид определението, дадено в § 1, т. 71 от ДР
на ЗКПО, съгласно което „едно и също предприятие" е предприятие по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията
от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de
minimis.
По смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 за целите на настоящия регламент „едно и също предприятие“ означава
всички предприятия, които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:
а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие;
б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административния, управителния
или надзорния орган на друго предприятие;
в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен
с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;
г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на
споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците
в това предприятие.
Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, посочени в алинея първа, букви а) — г), посредством едно или няколко
други предприятия, също се разглеждат като едно и също предприятие.
3. На основание чл. 188, ал. 4 от ЗКПО, когато с определения за преотстъпване данък за годината ще се превиши съответният
праг по ал. 1 и 2, данъчно задълженото лице, в т.ч. данъчно задължените лица, които са едно и също предприятие, не могат да ползват
преотстъпване за целия размер на данъка, определен за преотстъпване.
4. Повече информация по отношение на минималната помощ може да бъде намерена на интернет страницата на Министерство
на финансите в рубриката „Държавни помощи“ на адрес: www.minfin.bg.

ІІ. По отношение на данъчното облекчение под формата на държавна помощ за регионално развитие

За целите на попълване на справки 3 и 4 от част І следва да се има предвид, че съгласно § 14 от ПЗР на ЗИДЗКПО (обн., ДВ,
бр. 100 от 2013 г.; изм., бр. 105 от 2014 г., бр. 22 от 2015 г. и бр. 95 от 2015 г.) данъчното облекчение по чл. 184, представляващо
държавна помощ за регионално развитие, може да се прилага за проекти за първоначална инвестиция, които са започнали след
влизането в сила на схемата за държавна помощ и след подаването на формуляр за кандидатстване за помощ, но преди 1 януари 2021 г.
(вж. Решение C(2015) 6174 от 14.09.2015 г. на Европейската комисия относно „Държавна помощ SA.39869 (2014/N) — България. Схема за
освобождаване от корпоративен данък съгласно член 184 от Закона за корпоративното подоходно облагане“).

ІІІ. По отношение на данъчното облекчение под формата на държавна помощ за земеделски стопани

За целите на попълване на ред 1 от справка 5 от част I следва да се има предвид, че на основание чл. 182, ал. 5, т. 2 от ЗКПО
данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, не се прилага по отношение на: големи предприятия.
Съгласно § 1, т. 74 от ДР на ЗКПО "големи предприятия" за целите на чл. 189б са предприятия, които не отговарят на критериите,
определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории
помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове
107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията (ОВ, L 193/1
от 1 юли 2014 г.). Според чл. 2, т. 1 от Приложение I „Определение за микро-, малки и средни предприятия“ на Регламент 702/2014
категорията на микро-, малките и средните предприятия обхваща предприятията, в които работят по-малко от 250 души, чийто годишен
оборот не надхвърля 50 млн. евро и/или чието годишно балансово число не надхвърля 43 млн. евро.При определяне на тези показатели
следва да се имат предвид и правилата, регламентирани в останалите разпоредби на Приложение І с оглед на това, че § 1, т. 74 от ДР на
ЗКПО препраща към цялото Приложение І, а не само към чл. 2 от същото. В чл. 3 от Приложение І са посочени видовете предприятия,
които са взети предвид при определяне на числеността на персонала и финансовите показатели (по чл. 2), а именно: „самостоятелно
предприятие“, „предприятия партньори“ и „свързани предприятия“. При това положение, ако са налице хипотезите за „предприятия
партньори“ или „свързани предприятия“, се изследва числеността на персонала и финансовите показатели за цялата група , а не само за
предприятието, желаещо да преотстъпва корпоративен данък.
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ЕИК по ЗТР/ЕИК по
БУЛСТАТ

Образец 1012

за печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага
метод за избягване на двойното данъчно облагане

Данъчна година

Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Приложението
се попълва и подава само когато е налице място на стопанска дейност в чужбина и/или са получени
доходи от източници в чужбина и са приложени методи за избягване на двойното данъчно облагане. В
тези случаи то се подава заедно с годишната данъчна декларация (образец 1010).
СПРАВКА 1 – Определяне на дължимия годишен корпоративен данък при прилагане на метода
„освобождаване с прогресия” и/или методи на данъчен кредит
№
1
1.1
1.2
2
3
4
5

ПОКАЗАТЕЛИ
ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ от източници в чужбина, за които се
прилага методът “Освобождаване с прогресия”
Данъчна печалба
Данъчна загуба
ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА КОРПОРАТИВНИЯ
ДАНЪК при прилагане на метода ”Освобождаване с прогресия”

СУМА

ШИФЪР

1001
1002

2000

(р. 12.1 или р. 12.2 от част V на образец 1010 – р. 1.1 – р.1.2)
В случай че получената разлика е отрицателна величина, на този ред се записва нула.

ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК при прилагане на
метода”Освобождаване с прогресия” (р. 2 х 10 %)
РАЗМЕР НА ПРИЗНАТИЯ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА УДЪРЖАНИЯ ДАНЪК В
ЧУЖБИНА
ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК, намален с размера на удържания в
чужбина данък, за който е признат данъчен кредит

3000
4000

5000

(р. 14 от част V на образец 1010 или р. 3 – р. 4)
Сумата на данъчната загуба на ред 1.2 от тази справка или на ред 12.2 от част V на образец 1010 се посочва в абсолютна стойност
на посочените редове, но участва със знак минус при изчисленията, предвидени на ред 2. Пример: На ред 12.2 от част V на образец
1010 е посочена данъчна загуба в размер на 100 ед., на ред 1.2 от тази справка е посочена данъчна загуба в размер на 200 ед. Сумата на
ред 2 се определя по следния начин: - 100 – (- 200) = - 100 + 200 = 100 ед.

СПРАВКА 2 – Данни за печалби (доходи), обложени в чужбина при прилагане на метода
„освобождаване с прогресия” и/или методи на данъчен кредит
Брутен размер
на
дохода/прихода
от съответната
държава

Данъчен
финансов
резултат от
съответната
държава

Дължим
данък по
ЗКПО

Платен
данък в
чужбина

Размер на
данъчния
кредит

5

6

7

8

9

10

х

х

х

Приложен метод

№
по
ред

Държава

Вид доход

Освобождаване с
прогресия

Данъчен
кредит

1

2

3

4

Всичко:

х

х

1.
2.
3.
4.
5.

Колона 6 на таблицата не се попълва или в нея се посочва 0 в случаите на данъчен кредит по чл. 47г, ал. 6 от ЗКПО за данъка,
платен в чужбина от чуждестранно образувание.
В колона 7 на таблицата се записва данъчният финансов резултат, реализиран в съответната държава и формиран съгласно
българското вътрешно законодателство.
Размерът на данъчния кредит, посочен на ред 5 в колона 10, не може да превишава сумата, посочена на ред 11 от част V на образец
1010, съответно на ред 3 от справка 1 на това приложение.
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Образец 1013

за регулиране на разходите по заеми по реда на чл. 43а от ЗКПО
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ЕИК по ЗТР/ЕИК по
БУЛСТАТ
Данъчна година

Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Приложението
се попълва и подава само когато се прилага чл. 43а от ЗКПО. В тези случаи то се подава заедно с
годишната данъчна декларация (образец 1010).
СПРАВКА 1 – ПРАВИЛО ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ПРИСПАДАНЕТО НА ЛИХВИ ПО ЧЛ. 43А ОТ ЗКПО
№
1
2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

ПОКАЗАТЕЛИ
ДФР
(данъчен финансов резултат, формиран по общия ред на ЗКПО, преди приспадане на данъчни загуби
и преди прилагането на чл. 43 и чл. 43а от ЗКПО)
ДА
(общ размер на годишните данъчни амортизации)
ПЛ
(общ размер на признатите за данъчни цели лихви, представляващи приходи и/или суми, които водят
до увеличение на данъчния финансов резултат, както и други приходи или суми, икономически
еквивалентни на лихви)
РЗ
(общ размер на разходите по заеми, посочени в ал. 4 на чл. 43а от ЗКПО, преди прилагането на чл. 43
и чл. 43а)
ДФРЛДА
(данъчен финансов резултат преди лихви, данъци и амортизации за текущата година)
ДФРЛДА = ДФР + ДА – ПЛ + РЗ
/ред 1 + ред 2 – ред 3 + ред 4/
ПРЗ
(превишение на разходите по заеми, определено по реда на чл. 43а, ал. 2 от ЗКПО)
ПРЗ = РЗ-ПЛ
/ред 4 – ред 3/
0,30 х ред 5,
когато сумата по ред 5 (ДФРЛДА) е положителна величина, или нула, когато е отрицателна или
нулева величина
НПРЗ
(непризнато превишение на разходите по заеми, определено по реда на чл. 43а, ал. 1 от ЗКПО)
НПРЗ = ПРЗ – 0,30 x ДФРЛДА
/ред 6 – ред 7/
В случай че сумата по този ред е положителна величина, с нея се увеличава счетоводният
финансов резултат, когато не е попълнена част ХІІ на образец 1010. В случай че е попълнена
част ХІІ на образец 1010, попълнете справка 2 по-долу.
Непризнати съгласно чл. 43а, ал.1 от ЗКПО разходи по заеми за предходните години, които не
са признати по реда на чл. 43а, ал. 5
Забележка: Този ред не се попълва за 2019 г.
ППРЗ
(признато превишение на разходи по заеми, определено по реда на чл. 43а, ал. 5 от ЗКПО)
ППРЗ = 0,30 x ДФРЛДА + ПЛ – РЗ
/р. 7 + ред 3 – ред 4/
Забележка: Този ред не се попълва за 2019 г.
На този ред се записва сумата от ред 10, ограничена до размера на сумата по ред 9 и с нея се
намалява счетоводният финансов резултат, когато не е попълнена част ХІІ на образец 1010. В случай
че е попълнена част част ХІІ на образец 1010, попълнете справка 2 по-долу.
Забележка: Този ред не се попълва за 2019 г.
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СПРАВКА 2 – КОМБИНИРАНО ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 43 И ЧЛ. 43А ОТ ЗКПО

(Тази справка се попълва само ако са попълнени част ХІІ на образец 1010 и справка 1 от този образец.)
№

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА

Част А. Определяне на размера на увеличението на счетоводния финансов резултат по чл. 43 и/или чл. 43а от ЗКПО
НПРЗ по чл. 43а > НРЛ по чл. 43
Да
1
/ред 8 от справка 1 > ред 7.1 от част ХІІ на образец 1010/, или
НПРЗ по чл. 43а < НРЛ по чл. 43
Да
2
/ред 8 от справка 1 < ред 7.1 от част ХІІ на образец 1010/
В случай че на ред 1 е отбелязано «ДА», на този ред се посочва сумата от ред 8 на справка 1 и с нея
3
се увеличава счетоводният финансов резултат съгласно чл. 43а, ал. 9, т. 1 от ЗКПО.
В случай че на ред 2 е отбелязано «ДА», счетоводният финансов резултат се увеличава съгласно чл.
4
43а, ал. 9, т. 2 от ЗКПО със сума, определена по следната формула:
/ред 8 на справка 1 + ред 7.1 от част ХІІ на образец 1010 – ред 8 на справка 1/
Част Б. Определяне на размера на намалението на счетоводния финансов резултат по чл. 43 и/или чл. 43а от ЗКПО
Забележка: Тази част не се попълва за 2019 г., защото не е налице НПРЗ, формирано през предходни години, което да
получи обратно проявление през тази година, тъй като чл. 43а от ЗКПО е в сила от 01.01.2019 г.
ПРЛ по чл. 43, ал. 2 < ППРЗ по чл. 43а, ал. 5
Да
3
/ред 7.2 от част ХІІ на образец 1010 < ред 10 от справка 1/
ПРЛ по чл. 43, ал. 2 > ППРЗ по чл. 43а, ал. 5
Да
4
/ред 7.2 от част ХІІ на образец 1010 > ред 10 от справка 1/
В случай че на ред 3 е отбелязано «ДА», на този ред се посочва сумата от ред 11 на справка 1 и с
нея се намалява счетоводният финансов резултат съгласно чл. 43а, ал. 5 от ЗКПО.
5
Забележка: В този случай не се извършва намаление на счетоводния финансов резултат по реда
на чл. 43, ал. 2 от ЗКПО поради ограничението, предвидено в ал. 3.
В случай че на ред 4 е отбелязано «ДА», на този ред се посочва сумата от ред 11 на справка 1 и с
6
нея се намалява счетоводният финансов резултат съгласно чл. 43а, ал. 5 от ЗКПО
В случай че на ред 4 е отбелязано «ДА» и е попълнен ред 9 от част ХІІ на образец 1010, на този ред
се посочва сумата от ред 9 на част ХІІ на образец 1010, ограничена до размера на остатъка на ППРЗ
след намалението на СФР по реда на чл. 43а, ал. 5 с НПРЗ от предходна година, и с нея се намалява
7
счетоводният финансов резултат съгласно чл. 43, ал. 2 във връзка с ал. 3 от ЗКПО
/ред 9 от част ХІІ на образец 1010 ≤ ред 10 на справка 1 – ред 9 на справка 1/
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УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО
Кой подава декларацията
 Декларацията се подава от:
1. местните юридически лица – търговски дружества, които подлежат на облагане с корпоративен данък и/или с
данък върху разходите;
2. местните юридически лица, които не са търговци – само в случаите, когато осъществяват сделки по чл. 1 от
Търговския закон и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и/или са данъчно задължени за данък
върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗКПО.
3. чуждестранните юридически лица, когато осъществяват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска
дейност.
 Съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗКПО неперсонифицираните дружества и осигурителните каси, създадени на основание
чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, се приравняват на юридически лица.
 Съгласно чл. 92, ал. 4 от ЗКПО годишна данъчна декларация не подават данъчно задължените лица, които не
са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (вж. § 1, т. 30 от ДР на ЗСч) с изключение на
случаите, когато възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, както и когато данъчно
задълженото лице желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в образеца на декларацията.
 Годишна декларация по чл. 92 от ЗКПО не подават данъчно задължените лица, когато подлежат на облагане
само с алтернативни данъци за съответната дейност, посочена в чл. 5, ал. 5 и в Част пета от закона. Това са лицата
по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗКПО, извършващи таксиметров превоз на пътници, бюджетните предприятия, организаторите
на някои видове хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби. Съгласно чл. 5, ал. 5 и чл. 218,
ал. 2 от ЗКПО лицата, извършващи дейност по таксиметров превоз на пътници, организаторите на хазартни игри и
лицата, извършващи дейност от опериране на кораби, се облагат с корпоративен данък за всички останали дейности
извън подлежащите на облагане с алтернативен данък. В този случай те подават годишната данъчна декларация по чл.
92 от ЗКПО – за дейността си, подлежаща на облагане с корпоративен данък.
 Годишна декларация по чл. 92 от ЗКПО не подават данъчно задължените лица, които не се облагат с
корпоративен данък на основание чл. 174, 175, 176 и 176а от ЗКПО, освен в случаите по чл. 207, ал. 2 от същия закон,
когато лицата са данъчно задължени за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура и/или за данъка
върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с използване на персонал и дължат
такива данъци за съответната година.
 На основание чл. 217, ал. 1 и ал. 5 от ЗКПО с тази декларация се декларира и дължимият данък върху
разходите.
 В случаите по чл. 218, ал. 2 от ЗКПО, когато данъчно задълженото лице трябва да подава както тази
декларация, така и друга годишна декларация, то следва да декларира само в настоящата декларация:
а) данъка върху разходите;
б) избора за облагане на разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с
използване на персонал;
в) идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранно юридическо лице,
извършващо стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност;
г) данни за съставителя на годишния финансов отчет.
В случай че посочените данни са декларирани както в настоящата декларация, така и в друга годишна данъчна
декларация, се вземат предвид данните, декларирани в настоящата декларация.
Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък
 Годишната данъчна декларация се подава и дължимият корпоративен данък се внася в срок до 31 март на
следващата календарна година.
Начин на подаване
Подаването на декларацията се извършва по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП).
Задължение за подаване на годишен отчет за дейността
 На основание чл. 92, ал. 3 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за
дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за
статистиката (статистическия отчет).
 Съгласно чл. 92, ал. 4 от ЗКПО годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които не са
осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (вж. § 1, т. 30 от ДР на ЗСч).
Подаване на декларация в случаите на преобразуване на дружества, преустройство на кооперативни
организации или прекратяване, закриване или образуване на държавни предприятия по чл.62 от Търговския
закон
При прекратяване на преобразуващо се дружество, кооперация или място на стопанска дейност на чуждестранно
лице новоучредените или приемащите дружества подават данъчна декларация за корпоративния данък за последния
данъчен период на преобразуващото се дружество в 30-дневен срок от датата на преобразуването на основание чл.
117 от ЗКПО. В този случай на ред 3 от Част І на образец 1010 се отбелязва чл. 117, ал. 1.
Подаване на декларация в случаите на прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност
или при прекратяване на дейността на място на стопанска дейност, или при прекратяване на
неперсонифицирано дружество или осигурителна каса
 Последният данъчен период на данъчно задължено лице, прекратено с ликвидация или с обявяване в
несъстоятелност, обхваща времето от 1 януари на годината, в която е извършено заличаването, до датата на
заличаването (чл. 161, ал. 1 от ЗКПО). Последният данъчен период на място на стопанска дейност на чуждестранно
лице обхваща времето от 1 януари на годината, в която е прекратена дейността му, до датата на прекратяването ѝ (чл.
161, ал. 3 от ЗКПО). Последният данъчен период на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса обхваща
времето от 1 януари на годината, в която е извършено прекратяването, до датата на прекратяването (чл. 161, ал. 4 от
ЗКПО).
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 На основание чл. 162 от ЗКПО за последния данъчен период на лицата, прекратени с ликвидация или с
обявяване в несъстоятелност или при прекратяване на дейността на място на стопанска дейност, или при прекратяване
на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса, се подава декларация в 30-дневен срок от датата на
заличаване на данъчно задълженото лице. В този случай на ред 3 от Част І на образец 1010 се отбелязва чл. 162.
 Декларацията за дължимия данък за последния данъчен период се подава от представляващия данъчно
задълженото лице през този период – ликвидатор, синдик, представляващия мястото на стопанска дейност,
неперсонифицирано дружество или осигурителна каса. Данните за това лице се попълват на ред 11 от Част IІ на
образец 1010.
 Когато датата на заличаването при ликвидацията или несъстоятелността или прекратяването на дейността на
място на стопанска дейност, или прекратяването на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса е преди 31
март и годишната данъчна декларация за предходната година не е подадена, тя се подава в 30-дневен срок от датата
на заличаване, съответно датата на прекратяване на дейността на място на стопанска дейност или на прекратяване на
неперсонифицирано дружество или осигурителна каса, когато посоченият 30-дневен срок изтича преди 31 март.
Печалби и доходи от източници в чужбина
 Когато не се прилагат разпоредбите на международен договор, данъчно задължените лица имат право на
данъчен кредит съгласно ЗКПО за всеки подобен на корпоративния или наложен вместо него данък, платен в чужбина.
 Когато не се прилагат разпоредбите на международен договор, данъчно задължените лица имат право на
данъчен кредит съгласно ЗКПО за данъка, наложен в чужбина, върху брутния размер на доходите от дивиденти, лихви,
авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения за технически услуги и наеми, произхождащи от
чуждестранни източници.
 Размерът на данъчния кредит се определя за всяка държава поотделно и се ограничава до размера на
българския данък върху тези печалби и доходи.
 При определяне на данъчната си печалба и/или на дължимия корпоративен данък, местните за България
юридически лица имат право да ползват метод за избягване на двойното данъчно облагане, предвиден във влязла в
сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).
 Данъчно задължените лица, ползващи данъчен кредит по реда на ЗКПО или СИДДО, заедно с настоящата
декларация представят доказателства за размера на внесените в чужбина данъци. Това изискване не се прилага за
печалби/доходи от източници в чужбина, по отношение на които в СИДДО е предвиден метод за избягване на двойното
данъчно облагане „освобождаване с прогресия”.
Попълване на декларацията
Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак.
Правила за попълване на отделни части на декларацията
ОБРАЗЕЦ 1010, Част IІI:
 На ред 1 като основна се посочва дейността, извършвана от предприятието, която има най-голям относителен
дял в приходите от продажби. Кодът и наименованието са според Класификация на икономическите дейности – КИД2008 (4-ти знак), която е на разположение в териториалните поделения на НАП. В интернет страниците на НАП –
www.nap.bg и НСИ - www.nsi.bg могат да се намерят и указания за използването на КИД-2008. Попълненият тук код
може да се различава от кода, който се попълва/ползва в някои от декларациите за социално и здравно осигуряване.
Причината за разликата е, че в тях се ползва различен критерий за определяне на основната икономическа дейност, а
именно – дейността, в която са заети най-много лица, работещи по трудово правоотношение.
 При дадени положителни отговори на ред 4 или ред 5, следва да попълните съответните части на
декларацията, както и приложение № 1. Приложение № 1 не се попълва, когато се ползва намаление на счетоводния
финансов резултат по реда на чл. 177 от ЗКПО.
ОБРАЗЕЦ 1010, Част V:
 На редове 1 и 2 от част V юридическите лица с нестопанска цел попълват данните от съставения съгласно
изискванията на СС 1 - Представяне на финансови отчети, отчет за приходите и разходите за стопанската им дейност,
който се съставя в съответствие с разпоредбите на т. 8.2. от СС 9 - Представяне на финансовите отчети на
предприятия с нестопанска цел.
 На редове 4 и 5 се посочват счетоводните приходи, съответно разходи, които се изключват при определяне на
счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване, както следва: приходи/разходи от дейности, подлежащи на
облагане с алтернативен данък или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните
данъци и такси; приходи/разходи от дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен договор, с
изключение на тези, за които се прилага „освобождаване с прогресия“; други приходи/разходи, които се изключват при
определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване.
ОБРАЗЕЦ 1010, Част VІ:
 Ред 1 се попълва, когато лицата са свързани към момента на признаване (начисляване) на прихода съгласно
счетоводното законодателство.
 Ред 2 се попълва, когато лицата са свързани към момента на признаване (начисляване) на разхода съгласно
счетоводното законодателство.
 Ред 3 се попълва, когато лицата са свързани към 31 декември на съответната година. На този ред се посочва
салдото (остатъка) на всички вземания (по смисъла на счетоводното законодателство) от свързани лица.
 Ред 4 се попълва, когато лицата са свързани към 31 декември на съответната година. На този ред се посочва
салдото (остатъка) на всички задължения (по смисъла на счетоводното законодателство) към свързани лица.
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1213
от 20 декември 2019 г.
за одобряване на образец на данъчна декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси
На основание чл. 3, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси одобрявам образец на данъчна
декларация по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси за облагане с патентен данък съгласно
приложението.
Заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.
Министър:
Вл. Горанов
Попълва се от общинската администрация
Община:
Входящ № и дата:
Фамилия и подпис на длъжностното лице, приело декларацията:

ДАНЪЧНА ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 61н от Закона за местните данъци и такси
за облагане с патентен данък
Част І – Вид на декларацията

1. За обстоятелства, свързани с определянето на

3. За прекратяване на патентна дейност >>

патентния данък, включително при започване на

към декларация входящ №

/

патентна дейност >>
2. За промени в обстоятелствата >>
към декларация входящ №

4. За преминаване към облагане по ЗДДФЛ >>
/

към декларация входящ №

/

Част ІІ – Задължено лице

4. Адрес за
кореспонденция

3. Постоянен
адрес

2. Име

1. ЕГН/ЛНЧ/личен номер или служебен номер
2.1. Собствено име

2.2. Презиме

2.3. Фамилно име

3.1. Област

3.2. Община

3.3. Населено място (гр./с.)

3.4. пощенски код

4.3. Населено място (гр./с.)

4.4. пощенски код

3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
3.6. Телефон
Адресът съвпада с
постоянния >>

3.8. E-mail

4.1. Област

4.2. Община

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
4.6. Телефон

5. Пенсионер

7. Данни за
ЕТ

3.7. Факс

4.7. Факс

>>

4.8. E-mail

6. Лице с намалена
работоспособност 50
и над 50 на сто

>>

Данни за
експертното
решение на
ТЕЛК/НЕЛК

№ и дата на издаване

№

от

Срок на решението

до

7.1. ЕИК по БУЛСТАТ/ ЕИК, определен от Агенцията по вписванията
7.2. Наименование на фирмата

Част ІІІ Данни за упълномощеното лице

2. Име

1. ЕГН/ЛНЧ/личен номер или служебен
номер на упълномощеното лице
2.1. Собствено име

3. Постоянен
адрес

3.1. Област

Попълва се само когато декларацията се подава от упълномощено лице.

2.2. Презиме

2.3. Фамилно име

3.2. Община

3.3. Населено място

3.4. Пощенски код

3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
3.6. Телефон

3.7. Факс

3.8. Е-mail

1
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Част ІV – Обстоятелства, свързани с определянето на данъка за 20… г.
Условия за облагане с патентен данък

Извършвам дейност/и, посочена/и в приложение № 4 от ЗМДТ
Оборотът ми за предходната година не превишава 50 000 лв.
Не съм регистриран по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), с
изключение на регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за
вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС
Извършвам с личен труд повече от една дейности, посочени в т. 1-36 от
приложение № 4 на ЗМДТ (ако извършвате една от тези дейности на територията на друга
община, попълнете част VІІ от декларацията)

Други данни:
5

Дата на започване на дейност:
(попълва се, когато дейността
започва през течение на годината)

ден

месец

година

Дата на промяна в обстоятелствата:
(попълва се, когато декларацията е за
промяна на обстоятелствата)

ден

да
да

не
не

да

не

да

не

месец

година

Таблица 1 –Места за настаняване с не повече от 20 стаи

Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате
дейността лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Наименование на
Адрес на обекта
Зона
Брой
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
(лева)
обекта
стаи
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

Общ размер на данъка за дейността (1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4)

Посочват се само обекти, подлежащи на категоризиране с категории „една звезда” и „две звезди”.

Таблица 2 – Ресторанти, заведения за бързо обслужване, кафе-сладкарници, барове и
питейни заведения, с изключение на бюфети, каравани и павилиони
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате
дейността лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Наименование на
КатеАдрес на обекта
Зона
Брой
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
обекта
гория
места (лева)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Общ размер на данъка за дейността (2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4)

Посочват се само обекти, подлежащи на категоризиране с категории „една звезда”, „две звезди” и „три звезди”.
В колона „Брой места” се посочва броят на местата за консумация, включително на открито.

Таблица 3 – Питейни заведения - бюфети, каравани и павилиони
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате
дейността лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Наименование на обекта
Адрес на обекта
Зона
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
(лева)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Общ размер на данъка за дейността (3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4)
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Таблица 4 – Търговия на дребно в обекти с нетна търговска площ до 100 кв.м
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Наименование на обекта
Адрес на обекта
Зона
Нетна
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
търговска (лева)

площ

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5 Общ размер на данъка за дейността (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)
В колона „Нетна търговска площ” се посочва площта в съответния търговски обект, в т.ч. и щандовете, която е
достъпна за купувачите – в кв. м.

Таблица 5 – Платени паркинги

Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Адрес на обекта
Зона
Брой места за
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
(лева)
паркиране
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Общ размер на данъка за дейността (5.1 + 5.2 + 5.3 + 5.4)

Таблица 6 – Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги;
козметични услуги, поставяне на татуировки; маникюр, педикюр
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)

Прилагам копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците >>
№
Наименование на
Зона
дейността
Адрес на обекта
(населено място, район, ж.к., улица №)

6.1

Брой работни
места
общо

за
чираци

Данък
(лева)

6.2
6.3
6.4

Общ размер на данъка за дейността (6.1 + 6.2 + 6.3 + 6.4)
В колона „за чираци” се посочва броят на работните места, които са за обучение на чираци по смисъла на Закона за
занаятите. „Работно място” е приспособена част от обекта, оборудвана за извършване на определен вид дейност или
услуга от едно лице.
6.5

Таблица 7 – Машинописни и/или копирни услуги

Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№ Наименование на
Адрес на обекта
Зона
Брой
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
(лева)
обекта
устройства
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5

Общ размер на данъка за дейността (7.1 + 7.2 + 7.3 + 7.4)
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Таблица 8 – Игри с развлекателен или спортен характер

Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Наименование
Адрес на обекта
Зона
Брой
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
(лева)
съоръжения
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Общ размер на данъка за дейността (8.1 + 8.2 + 8.3 + 8.4 + 8.5 + 8.6)

В колона „Наименование” се посочва наименованието на играта с развлекателен или спортен характер: развлекателни игрални
автомати и други игри, функциониращи чрез вкарването на монета или жетон; минифутбол, тенис на маса, хвърляне на стрели,
пейнтбол и спийдбол, минибаскетбол, бридж, табла; зали за боулинг и кегелбан, билярд. „Развлекателни игрални автомати” са игрални
автомати без печалба, предназначени за развлечение и отдих, при които срещу цената на една игра се получава определено време за
ползване или за игра на автомата.
В колона „Брой съоръжения” за дейност „зали за боулинг и кегелбан” се посочва броят на игралните коридори, а за „билярд” – броят на
масите.

Таблица 9 – Фитнес центрове и спортни зали

Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Наименование
Адрес на обекта
Зона
Фитнес Площ на
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
(лева)
на обекта
уреди
обекта

(брой)

9.1

(кв. м)

9.2
9.3
9.4
9.5

Общ размер на данъка за дейността (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4)

Таблица 10 – Химическо чистене, пране и гладене

Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Адрес на обекта
Зона
Наименование на
Брой
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
(лева)
съоръжението

10.1
10.2
10.3
10.4
10.5

Общ размер на данъка за дейността (10.1 + 10.2 + 10.3 + 10.4)

В колона „Брой” се посочва броят на съответните съоръжения. „Съоръжение” е всеки отделен уред (машина), който се използва пряко в
дейността – перални машини, гладачни преси, сушилни машини и др.)

Таблица 11 – Мелничарски услуги – мелници за брашно

Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате дейността
лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Адрес на обекта
Зона
Дължина на
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
(лева)
млевната линия

(в линейни см)

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5

Общ размер на данъка за дейността (11.1 + 11.2 + 11.3 + 11.4)
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Таблица 12 – Мелничарски услуги – мелници за фураж стационарни
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>

(отбележете, ако извършвате
дейността лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
Извършвам дейността с личен труд >>
(отбележете, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година)
№
Адрес на обекта
Зона
Брой
Данък
(населено място, район, ж.к., улица №)
(лева)
мелници
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6

Общ размер на данъка за дейността (12.1 + 12.2 + 12.3 + 12.4+ 12.5)

Таблица 13 – Услуги с атрактивен характер

Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>
дейността лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
№
Наименование
Зона

Брой
оборудване

13.1

(отбележете, ако извършвате

Брой
места

Данък
(лева)

13.2
13.3
13.4
13.5
13.6

Общ размер на данъка за дейността (13.1 + 13.2 + 13.3 + 13.4 + 13.5)

В колона „Наименование” се посочва съответната услуга с атрактивен характер.
Услуги с атрактивен характер са услуги за:
- разходки с: корабчета, лодки, яхти, влакчета, файтони;
- предоставяне за ползване на: джетове, водни ски, водни планери и сърфове; водни колела, включително надуваеми, водни
увеселения; зимни ски, ски-екипировка, зимни кънки, сноубордове, шейни, велосипеди, рикши, детски колички и моторчета;
- други забавления: въртележки, виенски колела, стрелбища, блъскащи се колички.

Таблица 14 – Обучение на водачи на моторни превозни средства
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>
дейността лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
№
Вид на моторното
Брой
Регистрационни

14.1
14.2

превозно средство
(МПС)
Мотопеди
Мотоциклети
Други МПС:

МПС

номера

(отбележете, ако извършвате

Зона

Данък
(лева)

14.3
14.4
14.5
14.6
14.7

Общ размер на данъка за дейността (14.1 + 14.2 + 14.3 + 14.4 + 14.5 + 14.6)

Таблица 15 – Услуги „Пътна помощ” на пътни превозни средства
Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>
дейността лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
№
Брой МПС
Регистрационни номера

15.1
15.2
15.3
15.4
15.5
15.6

Общ размер на данъка за дейността (15.1 + 15.2 + 15.3 + 15.4 + 15.5)

5
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Зона

Данък
(лева)
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Таблица 16 – Услуги със земеделска и горска техника

Извършвам дейността лично и не наемам работници за тази дейност >>
дейността лично и не наемате работници за тази дейност през цялата година)
№
Вид техника
Брой
Регистрационни
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7

(отбележете, ако извършвате

номера

Зона

Комбайни
Трактори
Тракторни ремаркета
Самоходни шасита
Др. самоходни и самодвижещи се машини
Прикачни, навесни и
стационарни машини
Общ размер на данъка за дейността (16.1 + 16.2 + 16.3 + 16.4 + 16.5 + 16.6)

Таблица 17 – Други дейности, посочени в приложение № 4 на ЗМДТ
№

17.1

Данък
(лева)

Наименование на
дейността

Адрес на обекта

(населено място, район, ж.к., улица №)

Зона

Личен
труд

да
да
да
да
да
да
да
да
да

17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9

не
не
не
не
не
не
не
не
не

Наети
лица

да
да
да
да
да
да
да
да
да

не
не
не
не
не
не
не
не
не

Данък
(лева)

Общ размер на данъка за дейността (17.1 + 17.2 + 17.3 + 17.4 + 17.5 + 17.6 + 17.7 + 17.8 + 17.9)
1. В колона „Наименование на дейността” посочете наименованията на извършваните патентни дейности, за
които в декларацията не са предвидени отделни таблици, а именно:

17.10

дърводелски услуги; шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги; търговия, изработка и услуги с изделия от благородни метали;
обущарски и шапкарски услуги; металообработващи услуги; часовникарски услуги; тапицерски услуги; автомивки; ремонт, регулиране и
балансиране на гуми; авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на
моторни превозни средства; ремонт на електро- и водопроводни инсталации; стъкларски услуги; поддържане и ремонт на битова техника,
уреди, аудиовизуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти;компаньонки и компаньони; масажистки и масажисти; гадатели,
екстрасенси и биоенерготерапевти; фотографски услуги; посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на
недвижими имоти; санитарни възли, наети под аренда; ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на
шевни машини; ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги; заложни къщи; продажба на
вестници, списания, българска и преводна литература; ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника (копирни
апарати, факс апарати, принтери и др.).

2. В колона „Личен труд” отбележете „да”, ако извършвате дейността с личен труд през цялата година.
3. В колона „Наети лица” отбележете „не”, ако извършвате дейността лично и не наемате работници за тази
дейност през цялата година.

Част V – Обстоятелства при прекратяване на патентна дейност през 20…. г.
№

Наименование на
дейността

Адрес на обекта

(населено място, район, ж.к., улица №)

Дата на прекратяване на
дейността
(ден, месец, година)

1
2
3
4
5
6

Тази част не се попълва при прекратяване на дейностите „Места за настаняване с не повече от 20 стаи”
и „Заведения за хранене и развлечения”.
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Част VІ – Обстоятелства за преминаване към облагане по ЗДДФЛ в случаите
по чл. 61и, ал. 1 и 2 от ЗМДТ
№

Първо
Второ
тримесечие тримесечие

Описание на обстоятелствата

Трето
тримесечие

Четвърто
тримесечие

В рамките на 12 последователни месеца е
прекратена патентна дейност и/или е образувано
1
ново предприятие, което извършва патентна да не
дейност и сумарният оборот на двете е повече от
50 000 лв. за 12 последователни месеца.
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ VІІ VІІІ
ІХ
Х
ХІ
ХІІ
Обстоятелството е възникнало през:
В рамките на текущата година оборотът
2
да не
превишава 50 000 лв.
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ
VІІІ
ІХ
Х
ХІ
ХІІ
Обстоятелството е възникнало през:
Регистрация по ЗДДС в рамките на текущата
година, с изключение на регистрация при
3
доставки на услуги по чл. 97а от ЗДДС и за
да не
вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100,
ал. 2 от същия закон.
І
ІІ
ІІІ
ІV
V
VІ
VІІ
VІІІ
ІХ
Х
ХІ
ХІІ
Обстоятелството е възникнало през:
На редове 1, 2 и 3 срещу всяко обстоятелство оградете верния отговор („да” или „не”) и посочете кога е възникнало
съответното обстоятелство, като отбележите с „Х” месеца на възникването му.

№
1

Част VІІ – Дейност, извършвана с личен труд на територията на друга община

Наименование на
дейността

Община

Адрес на обекта

(населено място, район, ж.к., улица №)

2
3
4

Ден

месец

година

Подпис на декларатора

Ден

месец

година

Подпис на упълномощеното лице

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.

УКАЗАНИЯ
за подаване и попълване на декларацията
Основание за подаване на декларацията

3. Когато през течение на годината прекратите дейност, за
доходите от която се дължи патентен данък. В този случай
попълнете част V от декларацията.
4. Когато следва да преминете към облагане по общия ред на
ЗДДФЛ, на основание чл. 61и, ал. 1 и 2 от ЗМДТ. В този случай
попълнете част VІ от декларацията.
В част І посочете вида на декларацията, като в съответното
квадратче към т. 1, 2, 3 или 4 впишете „Х”.
В част ІІ посочете адрес за кореспонденция само ако се
различава от постоянния Ви адрес. Когато адресът за
кореспонденция съвпада с постоянния адрес, в съответното
квадратче впишете „Х”.
Част ІІІ се попълва само ако декларацията се подава чрез
упълномощено лице.
При липса на достатъчно място за описване на
обстоятелствата, свързани с определянето на данъка в
таблиците към Част ІV от декларацията, приложете списък с
допълнителни редове към съответната таблица.

Декларацията се подава на основание чл. 61н от Закона за
местните данъци и такси (ЗМДТ) от физически лица,
включително
еднолични
търговци,
извършващи
дейности, доходите от които се облагат с патентен
данък.
Кога подавате декларация
1. Когато декларирате обстоятелства, свързани с определянето
на патентен данък.
Дължите този вид данък, ако отговаряте едновременно на
следните условия:
 извършвате дейност/и, посочена/и в приложение № 4
на ЗМДТ;
 оборотът Ви за предходната година не превишава
50 000 лв.;
 не сте регистриран по ЗДДС, с изключение на
регистрация при доставки на услуги по чл. 97а и за
вътреобщностно придобиване по чл. 99 и чл. 100, ал.
2 от същия закон.
2. Когато през течение на годината се променят
обстоятелствата, въз основа на които сте определили
патентния данък.
При подаване на декларация за обстоятелства, свързани с
определянето на данъка, или за промени в обстоятелствата,
попълнете съответните данни в част ІV от декларацията и
таблиците към нея.

Как подавате декларацията
Декларацията можете да подадете:
 лично или чрез упълномощено лице;
 по пощата с обратна разписка.
Къде подавате декларацията
Декларацията се подава в:
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3. Физически лица, включително еднолични търговци,
които са пенсионери, извършват дейността лично и не
наемат работници през цялата данъчна година, заплащат 50
на сто от определения патентен данък за следните дейности:
дърводелски услуги; шивашки, кожарски, кожухарски и
плетачни
услуги;
обущарски
и
шапкарски
услуги;
металообработващи услуги; бръснарски и фризьорски услуги,
ветеринарно-фризьорски услуги; машинописни и/или копирни
услуги; козметични услуги, поставяне на татуировки;
маникюр, педикюр; часовникарски услуги; тапицерски услуги;
ремонт на електро- и водопроводни инсталации; стъкларски
услуги; поддържане и ремонт на битова техника, уреди,
аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални
инструменти; фотографски услуги; санитарни възли, наети
под аренда; ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на
чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини; ремонт
на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на
велосипеди, коминочистачни услуги; продажба на вестници,
списания, българска и преводна литература;

1. общината, на територията на която се намира обектът, в
който се извършва патентната дейност;
2. общината, където е постоянният адрес на физическото лице,
включително едноличния търговец – когато дейността не се
извършва в обект или не се извършва от постоянно място;
3. общината, където е постоянният адрес на пълномощника,
когато декларацията се подава от пълномощник на
чуждестранно физическо лице;
4. Столична община - извън случаите по т. 1, 2 и 3.
Какви са сроковете за подаване на декларацията
1. За обстоятелства, свързани с определянето на данъка:
 до 31 януари на годината, за която се подава
декларация
 непосредствено преди започване на дейността, когато
дейността започва след 31 януари.
2. За всички промени в обстоятелствата, включително при
прекратяване на патентна дейност - в 7-дневен срок от
настъпването на обстоятелствата.
3. За преминаване към облагане по общия ред – в срок до края
на месеца, следващ месеца, през който са възникнали
обстоятелствата по чл. 61и, ал. 1 и 2 от ЗМДТ.

4. Лицата, които използват работно място за обучение на
чираци по смисъла на Закона за занаятите, заплащат 50 на
сто от определения патентен данък за съответното работно
място, ако извършват някоя от следните дейности: бръснарски
и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги;
козметични услуги, поставяне на татуировки; маникюр, педикюр.
Намалението се ползва, при условие че към декларацията е
приложено копие от удостоверението за вписване в
регистъра на чираците, издадено от съответната
регионална занаятчийска камара.

Ако подадете декларацията до 31 януари на текущата
година и в същия срок заплатите пълния размер на
патентния данък, определен съгласно декларираните
обстоятелства, ползвате отстъпка 5 на сто.
Какво трябва да имате предвид при изчисляването на
данъка

Какви са сроковете за внасяне на данъка

1. Когато започвате или прекратявате дейност през течение на
годината (с изключение на дейностите „ места за
настаняване с не повече от 20 стаи” и „заведения за хранене
и развлечения”), данъкът се определя пропорционално на броя
на тримесечията на извършване на дейността, включително
тримесечието на започване или прекратяване на дейността.

Изчисленият от Вас данък се заплаща в следните срокове:
1. за първо тримесечие – до 31 януари ;
2. за второ тримесечие – до 30 април ;
3. за трето тримесечие – до 31 юли ;
4. за четвърто тримесечие – до 31 октомври.
Когато възникне задължение за внасяне на данъка през течение
на годината, дължимата част за текущото тримесечие се внася
в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията.

2. Когато в рамките на една патентна дейност (с изключение на
дейностите „места за настаняване с не повече от 20 стаи” и
„заведения за хранене и развлечения”) през течение на
годината се промени обстоятелство във връзка с определяне
размера на данъка, размерът на данъка до края на годината,
включително за тримесечието на промяната, се определя на
базата на размера на данъка, определен съобразно промените
в обстоятелствата.

Къде се внася данъкът
Патентният данък се внася в приход на:
1. общината, на територията на която се намира обектът, в
който се извършва патентната дейност
2. общината, където е постоянният адрес на физическото лице,
включително едноличния търговец – когато дейността не се
извършва в обект или не се извършва от постоянно място
3. общината, където е постоянният адрес на пълномощника,
когато декларацията се подава от пълномощник на
чуждестранно физическо лице
4. Столична община - извън случаите по т. 1, 2 и 3.

3. Когато в рамките на една от патентните дейности „места за
настаняване с не повече от 20 стаи” и „заведения за хранене
и развлечения” през течение на годината се промени
обстоятелство, което води до определяне на патентния данък в
по-висок размер, за данъчната година се дължи по-високият
размер на данъка, определен съобразно промените в
обстоятелствата.

Какви санкции се налагат

Какви данъчни облекчения можете да ползвате

1. До 500 лв. глоба за физическите лица или имуществена
санкция за едноличните търговци – за подаване на
декларацията след законоустановения срок;
2. До 1000 лв. глоба за физическите лица или имуществена
санкция за едноличните търговци – за непосочване или
невярно посочване на данни или обстоятелства, водещи до
определяне на данъка в по-малък размер или до
освобождаване от данък.

При облагане с патентен данък можете да ползвате данъчни
облекчения в следната поредност:
1. Физически лица, включително еднолични търговци, с 50
и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с
влязло в сила решение на компетентен орган, ползват
намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако
извършват дейността лично и не наемат работници за тази
дейност през цялата данъчна година;

Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона
за защита на личните данни и нормативните актове,
регламентиращи защитата на информация, и се обработват
само във връзка с осъществяването на установените със
закон функции на Общинските администрации.

2. Физически лица, включително еднолични търговци,
които извършват с личен труд през цялата данъчна година
два или три вида патентна дейност, заплащат патентния
данък само за тази дейност, за която определеният данък e с
най-висок размер. За ползване на облекчението е необходимо
дейностите да се извършват с «личен труд», т.е. без да се
наемат работници. Облекчението не се прилага при
извършване на повече от три дейности, както и при извършване
на следните дейности: „услуги с атрактивен характер”,
„обучение на водачи на моторни превозни средства”, „услуги
„Пътна помощ” на пътни превозни средства” и „услуги със
земеделска и горска техника”.
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 903
от 4 ноември 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Уст ройствени я правилник на Комиси ята за
защита на потребителите към министъра на
икономиката и на нейната администрация и
решение на комисията по т. 21 съгласно протокол № 22 от 18.10.2019 г. във връзка с чл. 92,
т. 4 от Закона за защита на пот ребителите
отменям Заповед № 655 от 9.08.2019 г., с която
е забранен вносът, износът, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на газова
запалка с камъче, търговска марка PROF, с
код А16; баркод 3661075047818; арт. № 40009425,
като стока, представляваща сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите, и на
вносителите и дистрибуторите е наредено да
организират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Съгласно предоставен Протокол от изпитване
№ Р195671 от 30.09.2019 г., издаден от акредитирана лаборатория LNE – Франция, тестваната
проба от гореописания модел запалки съответства на изискванията за безопасност съгласно
стандарт БДС EN ISO 9994:2006/A1:2009 „Запалки. Изисквания за безопасност“.
Заповедта може да се обжалва пред министъра
на икономиката чрез Комисията за защита на
потребителите в 14-дневен срок от уведомяването по реда на Административнопроцесуалния
кодекс или да се оспори пред съда и без да е
изчерпана възможността за оспорване по административен ред.
Председател:
Д. Маргаритов
9881

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 1295-ИК
от 10 декември 2019 г.
На основание чл. 7, ал. 2 от Наредба № 7
от 2003 г. за изискванията, на които трябва да
отговарят физическите лица, които по договор
непосредствено извършват сделки с финансови
инструменти и инвестиционни консултации относно финансови инструменти, както и реда за
придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност Комисията за финансов
надзор реши:

ВЕСТНИК
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Признава придобитата от Ивайло Георгиев Момчилов квалификация, отговаряща на
изискванията, включени в тематичния обхват на
изпита за придобиване на право за упражняване
на дейност като инвестиционен консултант.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението може
да бъде обжалвано пред А дминистративния
съд – София област, в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.
Председател:
Б. Атанасов
9747

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-827
от 3 декември 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
на урбанизираната територия в землището на
гр. Пирдоп, община Пирдоп, област София, без
територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 23.05.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
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.

9901

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-828
от 3 декември 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
на урбанизираната територия в землището на
с. Душанци, община Пирдоп, област София, без
територията, за която кадастралната карта и кадастралните регистри са одобрени със заповеди
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 23.05.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област.
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.

9902

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № РД-18-829
от 3 декември 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. Пиргово, община Иваново, област Русе.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9903
ЗАПОВЕД № РД-18-830
от 3 декември 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. Ливада, община Камено, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9904
ЗАПОВЕД № РД-18-831
от 3 декември 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. Тръстиково, община Камено, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9905
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ЗАПОВЕД № РД-18-833
от 4 декември 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.
Бъзовица, община Трекляно, област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9907

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-834
от 4 декември 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.
Габрешевци, община Трекляно, област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9908

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-835
от 4 декември 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. Горно Кобиле, община Трекляно, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9909

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-832
от 4 декември 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. Брест, община Трекляно, област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-836
от 4 декември 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. Долно Кобиле, община Трекляно, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

9906

9910
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ЗАПОВЕД № РД-18-837
от 4 декември 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. Киселица, община Трекляно,
област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9911
ЗАПОВЕД № КД-14-44
от 4 декември 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във
връзка със заявление вх. № 09-107498/19.11.2019 г.
на СГКК – Пазарджик, и приложените към него
документи и материали, определени по чл. 58 и
75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта
и кадастралните регистри на:
I. С. Дебръщица, ЕК АТТЕ 20362, община
Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-66
от 30.06.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 20362.2.715:
площ: 91 416 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ – Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 20362.9.38:
площ: 138 кв. м, за съоръжение на електропровод, собственост на държавата – МТ;
поземлен имот с идентификатор 20362.9.39:
площ: 2504 кв. м, нива, собственост на Йордан
Иванов Вълчев;
поземлен имот с идентификатор 20362.10.657:
площ: 27 кв. м, нива, собственост на Община
Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 20362.10.658:
площ: 94 кв. м, нива, собственост на Георги
Ангелов Костадинов;
поземлен имот с идентификатор 20362.71.677:
площ: 505 кв. м, нива, собственост на Стоил
Стоянов Табаков;
поземлен имот с идентификатор 20362.71.678:
площ: 60 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 20362.71.679:
площ: 1460 кв. м, нива, собственост на Николай
Пламенов Колев;
поземлен имот с идентификатор 20362.71.681:
площ: 1000 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Атанас Стоилов Табаков;
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поземлен имот с идентификатор 20362.97.673:
площ: 810 кв. м, нива, собственост на Димитър
Иванов Тинков, Вера Иванова Кисова;
поземлен имот с идентификатор 20362.97.674:
площ: 371 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Божил Гълъбов Янакиев, Петър Гълъбов
Янакиев, Стоименка Георгиева Янакиева, Емил
Божилов Янакиев, Даниела Спасова Янакиева;
поземлен имот с идентификатор 20362.97.675:
площ: 947 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Йорданка Георгиева Жилева, Цветана
Георгиева Спиридонова;
поземлен имот с идентификатор 20362.97.676:
площ: 652 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Тодор Георгиев Славков;
поземлен имот с идентификатор 20362.97.677:
площ: 49 кв. м, за друг обществен обект, комплекс, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 20362.99.677:
площ: 1696 кв. м, нива, ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 20362.99.678:
площ: 1217 кв. м, нива, собственост на Стоян
Атанасов Раков, Димитър Лазаров Еков;
поземлен имот с идентификатор 20362.99.679:
площ: 1233 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Елена Иванова Кунчева, Бисерка
Атанасова Галишева, Васил, Ангел, Димитър
и Георги Кунчеви;
поземлен имот с идентификатор 20362.135.708:
п лощ: 1160 к в. м, за д ру г ви д заст рояване,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 20362.135.709:
площ: 3906 кв. м, пасище, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 20362.135.710:
площ: 888 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
собственост на Димитрана Сандова Манчева;
поземлен имот с идентификатор 20362.135.711:
площ: 5922 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 20362.137.639:
площ: 12 739 кв. м, пасище, ДПФ – МЗГ;
сграда с идентификатор 20362.71.681.1: площ:
65 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Атанас Стоилов Табаков;
сграда с идентификатор 20362.71.681.2: площ:
28 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост на Атанас Стоилов Табаков;
сграда с идентификатор 20362.97.674.1: площ:
44 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 20362.97.674.2: площ:
30 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 20362.97.674.3: площ:
14 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 20362.97.675.1: площ:
73 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 20362.97.675.2: площ:
32 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 20362.97.675.3: площ:
15 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
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сграда с идентификатор 20362.97.675.4: площ:
35 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 20362.97.676.1: площ:
96 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 20362.97.676.2: площ:
16 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 20362.97.676.3: площ:
54 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 20362.97.676.4: площ:
28 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 20362.99.679.1: площ:
40 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Елена Иванова Кунчева;
сграда с идентификатор 20362.99.679.2: площ:
58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Бисерка Атанасова Галишева;
сграда с идентификатор 20362.99.679.3: площ:
15 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост на Иван Атанасов Кунчев;
сграда с идентификатор 20362.99.679.4: площ:
17 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Бисерка Атанасова Галишева;
сграда с идентификатор 20362.99.679.5: площ:
11 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Бисерка Атанасова Галишева;
сграда с идентификатор 20362.99.679.6: площ:
8 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Бисерка Атанасова Галишева.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 20362.3.260:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 1093 кв. м, площ след промяната:
1105 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20362.71.275:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата – МТ, площ преди промяната:
6716 кв. м, площ след промяната: 6723 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20362.135.269:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 683 кв. м, площ след промяната:
642 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20362.135.648:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 2777 кв. м, площ след промяната:
2723 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 20362.136.272:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата – МТ, площ преди промяната:
8822 кв. м, площ след промяната: 8805 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта
и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 20362.2.714:
площ: 91 315 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ – Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 20362.9.23:
площ: 142 кв. м, за съоръжение на електропровод, собственост на държавата – МТ;
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поземлен имот с идентификатор 20362.9.24:
площ: 2547 кв. м, нива, собственост на Йордан
Иванов Вълчев;
поземлен имот с идентификатор 20362.10.10:
площ: 26 кв. м, нива, собственост на Община
Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 20362.10.11:
площ: 86 кв. м, нива, собственост на Георги
Ангелов Костадинов;
поземлен имот с идентификатор 20362.10.656:
п ло щ: 79 к в. м , з а д р у г в и д з а с т р о я в а н е,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 20362.71.15:
площ: 1466 кв. м, нива, собственост на Николай
Пламенов Колев;
поземлен имот с идентификатор 20362.71.37:
площ: 1051 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Атанас Стоилов Табаков;
поземлен имот с идентификатор 20362.71.39:
площ: 523 кв. м, нива, собственост на Стоил
Стоянов Табаков;
поземлен имот с идентификатор 20362.71.663:
п ло щ: 19 к в. м , з а д р у г в и д з а с т р о я в а н е,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 20362.97.68:
площ: 809 кв. м, нива, собственост на Димитрана
Сандова Манчева;
поземлен имот с идентификатор 20362.97.667:
п лощ: 621 к в. м, з а д ру г ви д з ас т р оя ва не,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 20362.97.668:
площ: 1295 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Цветанка Георгиева Спиридонова,
Йорданка Георгиева Жилева;
поземлен имот с идентификатор 20362.97.669:
п ло щ: 2 3 к в. м , з а д р у г в и д з а с т р о я в а н е,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 20362.99.7:
площ: 1222 кв. м, нива, собственост на Димитър
Лазаров Еков, Стоян Атанасов Раков;
поземлен имот с идентификатор 20362.99.10:
площ: 1670 кв. м, нива, ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 20362.99.672:
площ: 1234 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Елена Иванова Кунчева, Васил,
Ангел, Димитър и Георги Кунчеви, Бисерка
Атанасова Галишева;
поземлен имот с идентификатор 20362.135.1:
площ: 4196 кв. м, пасище, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 20362.135.232:
п лощ: 1161 к в. м, за д ру г ви д зас т роя ва не,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 20362.135.239:
площ: 909 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
собственост на Димитрана Сандова Манчева;
поземлен имот с идентификатор 20362.135.240:
площ: 5987 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 20362.137.1:
площ: 12 613 кв. м, пасище, ДПФ – МЗГ;
сграда с идентификатор 20362.71.37.1: площ:
65 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Атанас Стоилов Табаков;
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сграда с идентификатор 20362.71.37.2: площ:
28 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост на Атанас Стоилов Табаков;
сграда с идентификатор 20362.97.668.1: площ:
35 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Цветанка Георгиева Спиридонова,
Йорданка Георгиева Жилева;
сграда с идентификатор 20362.97.668.2: площ:
25 кв. м, хангар, депо, гараж, собственост на
Цветанка Георгиева Спиридонова, Йорданка
Георгиева Жилева;
сграда с идентификатор 20362.97.668.3: площ:
14 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Цветанка Георгиева Спиридонова, Йорданка
Георгиева Жилева;
сграда с идентификатор 20362.99.672.1: площ:
40 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Елена Иванова Кунчева;
сграда с идентификатор 20362.99.672.2: площ:
58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Бисерка Атанасова Галишева;
сграда с идентификатор 20362.99.672.3: площ:
15 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост на Иван Атанасов Кунчев;
сграда с идентификатор 20362.99.672.4: площ:
17 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Бисерка Атанасова Галишева;
сграда с идентификатор 20362.99.672.5: площ:
11 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Бисерка Атанасова Галишева;
сграда с идентификатор 20362.99.672.6: площ:
8 кв. м, селскостопанска сграда, собственост на
Бисерка Атанасова Галишева.
II. С. Паталеница, EK ATTE 55556, община
Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-51
от 30.06.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 55556.22.8:
площ: 1814 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Асен Стоилов Дамянов;
поземлен имот с идентификатор 55556.22.9:
п лощ: 552 к в. м, з а д ру г ви д з ас т р оя ва не,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 55556.22.10:
п лощ: 101 к в. м, з а д ру г ви д з ас т р оя ва не,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 55556.24.10:
п лощ: 143 к в. м , з а д ру г ви д з ас т р оя ва не,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 55556.24.11:
п лощ: 2273 к в. м, за д ру г ви д заст рояване,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 55556.24.13:
площ: 992 кв. м, дере, собственост на Община
Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 55556.24.14:
площ: 348 к в. м, дру г вид земеделска зем я,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 55556.26.38:
площ: 182 кв. м, нива, собственост на Георги
Иванов Чунчев;
поземлен имот с идентификатор 55556.26.39:
площ: 1714 кв. м, нива, собственост на Димитър
Георгиев Гълъбов;
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поземлен имот с идентификатор 55556.27.31:
площ: 2650 кв. м, дере, собственост на Община
Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 55556.27.32:
площ: 694 кв. м, нива, ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 55556.27.33:
площ: 2012 кв. м, нива, собственост на Ангел
Благоев Димов, Стоил Благов Димов, Станойка
Георгиева Иванова;
поземлен имот с идентификатор 55556.33.53:
площ: 203 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 55556.33.54:
площ: 636 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 55556.33.55:
площ: 412 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 55556.33.56:
площ: 140 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 55556.33.57:
площ: 1732 кв. м, нива, собственост на Александра Георгиева Станчева;
поземлен имот с идентификатор 55556.33.58:
площ: 1038 кв. м, нива, собственост на Тодор
Лазаров Копишев;
поземлен имот с идентификатор 55556.33.59:
площ: 695 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 55556.45.18:
площ: 194 кв. м, нива, собственост на Община
Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 55556.61.31:
площ: 2591 кв. м, нива, собственост на Община
Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 55556.61.32:
площ: 1550 кв. м, нива, собственост на Община
Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 55556.61.33:
площ: 702 к в. м, дру г вид земеделска зем я,
собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 55556.213.9:
площ: 1125 кв. м, нива, собственост на Гинка
Йорданова Велчева;
сграда с идентификатор 55556.22.8.1: площ:
59 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Асен Стоилов Дамянов;
сграда с идентификатор 55556.22.8.2: площ:
6 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 55556.22.8.3: площ:
49 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 55556.22.8.4: площ:
55 кв. м, друг вид производствена, складова,
инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 55556.24.14.1: площ:
45 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
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сграда с идентификатор 55556.25.15.1: площ:
89 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 55556.214.5.1: площ:
66 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 55556.214.5.2: площ:
48 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 55556.214.5.3: площ:
38 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 55556.5.81:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 1428 кв. м, площ след промяната:
1376 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55556.11.4:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 3633 кв. м, площ след промяната:
3252 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55556.45.16:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 877 кв. м, площ след промяната:
956 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 55556.201.7:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 4928 кв. м, площ след промяната:
4908 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта
и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 55556.22.5:
п лощ: 2467 к в. м, за д ру г ви д заст рояване,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 55556.24.8:
п лощ: 2416 к в. м, за д ру г ви д зас т роя ва не,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 55556.26.21:
площ: 506 кв. м, нива, собственост на Георги
Иванов Чунчев;
поземлен имот с идентификатор 55556.26.22:
площ: 2508 кв. м, нива, собственост на Димитър
Георгиев Гълъбов;
поземлен имот с идентификатор 55556.26.23:
площ: 68 кв. м, нива, ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 55556.26.24:
площ: 2599 кв. м, нива, ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 55556.26.34:
п лощ: 852 к в. м, з а д ру г ви д з ас т р оя ва не,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 55556.26.35:
площ: 994 кв. м, нива, собственост на Георги
Иванов Чунчев;
поземлен имот с идентификатор 55556.26.37:
площ: 21 739 кв. м, стадион, собственост на
Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 55556.27.1:
площ: 2064 кв. м, нива, собственост на Ангел
Благоев Димов, Стоил Благов Димов, Станойка
Георгиева Иванова;
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поземлен имот с идентификатор 55556.27.5:
площ: 702 кв. м, нива, ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 55556.27.30:
площ: 3685 кв. м, дере, собственост на Община
Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 55556.28.7:
площ: 896 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 55556.28.10:
площ: 74 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Златка Тодорова Костадинова;
поземлен имот с идентификатор 55556.28.11:
площ: 1371 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Димитър Борисов Пеев;
поземлен имот с идентификатор 55556.28.15:
площ: 480 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Димитър Борисов Пеев;
поземлен имот с идентификатор 55556.28.16:
площ: 673 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Димитър Борисов Пеев;
поземлен имот с идентификатор 55556.28.17:
площ: 858 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Димитър Борисов Пеев;
поземлен имот с идентификатор 55556.28.19:
площ: 1794 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Петър Лозанов Боснев;
поземлен имот с идентификатор 55556.28.22:
площ: 409 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Димитър Атанасов Вацев;
поземлен имот с идентификатор 55556.28.31:
площ: 570 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Райна Христова Петкова-Солакова;
поземлен имот с идентификатор 55556.28.32:
площ: 455 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Райна Христова Петкова-Солакова;
поземлен имот с идентификатор 55556.28.33:
площ: 489 кв. м, нива, собственост на Емил
Кръстев Пънев;
поземлен имот с идентификатор 55556.28.34:
площ: 159 кв. м, нива, собственост на Добромир
Атанасов Добрев;
поземлен имот с идентификатор 55556.28.35:
площ: 259 кв. м, нива, собственост на Добромир
Атанасов Добрев;
поземлен имот с идентификатор 55556.28.50:
площ: 200 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Димитър Атанасов Вацев;
поземлен имот с идентификатор 55556.28.52:
площ: 256 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Петър Лозанов Боснев;
поземлен имот с идентификатор 55556.33.1:
площ: 41 кв. м, нива, собственост на Община
Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 55556.33.9:
площ: 835 кв. м, нива, собственост на Василка
Иванова Гунчева;
поземлен имот с идентификатор 55556.33.10:
площ: 1205 кв. м, нива, собственост на Фиданка
Стоичкова Джамбова;
поземлен имот с идентификатор 55556.33.11:
площ: 1306 кв. м, нива, собственост на Добромир
Атанасов Добрев;
поземлен имот с идентификатор 55556.33.12:
площ: 439 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, собственост на Община Пазарджик;
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поземлен имот с идентификатор 55556.33.13:
площ: 1341 кв. м, нива, собственост на Георги
Атанасов Лазаров;
поземлен имот с идентификатор 55556.33.14:
площ: 1752 кв. м, нива, собственост на Александра Георгиева Станчева;
поземлен имот с идентификатор 55556.33.15:
площ: 1047 кв. м, нива, собственост на Тодор
Лазаров Копишев;
поземлен имот с идентификатор 55556.33.20:
площ: 3904 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Добромир Атанасов Добрев;
поземлен имот с идентификатор 55556.33.23:
площ: 3676 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Петър Лозанов Боснев;
поземлен имот с идентификатор 55556.33.24:
площ: 757 кв. м, нива, собственост на Добромир
Атанасов Добрев;
поземлен имот с идентификатор 55556.33.35:
площ: 140 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 55556.33.41:
площ: 922 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Георги Кръстев Василев;
поземлен имот с идентификатор 55556.33.42:
площ: 1764 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Георги Кръстев Василев;
поземлен имот с идентификатор 55556.33.46:
площ: 1144 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Димитър Георгиев Василев;
поземлен имот с идентификатор 55556.33.47:
площ: 156 кв. м, за местен път, собственост на
Димитър Георгиев Василев;
поземлен имот с идентификатор 55556.33.48:
площ: 812 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Георги Кръстев Василев;
поземлен имот с идентификатор 55556.33.49:
площ: 108 кв. м, за местен път, собственост на
Георги Кръстев Василев;
поземлен имот с идентификатор 55556.33.51:
площ: 915 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 55556.33.52:
площ: 1821 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 55556.213.6:
площ: 1140 кв. м, нива, собственост на Гинка
Йорданова Велчева.
4. Промени в данните за собственост и собствениците за:
поземлен имот с идентификатор 55556.40.2:
нива, площ: 69 кв. м, данни преди промяната:
ДПФ – МЗГ, данни след промяната: собственост
на Благовест Мичев, Георги Ангелов Георгиев,
Иван Спасов Мичев, Иванка Христова Дермендийска, Йордан Ангелов Божков, Кръстина
Дерменд ж ийска, Радка Атанасова Миткова,
Сийка Божкова Сеферинова, Станоя Сеферинова;
поземлен имот с идентификатор 55556.40.4:
нива, площ: 739 кв. м, данни преди промяната:
ДПФ – МЗГ, данни след промяната: собственост
на Благовест Мичев, Георги Ангелов Георгиев,
Иван Спасов Мичев, Иванка Христова Дер-
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мендийска, Йордан Ангелов Божков, Кръстина
Дерменд ж ийска, Радка Атанасова Миткова,
Сийка Божкова Сеферинова, Станоя Сеферинова.
III. С. Црънча, EK ATTE 78570, община Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-244
от 24.08.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 78570.1.46:
площ: 2986 кв. м, нива, собственост на Цветанка Атанасова Димитрова, Галина Здравкова
Шуманова;
поземлен имот с идентификатор 78570.1.47:
площ: 1190 кв. м, нива, собственост на Васил
Спасов Малинов;
поземлен имот с идентификатор 78570.1.48:
площ: 1264 кв. м, нива, собственост на Ангел
Милев Милев;
поземлен имот с идентификатор 78570.1.49:
площ: 749 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 78570.1.50:
площ: 23 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 78570.1.51:
площ: 300 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 78570.1.52:
п л о щ : 51 2 0 к в . м , д е р е , с о б с т в е н о с т н а
МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 78570.1.53:
площ: 922 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 78570.3.53:
п л о щ : 1 2 41 к в . м , д е р е , с о б с т в е н о с т н а
МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 78570.3.54:
площ: 964 кв. м, нива, собственост на Димитър
Серафимов Мишев;
поземлен имот с идентификатор 78570.3.55:
п лощ: 6317 к в. м , в одо ем , с о б с т в ено с т н а
МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 78570.3.56:
площ: 31 кв. м, нива, собственост на Община
Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 78570.3.57:
площ: 215 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 78570.3.58:
площ: 2922 кв. м, нива, собственост на Христо
Стоянов Кълвачев;
поземлен имот с идентификатор 78570.3.59:
площ: 1288 кв. м, нива, собственост на Спас
Атанасов Вълчев;
поземлен имот с идентификатор 78570.3.60:
площ: 837 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 78570.3.61:
площ: 1614 кв. м, нива, собственост на Спас
Николов Таслаков;
поземлен имот с идентификатор 78570.3.62:
площ: 995 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 78570.3.63:
площ: 2863 кв. м, нива, собственост на Марияна
Александрова Георгиева, Людмила Александрова
Таслакова;
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поземлен имот с идентификатор 78570.3.64:
площ: 3198 кв. м, нива, собственост на Михал
Василев Шарков;
поземлен имот с идентификатор 78570.3.65:
площ: 3206 кв. м, нива, собственост на Христоско Добрев Ячев;
поземлен имот с идентификатор 78570.4.12:
площ: 1107 кв. м, нива, собственост на Георги
Атанасов Таслаков;
поземлен имот с идентификатор 78570.4.13:
площ: 1781 кв. м, нива, собственост на Кръстьо
Николов Таслаков;
поземлен имот с идентификатор 78570.4.14:
площ: 2233 кв. м, нива, собственост на Доста
Стоянова Станчева;
поземлен имот с идентификатор 78570.4.15:
площ: 2242 кв. м, нива, собственост на Тодор
Насков Атанасов, Мария Динкова Атанасова;
поземлен имот с идентификатор 78570.4.16:
п лощ: 123 к в. м, з а д ру г ви д з ас т р оя ва не,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 78570.4.17:
площ: 2026 кв. м, нива, собственост на Тодор
Насков Атанасов, Мария Динкова Атанасова;
поземлен имот с идентификатор 78570.5.5:
площ: 595 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Николай Йорданов Добрев;
поземлен имот с идентификатор 78570.5.6:
п лощ: 1086 к в. м, за д ру г ви д заст рояване,
собственост на Димитър Костадинов Пиляфов;
поземлен имот с идентификатор 78570.5.9:
площ: 4568 кв. м, за складова база, собственост
на „Цвятко Чолаков“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 78570.6.40:
площ: 1047 кв. м, за друг вид производствен,
складов обект, ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 78570.6.41:
площ: 201 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 78570.6.42:
площ: 121 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 78570.6.43:
площ: 2359 кв. м, нива, собственост на Ангел
Иванов Кръстанов;
поземлен имот с идентификатор 78570.6.45:
площ: 1177 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 78570.6.46:
площ: 1227 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 78570.6.50:
площ: 3918 кв. м, за друг вид производствен,
складов обект, собственост на ЗК „Родопи – 92“;
поземлен имот с идентификатор 78570.6.51:
площ: 544 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Благо Методиев Топоров;
поземлен имот с идентификатор 78570.7.30:
площ: 111 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 78570.7.31:
площ: 280 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
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поземлен имот с идентификатор 78570.8.33:
площ: 59 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 78570.8.34:
площ: 32 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 78570.8.35:
площ: 20 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 78570.8.36:
площ: 26 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 78570.8.37:
п ло щ: 2 6 к в. м , з а д р у г в и д з а с т р о я в а н е,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 78570.8.38:
п лощ: 2 63 к в. м, за д ру г ви д зас т р оя ва не,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 78570.8.39:
площ: 559 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 78570.8.40:
п лощ: 10 6 к в. м, за д ру г ви д зас т р оя ва не,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 78570.9.5:
п лощ: 114 к в. м, з а д ру г ви д з ас т р оя ва не,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 78570.9.6:
п л о щ: 31 к в. м , з а д р у г в и д з а с т р о я в а н е,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 78570.11.37:
площ: 772 кв. м, спортно игрище, собственост
на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 78570.11.38:
п л о щ: 18 к в. м , з а д р у г в и д з а с т р о я в а н е,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 78570.11.39:
п лощ: 4 к в. м, за д ру г ви д зас т роя ва не,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 78570.11.40:
п л о щ: 53 к в. м , з а д р у г в и д з а с т р о я в а н е,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 78570.11.41:
площ: 3015 кв. м, нива, собственост на Петър
Стоилов Гълъбов;
поземлен имот с идентификатор 78570.11.42:
площ: 141 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 78570.11.43:
площ: 50 кв. м, нива, собственост на Йордан
Николов Гочев;
поземлен имот с идентификатор 78570.11.44:
площ: 697 кв. м, нива, собственост на Гълъб
Илинов Милев;
поземлен имот с идентификатор 78570.18.31:
площ: 1613 кв. м, нива, собственост на Иванка
Василева Семерджиева, Атанас Георгиев Гълъбов;
поземлен имот с идентификатор 78570.18.32:
площ: 2276 кв. м, нива, собственост на Йордан
Ангелов Гълъбов;
поземлен имот с идентификатор 78570.19.35:
площ: 1188 кв. м, напоителен канал, собственост
на Община Пазарджик;
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поземлен имот с идентификатор 78570.19.36:
площ: 348 кв. м, нива, собственост на Трендафил
Василев Куреков;
поземлен имот с идентификатор 78570.19.37:
площ: 188 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 78570.19.38:
площ: 1138 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 78570.19.39:
площ: 744 кв. м, нива, собственост на Никола
Трендафилов Гавазов;
поземлен имот с идентификатор 78570.94.20:
площ: 147 684 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 78570.109.35:
площ: 946 кв. м, нива, собственост на Христина
Иванова Малинова;
поземлен имот с идентификатор 78570.112.18:
площ: 7068 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 78570.113.27:
площ: 413 кв. м, пасище, собственост на Община
Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 78570.113.28:
площ: 667 кв. м, напоителен канал, собственост
на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 78570.113.29:
площ: 2416 кв. м, нива, собственост на Костадин
Николов Таслаков;
поземлен имот с идентификатор 78570.122.32:
площ: 121 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 78570.141.75:
площ: 9453 кв. м, друг вид земеделска земя, земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 78570.144.56:
площ: 3552 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 78570.144.57:
площ: 1654 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 78570.144.58:
площ: 3536 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;
сграда с идентификатор 78570.5.6.1: площ:
125 к в. м, ж и л и щ на сг ра да – ед нофа м и л на,
собственост на Димитър Костадинов Пиляфов;
сграда с идентификатор 78570.5.6.2: площ:
36 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Димитър Костадинов Пиляфов;
сграда с идентификатор 78570.5.9.1: площ:
310 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на „Цвятко Чолаков“ – ЕООД;
сграда с идентификатор 78570.5.9.2: площ:
12 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на „Цвятко Чолаков“ – ЕООД;
сграда с идентификатор 78570.5.9.3: площ:
548 кв. м, складова база, склад, собственост на
„Цвятко Чолаков“ – ЕООД;
сграда с идентификатор 78570.6.50.1: площ:
110 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на ЗК „Родопи – 92“;
сграда с идентификатор 78570.6.50.2: площ:
248 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на ЗК „Родопи – 92“;
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сграда с идентификатор 78570.6.51.1: площ:
31 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Благо Методиев Топоров;
сграда с идентификатор 78570.7.4.1: площ:
71 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Георги Ангелов Гълъбов;
сграда с идентификатор 78570.7.4.2: площ:
42 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост на Георги Ангелов Гълъбов;
сграда с идентификатор 78570.7.4.3: площ:
72 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Георги Ангелов Гълъбов;
сграда с идентификатор 78570.7.4.4: площ:
33 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 78570.8.6.3: площ:
51 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Цветан Михов Цонков;
сграда с идентификатор 78570.8.6.4: площ:
65 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Цветан Михов Цонков;
сграда с идентификатор 78570.8.6.5: площ:
36 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 78570.8.25.1: площ:
140 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 78570.8.25.2: площ:
73 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 78570.8.25.3: площ:
8 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 78570.8.40.1: площ:
16 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 78570.8.40.2: площ:
47 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 78570.1.36:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 124 кв. м, площ след промяната:
16 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78570.1.43:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 521 кв. м, площ след промяната:
502 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78570.4.11:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 3226 кв. м, площ след промяната:
3194 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78570.6.12: за
местен път, собственост на Община Пазарджик,
площ преди промяната: 2573 кв. м, площ след
промяната: 2630 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78570.6.39: за
местен път, собственост на Община Пазарджик,
площ преди промяната: 34 407 кв. м, площ след
промяната: 34 376 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 78570.6.55:
ниско застрояване (до 10 м), собственост на Ани
Любомирова Габерска, площ преди промяната:
674 кв. м, площ след промяната: 676 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78570.7.4:
за друг вид застрояване, собственост на Ангел
Георг иев Гъ л ъбов, п лощ п ред и п ром я ната:
1962 кв. м, площ след промяната: 1963 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78570.9.4:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди промяната: 60 кв. м, площ след промяната:
55 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78570.11.29:
за местен път, собственост на Община Пазарджик, площ преди промяната: 224 кв. м, площ
след промяната: 116 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78570.112.16:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 3568 кв. м, площ след промяната:
3493 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78570.113.20:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 1274 кв. м, площ след промяната:
1280 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78570.114.7:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 4738 кв. м, площ след промяната:
4807 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78570.124.16:
за местен път, собственост на Община Пазарджик, площ преди промяната: 11 683 кв. м, площ
след промяната: 11 673 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78570.130.19:
за местен път, собственост на Община Пазарджик, площ преди промяната: 9040 кв. м, площ
след промяната: 8915 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78570.133.147:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 1693 кв. м, площ след промяната:
1279 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78570.135.28:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 1072 кв. м, площ след промяната:
1280 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78570.141.74:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 3908 кв. м, площ след промяната:
3887 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78570.144.31:
за местен път, собственост на Община Пазарджик, площ преди промяната: 4688 кв. м, площ
след промяната: 4659 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 78570.149.23:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 3917 кв. м, площ след промяната:
3880 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта
и кадастралните регистри:
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поземлен имот с идентификатор 78570.1.17:
площ: 1295 кв. м, нива, собственост на Васил
Спасов Малинов;
поземлен имот с идентификатор 78570.1.18:
площ: 1367 кв. м, нива, собственост на Ангел
Милев Милев;
поземлен имот с идентификатор 78570.1.19:
площ: 853 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 78570.1.24:
площ: 65 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 78570.1.27:
площ: 893 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 78570.1.29:
площ: 3001 кв. м, нива, собственост на Цветанка Атанасова Димитрова, Галина Здравкова
Шуманова;
поземлен имот с идентификатор 78570.1.32:
площ: 107 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 78570.1.40:
площ: 152 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 78570.1.42:
площ: 543 кв. м, нива, собственост на Петър
Георгиев Бирников;
поземлен имот с идентификатор 78570.1.44:
п лощ: 578 8 к в. м , дер е, с о б с т в ено с т н а
МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 78570.3.2:
площ: 1032 кв. м, нива, собственост на Димитър
Серафимов Мишев;
поземлен имот с идентификатор 78570.3.11:
площ: 3307 кв. м, нива, собственост на Христо
Стоянов Кълвачев;
поземлен имот с идентификатор 78570.3.12:
площ: 2169 кв. м, нива, собственост на Спас
Атанасов Вълчев;
поземлен имот с идентификатор 78570.3.13:
площ: 892 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 78570.3.14:
площ: 1614 кв. м, нива, собственост на Спас
Николов Таслаков;
поземлен имот с идентификатор 78570.3.24:
площ: 2884 кв. м, нива, собственост на Марияна
Александрова Георгиева, Людмила Александрова
Таслакова;
поземлен имот с идентификатор 78570.3.25:
площ: 3282 кв. м, нива, собственост на Михал
Василев Шарков;
поземлен имот с идентификатор 78570.3.27:
площ: 3302 кв. м, нива, собственост на Христоско Добрев Ячев;
поземлен имот с идентификатор 78570.3.29:
п лощ: 4 4 4 4 к в. м , водо ем , с о б с т в ено с т н а
МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 78570.3.30:
площ: 1012 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 78570.4.2:
площ: 1260 кв. м, нива, собственост на Георги
Атанасов Таслаков;
поземлен имот с идентификатор 78570.4.3:
площ: 1971 кв. м, нива, собственост на Кръстьо
Николов Таслаков;
поземлен имот с идентификатор 78570.4.6:
площ: 2318 кв. м, нива, собственост на Доста
Стоянова Станчева;
поземлен имот с идентификатор 78570.4.7:
площ: 2396 кв. м, нива, собственост на Тодор
Насков Атанасов, Мария Динкова Атанасова;
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поземлен имот с идентификатор 78570.4.8:
площ: 2033 кв. м, нива, собственост на Тодор
Насков Атанасов, Мария Динкова Атанасова;
поземлен имот с идентификатор 78570.4.9:
п лощ: 134 к в. м, з а д ру г ви д з ас т р оя ва не,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 78570.5.1:
площ: 4610 кв. м, за складова база, собственост
на „Цвятко Чолаков“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 78570.5.2:
площ: 628 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Николай Йорданов Добрев;
поземлен имот с идентификатор 78570.5.3:
п ло щ: 1 5 к в. м , з а д р у г в и д з а с т р о я в а н е,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 78570.5.4:
п лощ: 1155 к в. м, за д ру г ви д зас т роява не,
собственост на Димитър Костадинов Пиляфов;
поземлен имот с идентификатор 78570.6.1:
п лощ: 191 к в. м, з а д ру г ви д з ас т р оя ва не,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 78570.6.2:
площ: 2376 кв. м, нива, собственост на Ангел
Иванов Кръстанов;
поземлен имот с идентификатор 78570.6.3:
площ: 569 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Благо Методиев Топоров;
поземлен имот с идентификатор 78570.6.6:
площ: 1238 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 78570.6.11:
площ: 1244 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 78570.6.14:
площ: 3922 кв. м, за друг вид производствен,
складов обект, собственост на ЗК „Родопи – 92“;
поземлен имот с идентификатор 78570.6.25:
площ: 1058 кв. м, за друг вид производствен,
складов обект, ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 78570.6.52:
площ: 105 кв. м, за второстепенна улица, собственост на Ани Любомирова Габерска;
поземлен имот с идентификатор 78570.8.8:
п лощ: 105 к в. м, з а д ру г ви д з ас т р оя ва не,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 78570.8.11:
п л о щ : 57 к в. м , з а д р у г в и д з а с т р о я в а н е,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 78570.8.12:
п лощ: 343 к в. м, з а д ру г ви д з ас т р оя ва не,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 78570.8.13:
п лощ: 113 к в. м, з а д ру г ви д з ас т р оя ва не,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 78570.8.26:
площ: 117 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 78570.9.3:
п лощ: 173 к в. м , з а д ру г ви д з ас т р оя ва не,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 78570.11.10:
площ: 76 кв. м, нива, собственост на Йордан
Николов Гочев;
поземлен имот с идентификатор 78570.11.14:
п ло щ: 2 0 к в. м , з а д р у г в и д з а с т р о я в а н е,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 78570.11.20:
площ: 3019 кв. м, нива, собственост на Петър
Стоилов Гълъбов;
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поземлен имот с идентификатор 78570.11.23:
п лощ: 138 к в. м, за д ру г ви д зас т р оя ва не,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 78570.11.24:
п ло щ: 39 к в. м , з а д р у г в и д з а с т р о я в а н е,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 78570.11.27:
площ: 702 кв. м, нива, собственост на Гълъб
Илинов Милев;
поземлен имот с идентификатор 78570.18.1:
площ: 1720 кв. м, нива, собственост на Иванка Василева Семерджиева, Атанас Георгиев
Гълъбов;
поземлен имот с идентификатор 78570.18.3:
площ: 2277 кв. м, нива, собственост на Йордан
Ангелов Гълъбов;
поземлен имот с идентификатор 78570.19.1:
площ: 869 кв. м, нива, собственост на Никола
Трендафилов Гавазов;
поземлен имот с идентификатор 78570.19.7:
площ: 1179 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 78570.19.8:
п лощ: 9 к в. м, за д ру г ви д зас т роя ва не,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 78570.19.9:
площ: 257 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 78570.19.17:
площ: 374 кв. м, нива, собственост на Трендафил
Василев Куреков;
поземлен имот с идентификатор 78570.19.33:
площ: 1189 кв. м, напоителен канал, собственост
на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 78570.94.19:
площ: 147 963 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 78570.109.3:
площ: 954 кв. м, нива, собственост на Христина
Иванова Малинова;
поземлен имот с идентификатор 78570.112.17:
площ: 7133 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 78570.113.3:
площ: 2463 кв. м, нива, собственост на Костадин
Николов Таслаков;
поземлен имот с идентификатор 78570.113.18:
площ: 1520 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 78570.113.19:
площ: 813 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 78570.113.21:
площ: 662 кв. м, напоителен канал, собственост
на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 78570.113.22:
площ: 406 кв. м, пасище, собственост на Община
Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 78570.141.73:
площ: 9484 кв. м, друг вид земеделска земя,
собственост на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 78570.144.39:
площ: 3584 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 78570.144.40:
площ: 1658 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;
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сграда с идентификатор 78570.5.1.1: площ:
310 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на „Цвятко Чолаков“ – ЕООД;
сграда с идентификатор 78570.5.1.2: площ:
12 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на „Цвятко Чолаков“ – ЕООД;
сграда с идентификатор 78570.5.1.3: площ:
548 кв. м, складова база, склад, собственост на
„Цвятко Чолаков“ – ЕООД;
сграда с идентификатор 78570.5.4.1: площ:
125 к в. м, ж и л и щ на сг ра да – ед нофа м и л на,
собственост на Димитър Костадинов Пиляфов;
сграда с идентификатор 78570.5.4.2: площ:
36 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Димитър Костадинов Пиляфов;
сграда с идентификатор 78570.6.3.1: площ:
31 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на Благо Методиев Топоров;
сграда с идентификатор 78570.6.14.1: площ:
110 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на ЗК „Родопи – 92“;
сграда с идентификатор 78570.6.14.2: площ:
248 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на ЗК „Родопи – 92“;
сграда с идентификатор 78570.8.6.1: площ:
42 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Цветан Михов Цонков;
сграда с идентификатор 78570.8.6.2: площ:
55 кв. м, друг вид сграда за обитаване, собственост на Цветан Михов Цонков.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9912
ЗАПОВЕД № РД-18-838
от 10 декември 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. Добри дол, община Трекляно,
област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9913
ЗАПОВЕД № РД-18-839
от 10 декември 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 кадастрал-
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ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Злогош, община Трекляно,
област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9914
ЗАПОВЕД № РД-18-840
от 10 декември 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. Косово, община Трекляно,
област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9915
ЗАПОВЕД № РД-18-841
от 10 декември 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. Метохия, община Трекляно,
област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9916
ЗАПОВЕД № РД-18-842
от 10 декември 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. Побит камък, община Трекляно,
област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9917
ЗАПОВЕД № РД-18-843
от 10 декември 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.) одоб-
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рявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Средорек, община Трекляно,
област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9918
ЗАПОВЕД № РД-18-844
от 10 декември 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. Сушица, община Трекляно,
област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9919
ЗАПОВЕД № РД-18-845
от 10 декември 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. Трекляно, община Трекляно,
област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9920
ЗАПОВЕД № РД-18-846
от 10 декември 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. Уши, община Трекляно, област
Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9921
ЗАПОВЕД № РД-18-847
от 10 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
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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. Чешлянци, община Трекляно,
област Кюстендил.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9922
ЗАПОВЕД № РД-18-848
от 10 декември 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Ново Паничарево, община Приморско, област
Бургас.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 30.08.2018 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Бургас.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9923
ЗАПОВЕД № РД-18-849
от 10 декември 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за територи ята в ст роителните г раници на
с. Буковлък, община Плевен, област Плевен.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 12.12.2018 г. на
Службата по геодезия, картография и кадастър – Плевен.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9924

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № ДС-20-339
от 13 декември 2019 г.
На основание чл. 32, а л. 1 от Закона за
администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), протокол № РД-18200 от 16.11.2018 г., протокол № РД-18-222 от
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7.12.2018 г., протокол № РД-18-126 от 7.08.2019 г.
и протокол № РД-18-225 от 11.12.2019 г. на комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ одобрявам плана
на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000 и
регистъра към него за землището на с. Кременик,
община Дупница, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Янев
9931
ЗАПОВЕД № ДС-20-340
от 13 декември 2019 г.
На основание чл. 32, а л. 1 от Закона за
администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), протокол № РД-18198 от 16.11.2018 г., протокол № РД-18-224 от
7.12.2018 г., протокол № РД-18-125 от 7.08.2019 г.
и протокол № РД-18-223 от 11.12.2019 г. на комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ одобрявам плана
на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000 и
регистъра към него за землището на с. Бистрица,
община Дупница, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Янев
9932
ЗАПОВЕД № ДС-20-341
от 13 декември 2019 г.
На основание чл. 32, а л. 1 от Закона за
администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), протокол № РД-18-199 от
16.11.2018 г., протокол № РД-18-223 от 7.12.2018 г.
на комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ и констативен протокол от 18.02.2019 г. на Община
Дупница одобрявам плана на новообразуваните
имоти в мащаб 1:1000 и регистъра към него за
землището на с. Баланово, община Дупница,
област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Янев
9933
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ЗАПОВЕД № ДС-20-342
от 13 декември 2019 г.
На основание чл. 32, а л. 1 от Закона за
администрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи,
чл. 28б, ал. 8 от Правилника за прилагане на
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ), протокол № РД-18197 от 16.11.2018 г., протокол № РД-18-225 от
7.12.2018 г., протокол № РД-18-124 от 7.08.2019 г.
и протокол № РД-18-224 от 11.12.2019 г. на комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ одобрявам плана
на новообразуваните имоти в мащаб 1:1000 и
регистъра към него за землището на с. Дяково,
община Дупница, област Кюстендил.
Одобреният план може да бъде обжалван
чрез областния управител на област Кюстендил
пред Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен
срок от обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.
Областен управител:
В. Янев
9934

ОБЩИНА ЧИПРОВЦИ
РЕШЕНИЕ № 14
от 4 декември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ във връзка с изискванията
за ОУП в чл. 16 – 34 от Наредба № 8 от 2001 г.
на МРРБ за обема и съдържанието на устройствените планове; писмо с изх. № 91-00-15 от
8.11.2018 г. на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за съгласуване на
общ устройствен план на община Чипровци – изменение и допълнение – окончателен проект;
съгласувателно становище с изх. № 33-НН-1183
от 14.06.2019 г. на Министерството на културата;
съгласувателно становище за екологична оценка
№ МО 1-1/2018 г. от 18.04.2018 г. на директора
на Регионалната инспекция по околна среда и
води – Монтана, и Решение на Експертния съвет
по устройство на територията от протокол № 07
от 8.10.2019 г., точка единствена, Общинският
съвет – гр. Чипровци, реши:
1. Утвърждава решението на ЕСУТ № 07 от
8.11.2019 г., с което се приема общ устройствен
план на община Чипровци – изменение и допълнение – окончателен проект.
2. Одобрява общ устройствен план на община
Чипровци – изменение и допълнение – окончателен проект заедно с правилата и нормативите
за неговото прилагане и графични материали,
които са неразделна част от проекта.
Председател:
Цв. Петкова
9964

ОБЩИНА С. САМУИЛ,
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ЗАПОВЕД № 1105
от 16 декември 2019 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМ А и
чл. 310, ал. 5 от Закона за предучилищното и
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училищното образование във връзка с Решение
№ 3.014 и протокол № 3 от 4.12.2019 г. на Общинския съвет – с. Самуил:
1. Закривам филиал детска градина „Детска ра дост“ – с. Гол яма вода, к ъм ДГ „Радост“ – с. Владимировци, със седалище с. Голяма
вода, ул. Люлин № 2, считано от 30.05.2020 г.
Децата от филиал детска градина „Детска радост“
със седалище и официален адрес: област Разград,
община Самуил, с. Голяма вода, ул. Люлин
№ 1, да се насочат за обучение в приемащата
общинска ДГ „Радост“ – с. Владимировци, със
седалище и официален адрес: област Разград,
община Самуил, с. Владимировци, ул. Христо
Ботев № 2, при условията на чл. 12 от ЗПУО.
2. Задъл ж ителната док у ментаци я на филиа л ДГ „Детска радост“ – с. Гол яма вода,
се приема за съхранение от директора на ДГ
„Радост“ – с. Владимировци.
3. Наличният инвентар, сградният фонд и
дворните площи – общинска собственост, във
филиал ДГ „Детска радост“ – с. Голяма вода,
да се приемат за стопанисване и управление от
директора на ДГ „Радост“ – с. Владимировци.
4. Трудовите правоотношения с персонала на
Детска градина „Детска радост“ да се уредят
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса
на труда.
Конт рола по изпълнение на заповедта и
предприемане на необходими действия за обнародване на заповедта възлагам на зам.-кмета
на община Самуил – Севим Рамаданова.
Копие от заповедта да се връчи за сведение
и изпълнение.
Настоящата заповед може да се обжалва в
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред А дминистративния съд – Разград, по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
Кмет:
Дж. Азис
9960
4. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-127 от 17.12.2019 г. за обект: Основен ремонт на Път III-4904 (О.п. Разград – Кубрат) – жп
гара Разград – (Разград – Дянково) от км 0+000
до км 4+607. На основание чл. 215, ал. 1 и 4
от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 30-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
9928
32. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 1 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) обявява, че е издал Заповед № РС-126
от 16.12.2019 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-23 от 8.05.2018 г. за строеж: „Реконструкция на мрежа СрН 20 kV – ВЕЛ „Крапец“

ВЕСТНИК

БРОЙ 101

отклонение за ТП „ЕХО“ с. Рударци от П/ст „Перун“ и обособяване на ВЕЛ 20 kV – „Делта хил“
на територията на област Перник – с. Рударци,
с. Драгичево, кв. Църква и кв. Изток, община
Перник, и област София-град – кв. Мърчаево,
район „Витоша“, Столична община. Заповедта
може да бъде обжалвана от заинтересованите
лица пред Върховния административен съд в
30-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
10023
81. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-125 от 12.12.2019 г. за обект: „Пристанищен
терминал (ПТ) „Росенец“ – Пристанищни приемни съоръжения за твърди и горими отпадъци
в обеззаразителна станция за битови отпадъци
на територията на „ПТ „Росенец“, територията на област Бургас, землище кв. Крайморие,
Лесопарк Росенец, местност Пристанище Бургас – Росенец – ПИ с идентификатор 07079.831.92
и местност Отманли, ПИ с идентификатор
07079.831.1 – УПИ III-1. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
9843
90. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-128 от 19.12.2019 г. за обект: Оборудване
на 3 броя съществуващи АУЗПТ за нуждите на
електронна система за събиране на таксите за
ползване на републиканската пътна мрежа на
база изминато разстояние за превозни средства
с обща технически допустима максимална маса
над 3,5 т (ТОЛ) и на база време за леки автомобили с обща технически допустима максимална
маса до 3,5 т (електронна винетка), в рамките
на териториалния обхват на републиканските
пътища, държавна собственост, при условията
на чл. 60 на А дминистративнопроцесуалния
кодекс. Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
30-дневен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
10024
97. – 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
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№ РС-129 от 19.12.2019 г. за строеж: „Магистрални и локални оптични кабели към Транзитния
газопровод за Гърция и газопроводни отклонения към него в участъка от газоизмервателна
станция „Дупница“ до границата с Република
Гърция“, на територията на област Кюстендил,
община Дупница, землищата на: гр. Дупница,
с. Баланово, с. Джерман, с. Грамаде; община
Бобошево, землищата на: с. Блажиево, с. Висока
могила, с. Сопово, гр. Бобошево; община Кочериново, землищата на: с. Драгодан, с. Боровец,
с. Бураново, с. Крумово; област Благоевград,
общ и на Бла г оевг ра д, зем л и щата на: с. Бучино, с. Българчево, с. Зелендол, с. Селище,
с. Пок ровн и к , с. Па деш; общ и на С и м и тл и,
землищата на: с. Железница, с. Докатичево,
с. Тросково, с. Полена, с. Крупник, с. Полето,
с. Ракитна, с. Мечкул; община Кресна, землищата на: с. Стара Кресна, с. Ощава, с. Влахи,
гр. Кресна, с. Сливница, с. Будилци; община
Струмяни, землищата на: с. Горна Крушица,
с. Каменица, с. Микрево, с. Драката, с. Палат;
община Сандански, землищата на: с. Вълково,
с. Струма, гр. Сандански, с. Лебница, с. Дамяница; община Петрич, землищата на: с. Рибник,
с. Старчево, с. Рупите, с. Митино, с. Дрангово,
с. Марикостиново, с. Марино поле, с. Чучулигово, с. Кулата. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано от заинтересованите лица пред
Върховния административен съд в 30-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
10058
33. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим
имот № С190022-091-0001003/2.12.2019 г. възлага
на Борислав Кръстев Инчев следния недвижим
имот: самостоятелен обект – апартамент № 7,
жилище, с площ 78,80 кв. м, състоящ се от две
спални, дневна с кухненски бокс, баня-тоалетна
и килер, заедно с прилежащи части – 1,808 % от
общите части, намиращ се в Пловдив, бул. Дунав № 101, вх. Б, ет. 2, с граници: на същия
етаж – 56784.508.175.1.4; 56784.508.175.1.6; под
обек та – 56784.508.175.1.65; 56784.508.175.1.64;
над обекта – 56784.508.175.1.14; имотна партида
№ 317481 с идентификатор 56784.508.175.1.7.
10025
34. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С190022-091-0000891/6.11.2019 г.
възлага на Светлана Борисова Александрова
следния недвижим имот: земеделска земя, имот
№ 024005 в землището на с. Широково, ЕК АТТЕ 83301, община Две могили, област Русе, с
начин на трайно ползване: пасище, мера, категория на земята при неполивни условия: девета,
площ: 13 199 кв. м, намиращ се в с. Широково,
община Две могили, област Русе – местност
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Голямата копка, с граници: имот № 024006 – пасище, мера на Петко Борисов Петков, имот
№ 000188 – полски път на Община Две могили,
имот № 024004 – пасище, мера на наследниците
на Радул Радков Радулов, имот № 000097 – пасище, мера на Община Две могили.
9891
89. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот № С190022-091-0001074/16.12.2019 г. възлага
на „Тесгруп Дуло“ – ЕООД, с адрес: гр. Дулово,
ул. Христо Ботев № 168А, следните недвижими
имоти: поземлен имот с площ 1633 кв. м, с идентификатор 24030.501.802 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Дулово, област
Силистра, с административен адрес гр. Дулово,
ул. Васил Левски № 25, с трайно предназначение
на територията: урбанизирана и начин на трайно
ползване: ниско застрояване (до 10 м), номер на
предходен план: 802, квартал 47, парцел 2, при
съседи на поземления имот: имоти с идентификатори 20430.501.3234; 24030.501.3219; 24030.501.1019
и 24030.501.9292, ведно с изградените в имота:
1. сграда с идентификатор 24030.501.802.1, с
площ 397 кв. м, брой етажи – 1, с предназначение – промишлена сграда; 2. сграда с идентификатор 24030.501.802.2, с площ 2 кв. м, брой етаж – 1,
с предназначение – селскостопанска сграда, и 3.
сграда с идентификатор 24030.501.802.5, с площ
8 кв. м, брой етажи – 1, с предназначение – постройка на допълващо застрояване.
10026
29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Пенка Николова Маринова, наследница на Мончо Христов Цанин,
собственик на имот с идентификатор 43829.232.86,
намиращ се в землището на Лисец, община
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9600
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Цветомир
Конов Конов, наследник на Ца н дьо Конов
Делимарински (Демирински), собственик на
имот с идентификатор 43829.232.87, намиращ се
в землището на Лисец, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 508
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от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9601
31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Румяна Иванова Христова, наследница на Иван Христов Цанин, собственик на имот с идентификатор 43829.232.113,
намиращ се в землището на Лисец, община
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9602
32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“, на територи ята на областите Ловеч и
Плевен на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Цветомира Петрова Радева, наследница на Йонка
Цвяткова Петрова Миновска, собственица на
имот с идентификатор 43829.233.2, намиращ се
в землището на Лисец, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9603
33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Иванка Христова Данчева, наследница на Петър Стойчев
Данчев, собственик на имот с идентификатор
43829.233.17, намиращ се в землището на Лисец,
община Ловеч, област Ловеч, и наследник на
Данчо Стойчев Данчев, собственик на имот
с идентификатор 43829.233.18, намиращ се в
землището на Лисец, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9604
34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Маргарита Кънчева
Иванова, наследница на Панчо Маринов Деребеев, собственик на имот с идентификатор
43829.233.29, намиращ се в землището на Лисец,
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9605
35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Панчо Кънчев Генов, наследник на Панчо Маринов Деребеев, собственик
на имот с идентификатор 43829.233.29, намиращ
се в землището на Лисец, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9606
36. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Боян Цанков Петков, наследник на Пенка Цанкова Петкова, собственица
на имот с идентификатор 02935.102.2, намиращ се
в землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9607
37. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
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основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Веселинка Иванова Казанджиева, наследница на Мария Цочева и Иван
Димитров, собственици на имот с идентификатор
02935.102.3, намиращ се в землището на Баховица,
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9608
38. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Детелина Иванова
Тодорова, наследница на Мария Цочева и Иван
Димитров, собственици на имот с идентификатор
02935.102.3, намиращ се в землището на Баховица,
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9609
39. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Валентина Николаева
Иванова, наследница на Николай Петков Николов,
собственик на имот с идентификатор 02935.109.7,
намиращ се в землището на Баховица, община
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9610
40. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Теменуга Петкова Петрова, наследница на Петко Тотев Марков, собственик
на имот с идентификатор 02935.280.603, намиращ
се в землището на Баховица, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
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са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9611
41. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Емилия Георгиева
Георгиева, наследница на Тотю Тодоров Тонков,
собственик на имот с идентификатор 02935.290.704,
намиращ се в землището на Баховица, община
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9612
42. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Цветомира Миткова
Ангелова, наследница на Христо Митков Пълин,
собственик на имот с идентификатор 02935.280.11,
намиращ се в землището на Баховица, община
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9613
43. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Илка Асенова Иванова,
наследница на Петко Дичков Ботев, собственик
на имот с идентификатор 02935.289.2, намиращ се
в землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9614
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44. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Пенка Маринова Петкова, наследница на Петко Дичков Ботев, собственик
на имот с идентификатор 02935.289.2, намиращ се
в землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9615
45. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мария Георгиева Георгиева-Николова, наследница на Петко Дичков
Ботев, собственик на имот с идентификатор
02935.289.2, намиращ се в землището на Баховица,
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9616
46. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Пламен Бочев Петков,
наследник на Велика Ачева Бешева, собственица
на имот с идентификатор 02935.290.83, намиращ се
в землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9617
47. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Колю Минков Колев,
наследник на Янка Иванова Василева, собственица
на имот с идентификатор 02935.290.110, намиращ
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се в землището на Баховица, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9618
48. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Бойко Бочков Ботев,
наследник на Цанка Иванова Ботева, собственица
на имот с идентификатор 02935.290.117, намиращ
се в землището на Баховица, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9619
49. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Михаил Николаев Бакърджиев, наследник на Никола Иванов Нанков,
собственик на имот с идентификатор 02935.290.119,
намиращ се в землището на Баховица, община
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9620
50. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Таня Иванова Иванова,
наследница на Христо Цанов (Цалов) Христов,
собственик на имот с идентификатор 02935.290.135,
намиращ се в землището на Баховица, община
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9621
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51. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Дафинка Трифонова
Димитрова, наследница на Марко Конов Милиев,
собственик на имот с идентификатор 02935.290.136,
намиращ се в землището на Баховица, община
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9622
52. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Димитров Иванов,
наследник на Марко Мичев Марков, собственик на
имот с идентификатор 02935.290.138, намиращ се
в землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9623
53. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стефан Цанков Тотев,
наследник на Марко Мичев Марков, собственик
на имот с идентификатор 02935.290.138, намиращ
се в землището на Баховица, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9624
54. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Петко Йотов Петков,
наследник на Пена Бочева Петкова, собственица на имот с идентификатор 02935.290.139,
намиращ се в землището на Баховица, община
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Ловеч, област Ловеч, наследник на Петко Генов
Петков, собственик на имот с идентификатор
02935.290.140, намиращ се в землището на Баховица, община Ловеч, област Ловеч, и наследник
на Йото Иванов Първанов, собственик на имот
с идентификатор 02935.290.171, намиращ се в
землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9625
55. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Пламен Иванов Хицов,
наследник на Петко Иванов Димитров, собственик
на имот с идентификатор 02935.290.141, намиращ
се в землището на Баховица, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9626
56. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ирина Цанкова Иванова,
наследница на Вътю Василев Тотев, собственик на
имот с идентификатор 02935.290.158, намиращ се
в землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9627
57. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Петко Йотов Петков,
наследник на Йото Иванов Първанов, собственик
на имот с идентификатор 02935.290.171, намиращ
се в землището на Баховица, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени 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 местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9628
58. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стоянка Вътева Петрова,
наследница на Йото Иванов Първанов, собственик
на имот с идентификатор 02935.290.171, намиращ
се в землището на Баховица, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9629
59. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Вергиния Стефанова
Митева, наследница на Стефан Бочев Вълчев,
собственик на имот с идентификатор 02935.290.221,
намиращ се в землището на Баховица, община
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9630
60. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Теодоси Стефанов Бочев,
наследник на Стефан Бочев Вълчев, собственик на
имот с идентификатор 02935.290.221, намиращ се
в землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9631
61. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
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основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ирина Цанкова Иванова,
наследница на Иван Цанов Йотов, собственик на
имот с идентификатор 02935.290.223, намиращ се
в землището на Баховица, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9632
62. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Марийка Петкова
Енчева, наследница на Петко Динков Петков,
собственик на имот с идентификатор 02935.293.14,
намиращ се в землището на Баховица, община
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9633
63. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Татяна Христофорова Матев, наследница на Кольо (Колю) Матев
Николов, собственик на имот с идентификатор
67060.2.3, намиращ се в землището на Славяни,
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9634
64. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Павел Петков Иванов,
наследник на Бона Гънчева Кучева, собственица
на имот с идентификатор 67060.12.7, намиращ се
в землището на Славяни, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
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собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9635
65. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Николай Георгиев
Георгиев, наследник на Георги Колев Георгиев,
собственик на имот с идентификатор 67060.12.11,
намиращ се в землището на Славяни, община
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9636
66. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Весела Стойкова Атанасова, наследница на Нягол Динков Мончев,
собственик на имот с идентификатор 67060.242.2,
намиращ се в землището на Славяни, община
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9637
67. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Стоянов Нанков,
наследник на Цанка и Мичо Н Атанасови, собственици на имот с идентификатор 67060.242.3,
намиращ се в землището на Славяни, община
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9638
68. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Авто-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 8 1

магистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Добринка Цанкова
Николова, наследница на Никола Тотев Петров,
собственик на имот с идентификатор 67060.243.9,
намиращ се в землището на Славяни, община
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9639
69. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Пламен Цанков Стоянов, наследник на Петрана Цанкова Стоянова,
собственица на имот с идентификатор 67060.243.10,
намиращ се в землището на Славяни, община
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9640
70. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Захарина Христова Михайлова, наследница на Петър и Киро Михайлови
Георгиеви, собственици на имот с идентификатор
67060.303.1, намиращ се в землището на Славяни,
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9641
71. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен
на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Еленка Василева Петрова-Митева, наследница на Петър
и Киро Михайлови Георгиеви, собственици на
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имот с идентификатор 67060.303.1, намиращ се
в землището на Славяни, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9642
72. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Снежинка Пейчева
Джамбазова, наследница на Пейчо Цвятков Кочев,
собственик на имот с идентификатор 67060.305.10,
намиращ се в землището на Славяни, община
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9643
73. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Стефка Стоянова
Стоянова, наследница на Пейчо Цвятков Кочев,
собственик на имот с идентификатор 67060.305.10,
намиращ се в землището на Славяни, община
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9644
74. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Еленка Стоянова
Стоянова, наследница на Пейчо Цвятков Кочев,
собственик на имот с идентификатор 67060.305.10,
намиращ се в землището на Славяни, община
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
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местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9645
75. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Найден Кирилов Найденов, наследник на Найден Атанасов Крачунов,
собственик на имот с идентификатор 67060.314.5,
намиращ се в землището на Славяни, община
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9646
76. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Делян Кирилов Найденов, наследник на Найден Атанасов Крачунов,
собственик на имот с идентификатор 67060.314.5,
намиращ се в землището на Славяни, община
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9647
77. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Диляна Иванова
Динева, наследница на Петко Цвятков Николов,
собственик на имот с идентификатор 67060.314.10,
намиращ се в землището на Славяни, община
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9648
78. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
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км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Георги Ангелов Генов,
наследник на Гено Митков Тотев, собственик на
имот с идентификатор 67060.314.12, намиращ се
в землището на Славяни, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9649
79. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Милко Стефанов Спасов,
наследник на Петко Стоянов Богоев, собственик
на имот с идентификатор 67060.314.17, намиращ се
в землището на Славяни, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9650
80. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Валентин Петков
Тодоров, наследник на Петко Стоянов Богоев,
собственик на имот с идентификатор 67060.314.17,
намиращ се в землището на Славяни, община
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9651
81. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Цветан Спасов Цветанов,
наследник на Петко Стоянов Богоев, собственик
на имот с идентификатор 67060.314.17, намиращ се
в землището на Славяни, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
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са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9652
82. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Пламен Георгиев Райнов,
наследник на Христо Добрев Петков, собственик
на имот с идентификатор 67060.314.31, намиращ се
в землището на Славяни, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9653
83. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Павел Христов Петков,
наследник на Христо Добрев Петков, собственик
на имот с идентификатор 67060.314.31, намиращ се
в землището на Славяни, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9654
84. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Илиян Христов Петков,
наследник на Христо Добрев Петков, собственик
на имот с идентификатор 67060.314.31, намиращ се
в землището на Славяни, община Ловеч, област
Ловеч, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9655
85. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
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км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Поля Веселинова Балакчиева, наследница на Петър Иванов Шекеров,
собственик на имот с идентификатор 51620.32.19,
намиращ се в землището на Николаево, община
Плевен, област Плевен, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9656
86. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на починал Христо Георгиев
Кривошиев, наследник на Веселин Дунев Вътев,
собственик на имот с идентификатор 51620.32.25,
намиращ се в землището на Николаево, община
Плевен, област Плевен, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9657
87. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Виктор Веселинов Шекерски, наследник на Митко Иванов Шекерски,
собственик на имот с идентификатор 51620.32.29,
намиращ се в землището на Николаево, община
Плевен, област Плевен, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9658
88. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иван Тошев Шекерски,
наследник на Митко Иванов Шекерски, собственик на имот с идентификатор 51620.32.29,
намиращ се в землището на Николаево, община
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Плевен, област Плевен, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9659
89. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мариан Веселинов
Ангелов, наследник на Ангел Тотев Райнов,
собственик на имот с идентификатор 51620.32.33,
намиращ се в землището на Николаево, община
Плевен, област Плевен, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9660
90. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Габриела Розенова
Николова, наследница на Бр А лекс Симеон
Никола Тодор Нейков, собственик на имот с
идентификатор 51620.32.89, намиращ се в землището на Николаево, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9661
91. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Емилия Розенова Петкова, наследница на Бр Алекс Симеон Никола
Тодор Нейков, собственик на имот с идентификатор 51620.32.89, намиращ се в землището на
Николаево, община Плевен, област Плевен, за
постановяването на Решение № 508 от 26.08.2019 г.
на Министерски съвет, с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред админи-
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стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9662
92. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Нела Иванова Пенчева,
наследница на Банчо Петков Ходжов, собственик
на имот с идентификатор 51620.135.239, намиращ се
в землището на Николаево, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9663
93. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Надежда Борисова Нинова, наследница на Мария Симионова Чипилска
(Мария Симеонова Чепилска), собственица на
имот с идентификатор 51620.135.245, намиращ се в
землището на Николаево, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9664
94. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Инна Георгиева Симеонова, наследница на Мария Симионова Чипилска
(Мария Симеонова Чепилска), собственица на
имот с идентификатор 51620.135.245, намиращ се в
землището на Николаево, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9665
95. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
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на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Антоанета Иванова
Симеонова, наследница на Димитър Петров
Симеонов, собственик на имот с идентификатор
51620.135.329, намиращ се в землището на Николаево, община Плевен, област Плевен, за постановяването на Решение № 508 от 26.08.2019 г. на
Министерски съвет, с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9666
96. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Петър Димитров Симеонов, наследник на Димитър Петров Симеонов,
собственик на имот с идентификатор 51620.135.329,
намиращ се в землището на Николаево, община
Плевен, област Плевен, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9667
97. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Иванка Манолова Стоянова, наследница на Николай Николов Чудов,
собственик на имот с идентификатор 51620.141.9,
намиращ се в землището на Николаево, община
Плевен, област Плевен, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9668
98. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Станимир Димитров
Митов, наследник на Бр Георги Кочо Генови
Цветкови, собственик на имот с идентификатор
05921.180.4, намиращ се в землището на Бохот,
община Плевен, област Плевен, за постановява-
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нето на Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9669
99. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Цеца Атанасова Петкова,
наследница на Иван Каменов Цанов, собственик
на имот с идентификатор 05921.180.7, намиращ се
в землището на Бохот, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9670
100. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Любомир Александров
Александров, наследник на Мико Василев Русов,
собственик на имот с идентификатор 05921.180.26,
намиращ се в землището на Бохот, община
Плевен, област Плевен, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9671
101. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Ирена Александрова
Вангелова, наследница на Мико Василев Русов,
собственик на имот с идентификатор 05921.180.26,
намиращ се в землището на Бохот, община
Плевен, област Плевен, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9672
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102. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Атанас Николов Георгиев, наследник на Мико Василев Русов, собственик
на имот с идентификатор 05921.180.26, намиращ
се в землището на Бохот, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9673
103. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мариана Атанасова
Георгиева, наследница на Мико Василев Русов,
собственик на имот с идентификатор 05921.180.26,
намиращ се в землището на Бохот, община
Плевен, област Плевен, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9674
104. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Веселин Тодоров Василев, наследник на Мико Василев Русов, собственик
на имот с идентификатор 05921.180.26, намиращ
се в землището на Бохот, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9675
105. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Цветанка Лазарова Гетова, наследница на Мико Василев Русов, собственик
на имот с идентификатор 05921.180.26, намиращ
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се в землището на Бохот, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9676
106. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Олга Иванова Пейчева,
наследница на Мико Василев Русов, собственик
на имот с идентификатор 05921.180.26, намиращ
се в землището на Бохот, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9677
107. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Веселин Цветанов Каменов, наследник на Мико Василев Русов, собственик
на имот с идентификатор 05921.180.26, намиращ
се в землището на Бохот, община Плевен, област
Плевен, за постановяването на Решение № 508
от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9678
108. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на „Аксиома“ – ЕООД,
собственик на имот с идентификатор 43829.231.13,
намиращ се в землището на Лисец, община Ловеч,
област Ловеч, за постановяването на Решение
№ 508 от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с
което са отчуждени имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението
на Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9679
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109. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на „Регионалгаз“ – АД,
собственик на имот с идентификатор 67060.1.53,
намиращ се в землището на Славяни, община
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9680
110. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на „Ловеч консулт“ – ООД,
собственик на имоти с идентификатори 67060.305.9
и 67060.305.12, намиращи се в землището на
Славяни, община Ловеч, област Ловеч, за постановяването на Решение № 508 от 26.08.2019 г. на
Министерски съвет, с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9681
111. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Стефка Ангелова Ангелова, собственица на имот с идентификатор
43829.45.15, намиращ се в землището на Лисец,
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9682
112. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Надка Няголова Няголова, собственица на имот с идентификатор
02935.25.8, намиращ се в землището на Баховица,
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването

С Т Р.

188

ДЪРЖАВЕН

на Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9683
113. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Йото Генов Йотов,
собственик на имот с идентификатор 02935.26.4,
намиращ се в землището на Баховица, община
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9684
114. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Бочо Милиев Петров,
собственик на имот с идентификатор 02935.105.9,
намиращ се в землището на Баховица, община
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9685
115. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Трифон Христов Иванов,
собственик на имот с идентификатор 02935.290.903,
намиращ се в землището на Баховица, община
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9686
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116. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Костадинка Иванова
Кочева, собственица на имот с идентификатор
67060.1.7, намиращ се в землището на Славяни,
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9687
117. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Христо Йончев Кочев,
собственик на имот с идентификатор 67060.132.2,
намиращ се в землището на Славяни, община
Ловеч, област Ловеч, за постановяването на
Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски
съвет, с което са отчуждени имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда. Решението на Министерския съвет може да
бъде обжалвано пред административния съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9688
118. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Пенка Стоянова Стойновска, собственица на имот с идентификатор
67060.314.16, намиращ се в землището на Славяни,
община Ловеч, област Ловеч, за постановяването
на Решение № 508 от 26.08.2019 г. на Министерски съвет, с което са отчуждени имоти и части
от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9689
119. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 122+260 до
км 139+340, включително пътен възел „Плевен“,
на територията на областите Ловеч и Плевен на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Илийчо Петров
Симеонов, собственик на имот с идентификатор
51620.135.329, намиращ се в землището на Николаево, община Плевен, област Плевен, за поста-
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новяването на Решение № 508 от 26.08.2019 г. на
Министерски съвет, с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9690
1. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала
„Хемус“, участък от км 87+800 до км 103+150,
включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, подучастъци от км 87+800 до
км 94+960 и от 96+600 до км 103+150, на територията на област Ловеч на основание чл. 34б, ал. 3
от Закона за държавната собственост съобщава
на Нели Василева Михайлова, наследница на
Димитър Чеков Драганов, собственик на имот с
№ 06450.19.2 и имот № 06450.21.33, намиращи се
в землището на Брестница, община Ябланица,
област Ловеч, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9693
2. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, поду част ъци от
км 87+800 до км 94+960 и от 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Славомир Потоцки, наследник
на Христо Пенков Ничев, собственик на имот с
№ 43058.509.18 и имот № 43058.509.19, намиращи
се в землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9694
3. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, поду част ъци от
км 87+800 до км 94+960 и от 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Марин Иванов Цветанов,
наследник на Иван Даков Дачев, собственик на
имот с № 06450.22.19, намиращ се в землището
на Брестница, община Ябланица, област Ловеч,
за постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
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съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9695
4. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, поду част ъци от
км 87+800 до км 94+960 и от 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Даниела Михайлова Карапенева,
наследница на Ангел Йорданов Драганов, собственик на имот с № 07357.5.35, намиращ се в
землището на Български извор, община Тетевен,
област Ловеч, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9696
5. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800
до км 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, подучастъци
от км 87+800 до км 94+960 и от 96+600 до
км 103+150, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Михайло Любишов
Стоянович, наследник на Иван Стоянов Иванов,
собственик на имот с № 07357.5.45, намиращ се в
землището на Български извор, община Тетевен,
област Ловеч, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9697
6. – А генци я „Пътна инфрастру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, поду част ъци от
км 87+800 до км 94+960 и от 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Елка Нинова Маркетта, наследница
на Райка Дачева Вутева, собственица на имот с
№ 07357.5.47, намиращ се в землището на Български извор, община Тетевен, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9698
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7. – А г енц и я „Пътна инфрас т ру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, поду част ъци от
км 87+800 до км 94+960 и от 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Жулиета Димитрова Симиджиева,
наследница на Михаил Димитров Христемов,
собственик на имот с № 07357.5.100, намиращ се в
землището на Български извор, община Тетевен,
област Ловеч, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9699
8. – А генци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, поду част ъци от
км 87+800 до км 94+960 и от 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Павлин Велъов Спасов, наследник
на Дачо Цончев Йотов Влахов, собственик на
имот с № 07357.5.107, намиращ се в землището
на Български извор, община Тетевен, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9700
9. – А г енци я „Пътна инфрас тру кт у ра“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, поду част ъци от
км 87+800 до км 94+960 и от 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Снежина Симеонова Димитрова,
наследница на Симеон Димитров Петков, собственик на имот с № 43058.439.21, намиращ се
в землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9701
10. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800
до км 103+150, включително пътен възел „Бо-
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аза“ и пътен възел „Дерманци“, подучастъци
от км 87+800 до км 94+960 и от 96+600 до
км 103+150, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Мариана Павлова
Сотирова, наследница на Недко Павлов Цацов,
собственик на имот с № 43058.441.9, намиращ се
в землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9702
11. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, поду част ъци от
км 87+800 до км 94+960 и от 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Соня Петрова Върбанова,
наследница на Мария Димитрова Върбанова,
собственица на имот с № 43058.608.49, намиращ
се в землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9703
12. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800
до км 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, подучастъци
от км 87+800 до км 94+960 и от 96+600 до
км 103+150, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Нели Василева Велева-Салех, наследница на Йоша Маркова Цочева,
собственица на имот с № 56318.29.43, намиращ
се в землището на Пещерна, община Луковит,
област Ловеч, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9704
13. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800
до км 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, подучастъци
от км 87+800 до км 94+960 и от 96+600 до
км 103+150, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
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собственост съобщава на Атанас Марков Марков,
наследник на Йоша Маркова Цочева, собственик
на имот с № 56318.29.43, намиращ се в землището
на Пещерна, община Луковит, област Ловеч, за
постановяването на Решение на Министерския
съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което са отчуждени
имоти и части от имоти – частна собственост, за
държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред административния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9705
14. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800
до км 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, подучастъци
от км 87+800 до км 94+960 и от 96+600 до
км 103+150, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Мариана Дакова Симеонова, наследница на Тодор Димитров Куков,
собственик на имот с № 20688.149.17, намиращ
се в землището на Дерманци, община Луковит,
област Ловеч, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9706
15. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, поду част ъци от
км 87+800 до км 94+960 и от 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Сабина Люлинова Гетова,
собственица на имот с № 06450.21.102, намиращ
се в землището на Брестница, община Ябланица,
област Ловеч, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9707
16. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800
до км 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, подучастъци
от км 87+800 до км 94+960 и от 96+600 до
км 103+150, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Вельо
и Дачо Йотови Цончеви, собственици на имот с
№ 06450.21.106 и имот с № 06450.21.107, намиращи
се в землището на Брестница, община Ябланица,
област Ловеч, за постановяването на Решение на
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Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9708
17. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, поду част ъци от
км 87+800 до км 94+960 и от 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Райка Йотова
Милева, собственица на имот с № 07357.5.50,
намиращ се в землището на Български извор,
община Тетевен, област Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671
от 12.11.2019 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9709
18. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, поду част ъци от
км 87+800 до км 94+960 и от 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Дако Витанов Влахов, собственик на имот с № 07357.5.103,
намиращ се в землището на Български извор,
община Тетевен, област Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671
от 12.11.2019 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9710
19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, поду част ъци от
км 87+800 до км 94+960 и от 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на Андрей Начев Караиванов,
собственик на имот с № 43058.92.9, намиращ се
в землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
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пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9711
20. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, поду част ъци от
км 87+800 до км 94+960 и от 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Макньо Цаков
Макнев, собственик на имот с № 43058.95.1, намиращ се в землището на Торос, община Луковит,
област Ловеч, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9712
21. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, поду част ъци от
км 87+800 до км 94+960 и от 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на наследниците на Стана Цветкова
Мирчева, собственик на имот с № 43058.95.5, намиращ се в землището на Торос, община Луковит,
област Ловеч, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9713
22. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800
до км 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, подучастъци
от км 87+800 до км 94+960 и от 96+600 до
км 103+150, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на наследниците на Иванка
Иванова и Тотка Василева, собственици на имот
с № 43058.96.5, намиращ се в землището на Торос,
община Луковит, област Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671
от 12.11.2019 г., с което са отчуждени имоти и
части от имоти – частна собственост, за държавна
нужда. Решението на Министерския съвет може
да бъде обжалвано пред административния съд
по местонахождение на имота в 14-дневен срок
от обнародването на настоящото обявление в
„Държавен вестник“.
9714
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23. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800
до км 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, подучастъци
от км 87+800 до км 94+960 и от 96+600 до
км 103+150, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Колю Стойков Конов,
собственик на имот с № 43058.102.8, намиращ се
в землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9715
24. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800
до км 103+150, включително пътен възел „Боаза“ и пътен възел „Дерманци“, подучастъци
от км 87+800 до км 94+960 и от 96+600 до
км 103+150, на територията на област Ловеч на
основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната
собственост съобщава на Георги Нинов Райков,
собственик на имот с № 43058.103.20, намиращ се
в землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9716
25. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, поду част ъци от
км 87+800 до км 94+960 и от 96+600 до км 103+150,
на територията на област Ловеч на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на наследниците на Макньо Гергов
Диков, собственик на имот с № 43058.103.21, намиращ се в землището на Торос, община Луковит,
област Ловеч, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9717
26. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Автомагистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
км 103+150, включително пътен възел „Боаза“
и пътен възел „Дерманци“, поду част ъци от
км 87+800 до км 94+960 и от 96+600 до км 103+150,
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на територията на област Ловеч на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост съобщава на наследниците на Петко Цаков
Ненков, собственик на имот с № 43058.134.41, намиращ се в землището на Торос, община Луковит,
област Ловеч, за постановяването на Решение на
Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г., с което
са отчуждени имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред административния съд по местонахождение
на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9718
706. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,
обявява конкурси в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление
8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност „Театрознание и театрално изкуство“
за доцент (сценични бойни техники) – един, и
научна специалност „Кинознание, киноизкуство
и телевизия“ за главен асистент (филмов и телевизионен дизайн) – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в НАТФИЗ, ул. Раковски № 108А,
ет. 3, стая А303, тел. 9231-225.
9995
777. – Националната музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“ – София, на основание чл. 3, ал. 1 от ЗРАСРБ обявява конкурс за
заемане на академични длъжности в професионално направление 8.3. Музикално и танцово
изкуство за професори по: Звукорежисура, звуков
и медиен дизайн – един, към катедра „Теория
на музиката“; Клавирен съпровод – един, към
катедра „Камерна музика и съпровод“; главен
асистент по Поп и джаз пеене – един, към катедра
„Поп и джаз изкуство“, всички със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в учебен отдел на НМА, бул. Евлоги и
Христо Георгиеви № 94, тел. 02/44 09 747.
9974
40. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност доцент към катедра „Инфекциозна
патология, хигиена, технология и контрол на
храните от животински произход“ в област на
висше образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление
6.4. Ветеринарна медицина, научна специалност
„Епизоотология, инфекциозни болести и профилактика на заразните заболявания по животните“,
по дисциплината „Инфекциозни болести (Обща
част, БПЖ, БЕЖ, БЖК)“, със срок за подаване
на документите 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Код на процедурата: VMAsP-1119-30. Документи по конкурса се подават
в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда
на Лесотехнически университет, София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02 91 907, вътр. 445.
9975
41. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност професор към катедра „Компютърни
системи и информатика“ в област на висше обра-
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зование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.7. Администрация
и управление, научна специалност „Приложение
на изчислителната техника в икономиката“, по
дисциплината „Информационни технологии“,
със срок на подаване на документите 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Код на
процедурата: ABM-P-1119-27. Документи по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“,
централна сграда на Лесотехнически университет,
София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02
91 907, вътр. 445.
9976
42. – Лесотехническият университет – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност професор към катедра „Математика и
физика“ в област на висше образование 5. Технически науки, професионално направление 5.13.
Общо инженерство, научна специалност „Приложна механика“, по дисциплината „Механика“,
със срок на подаване на документите 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Код на
процедурата: WWI-P-1119-28. Документи по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“,
централна сграда на Лесотехнически университет,
София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02
91 907, вътр. 445.
9977
43. – Лесотехническият университет – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент към катедра „Интериор и дизайн
за мебели“ в област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.13. Общо инженерство, научна специалност
„Ергономия и промишлен дизайн“, по дисциплината „История, теория и методика на дизайна“,
със срок на подаване на документите 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Код на
процедурата: WWI-AsP-1119-31. Документи по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“,
централна сграда на Лесотехнически университет,
София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 02
91 907, вътр. 445.
9978
44. – Лесотехническият университет – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент към катедра „Екология, опазване и
възстановяване на околната среда“ в област на
висше образование 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление 4.4.
Науки за земята, научна специалност „Екология
и опазване на екосистемите“, по дисциплината
„Технологии за възстановяване на увредени почви
и терени“, със срок на подаване на документите
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Код на процедурата: ELA-AsP-1119-29. Документи
по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на Лесотехнически
университет, София, бул. К лимент Охридски
№ 10, тел. 02 91 907, вътр. 445.
9979
88. – Химикотехнологичният и металургичен университет – София, обявява конкурси за:
главен асистент по 5.10. Химични технологии
(Технология, механизация и автоматизация на
лесохимичните производства) – един; доценти
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по: 4.2. Химически науки (Неорганична химия) – един; 4.2. Химически науки (Аналитична
химия) – един; 5.10. Химични технологии (Процеси и апарати в химичната и биохимичната
технология) – един; 5.13. Общо инженерство
(Технология за пречистване на водите) – един;
професори по: 5.10. Химични технологии (Технология на неорганичните вещества) – един; 5.10.
Химични технологии (Технология, механизация
и автоматизация на целулозната и хартиената
промишленост) – един; 5.11. Общо инженерство
(Технология на биологично активните вещества) – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
ХТМУ, бул. Климент Охридски № 8, сграда А,
ет. 2, кабинет 205, тел. 02/81 63 120 и 02/81 63 136.
9884
69. – Медицинският университет – София,
Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за: доцент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията“, за Катедрата
по право и етика в медицината – един; главни
асистенти: в област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на
здравеопазването и фармацията“, за Катедрата по
оценка на здравните технологии – един; в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Акушерство и гинекология“,
за преподаването в специалност „Акушерка“ за
Катедрата по здравни грижи – един; в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Педиатрия“, за преподаването в
специалности „Медицинска сестра“ и „Акушерка“
за Катедрата по здравни грижи – един. Всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За справки и подаване на документи:
1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено
здраве, ет. 5, отдел „Наука“, тел. +359 2 9432 579.
10027
91. – Медицинският университет – София,
Фармацевтичен факултет, с решение на академичния съвет при МУ – София (протокол
№ 39 от 10.12.2019 г.), обявява конкурс за главен
асистент – един, в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност
„Токсикология“, за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на
Фармацевтичния факултет при МУ – София. В
двумесечен срок от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния
факултет, ул. Дунав № 2, 1000 София, стая № 125.
За справки – тел. 02/987 98 74, http://mu-sofia.bg/.
9849
25. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
обявява конк у рс за заемане на академична
длъжност професор в област на висшето образование 3. Социални, стопански и правни науки,
професионално направление 3.8. Икономика,
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научна специалност „Маркетинг (Глобален брандинг)“ – един, за нуждите на катедра „Маркетинг“,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в отдел „НИДД“, стая 503,
тел. 052/830-813.
9963
240. – Институтът за изследване на населението и човека при БАН – София, обявява конкурс
за доцент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.2. Психология (Психология на
здравето и развитието), за нуждите на секция
„Психология на развитието и здравето“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, ул. Акад.
Георги Бончев, бл. 6, тел. 02/870 32 17.
9571
649. – Институтът по механика при БАН – София, обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.5. Математика,
научна специалност „Биомеханика“, за нуждите на
научно структурно звено „Биомеханика“, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в Института по механика,
София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 02/979 64
23, факс 02 870 74 98.
9962
81. – Националният център по радиобиология
и радиационна защита – София, обявява конкурс
за главен асистент по професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност
„Радиобиология“ – един, за нуждите на отдел „Радиобиология“, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документите се подават
в Националния център по радиобиология и радиационна защита – София, ул. Св. Г. Софийски
№ 3, сграда 7, тел. +3592 8621123; факс: 02 8621059.
9692
63. – „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Токуда“ – ЕАД, с решение на Научния съвет (протокол
№ 30 от 10.12.2019 г.) обявява конкурс за един
главен асистент в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност
„Вътрешни болести“, за нуждите на Клиниката по
гастроентерология. Конкурсът е със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи – в деловодството на болницата,
бул. Н. Вапцаров № 51Б. За справки – тел. 02/403
4228, 02/403 4221.
9883
4. – Институтът по тютюна и тютюневите
изделия, с. Марково, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност главен асистент по
професионално направление 5.12. Хранителни
технологии, научна специалност „Технология на
тютюна и тютюневите изделия“, със срок 2 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Справки:
ИТТИ – с. Марково, тел. 032/672 364; документи – в
ЦА на ССА, тел. 02/812 7560.
9961
105. – Агенцията по геодезия, картография
и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 от ЗКИР
съобщава, че започва производство по изменение
на кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
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основа на проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. С проектите се изменят граници на
поземлени имоти, грешно отразени в кадастралната
карта поради неправилно отразен участък от път III906 (I-9 Старо Оряхово – Обзор – Гюльовца – Каблешково – I-9) от км 0+000 до км 65+674. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори:
за гр. Бургас – 07079.1.49, 07079.1.50, 07079.1.311,
07079.1.314, 07079.1.318, 07079.1.1033, 07079.1.1035,
07079.1.1425, 07079.17.195, 07079.17.361; за гр. Поморие, община Поморие – 57491.2.147, 57491.2.157,
57491.1.35, 57491.1.346, 57491.1.451; за с. Лъка, община Поморие – 44425.4.15, 44425.4.19, 44425.4.37,
44425.4.38, 44425.4.39, 44425.4.42, 44425.4.43, 44425.4.44,
44425.4.45, 44425.4.58, 44425.4.59, 44425.4.60, 44425.4.68,
44425.4.69, 44425.4.70, 44425.4.74, 44425.4.95, 44425.4.98,
44425.4.102, 44425.4.103, 44425.4.104, 44425.4.107,
44425.4.109, 44425.5.3, 44425.5.71, 44425.5.88, 44425.5.89,
44425.5.128, 44425.5.129, 44425.5.211, 44425.6.68,
44425.6.69, 44425.6.71, 44425.7.130, 4425.7.136, 44425.8.7,
44425.8.8, 44425.8.15, 44425.8.16, 44425.8.17, 44425.8.18,
44425.8.31, 44425.9.18, 44425.9.19, 44425.9.20, 44425.9.27,
44425.9.35, 44425.9.36, 44425.9.37, 44425.9.42, 44425.9.43,
44425.9.44, 44425.9.58, 44425.9.62, 44425.9.64, 44425.9.66,
44425.9.68, 44425.9.69, 44425.9.70, 44425.9.71, 44425.10.1,
44425.10.8, 44425.10.9, 44425.10.15, 44425.10.16,
44425.10.17, 44425.10.23, 44425.10.24, 44425.10.31,
44425.10.33, 44425.888.9901; за гр. Каблешково, община Поморие – 35033.2.566, 35033.6.21, 35033.6.32,
35033.6.36, 35033.6.50, 35033.6.51, 35033.6.52, 35033.6.53,
35033.6.54, 35033.6.55, 35033.6.56, 35033.6.57, 35033.6.58,
35033.6.59, 35033.6.60, 35033.6.61, 35033.6.208,
35033.6.225, 35033.6.226, 35033.6.227, 35033.6.259,
35033.6.272, 35033.6.273, 35033.6.274, 35033.6.288,
35033.6.395, 35033.6.473, 35033.6.511, 35033.6.514,
35033.6.518, 35033.6.523, 35033.13.92, 35033.13.229,
35033.13.251, 35033.13.255, 35033.14.1, 35033.14.90,
35033.14.140, 35033.14.299, 35033.14.300, 35033.14.303,
35033.15.80, 35033.15.123, 35033.15.204, 35033.15.205,
35033.15.225, 35033.15.227, 35033.15.228, 35033.15.233,
35033.15.237, 35033.15.457, 35033.16.319, 35033.16.320;
за с. Медово, община Поморие – 47651.11.108,
47651.11.123, 47651.11.149, 47651.11.154, 47651.12.3,
47651.12.4, 47651.12.5, 47651.12.6, 47651.12.7, 47651.12.11,
47651.12.12, 47651.12.19, 47651.12.20, 47651.12.21,
47651.12.22, 47651.12.24, 47651.12.25, 47651.12.26,
47651.12.97, 47651.12.99, 47651.12.104, 47651.12.106,
47651.12.120, 47651.12.121, 47651.12.131, 47651.12.134,
47651.13.1, 47651.13.4, 47651.13.7, 47651.13.8, 47651.13.111,
47651.13.112, 47651.143.4, 47651.143.5, 47651.143.6,
47651.143.7, 47651.152.23, 47651.152.33, 47651.152.34,
47651.243.23, 47651.243.24, 47651.11.150; за с. Александрово, община Поморие – 00271.1.29, 00271.1.157,
00271.2.127, 00271.2.207, 00271.2.225, 00271.3.14,
0 0271.3.23, 0 0271.3.26, 0 0271.3.47, 0 0271.3.48,
00271.3.62, 00271.3.63, 00271.3.78, 00271.3.79, 00271.3.88,
00271.3.107, 00271.3.113, 00271.3.115, 00271.3.116,
00271.3.122, 00271.3.123, 00271.3.134, 00271.3.140,
0 0271.3.141, 0 0271.3.144, 0 0271.4.2, 0 0271.4.53,
00271.6.246, 00271.7.1, 00271.7.2, 00271.7.3, 00271.7.4,
00271.7.22, 00271.7.40, 00271.7.58, 00271.7.71, 00271.7.72,
00271.7.106, 00271.7.115, 00271.7.116, 00271.7.130,
00271.7.139, 00271.8.6, 00271.8.10, 00271.8.50, 00271.8.57,
00271.8.64; за с. Тънково, община Несебър – 73571.28.12,
73571.28.17, 73571.28.18, 73571.28.21; за с. Оризаре, община Несебър – 53822.17.319, 53822.17.321,
53822.18.20, 53822.18.21, 53822.18.22, 53822.18.23,
53822.18.24, 53822.18.25, 53822.18.26, 53822.18.28,
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53822.18.29, 53822.18.30, 53822.18.31, 53822.18.32,
53822.18.33, 53822.18.34, 53822.18.37, 53822.18.38,
53822.18.39, 53822.18.335, 53822.18.350, 53822.18.376,
53822.18.377, 53822.18.391, 53822.18.392, 53822.18.415,
53822.18.416, 53822.18.435, 53822.18.436, 53822.18.486,
53822.18.487, 53822.18.492, 53822.18.493, 53822.18.528,
53822.18.529, 53822.19.151, 53822.19.152, 53822.19.501,
53822.17.24, 53822.18.358; за с. Гюльовца, община Несебър – 18469.44.1, 18469.44.2, 18469.44.3, 18469.44.10,
18469.44.11, 18469.44.100, 18469.44.111, 18469.48.9,
18469.48.36, 18469.48.41, 18469.48.67, 18469.48.68,
18469.49.1, 18469.49.2, 18469.49.3, 18469.49.4, 18469.49.5,
18469.49.39, 18469.61.116, 18469.31.29, 18469.31.38,
18469.31.49, 18469.31.50, 18469.32.9, 18469.32.10,
18469.32.46, 18469.48.32; за с. Козичино, община Поморие – 37753.60.16, 37753.60.18, 37753.60.34, 37753.70.3,
37753.70.4, 37753.70.5, 37753.70.6, 37753.70.7, 37753.70.8,
37753.70.9, 37753.70.10, 37753.70.11, 37753.70.12,
37753.70.14, 37753.70.15, 37753.70.16, 37753.70.17,
37753.70.18, 37753.70.46, 37753.70.48, 37753.70.77,
37753.70.78, 37753.70.80, 37753.70.81, 37753.70.82,
37753.70.83, 37753.70.84, 37753.70.88, 37753.71.25; за
с. Паницово, община Несебър – 55350.22.17, 55350.22.18,
55350.22.20, 55350.33.14, 55350.33.15, 55350.33.23,
55350.43.33, 55350.54.4, 55350.54.5, 55350.83.21,
55350.84.1, 55350.84.17, 55350.84.18, 55350.94.16,
55350.116.9, 55350.116.10, 55350.117.28, 55350.117.29,
55350.120.4, 55350.120.5, 55350.121.13, 55350.121.14,
55350.122.21, 55350.122.22, 55350.200.7, 55350.200.10,
55350.200.13, 55350.200.14, 55350.200.26, 55350.200.29,
55350.200.30, 55350.202.7, 55350.202.8. Проектите за
изменение се намират в Службата по геодезия,
картография и кадастър – Бургас. В 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите
и да изразят писмено становище с представяне на
доказателства.
9925
8. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 от ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение
на кадастралната карта и кадастралните регистри
на землището на с. Пожарево, община Тутракан,
област Силистра, за отстраняване на явна фактическа грешка въз основа на проекти, изработени от
правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга
поземлени имоти с идентификатори: 57090.2.2,
57090.2.3, 57090.2.4, 57090.2.11, 57090.2.12, 57090.2.13,
57090.2.20, 57090.2.21, 57090.2.22, 57090.2.23, 57090.2.41,
57090.2.45, 57090.2.46, 57090.2.53, 57090.2.54, 57090.2.56,
57090.2.59, 57090.2.65, 57090.2.68, 57090.2.71, 57090.2.72,
57090.2.75, 57090.2.79, 57090.2.80, 57090.2.82, 57090.2.84,
57090.2.86, 57090.2.98, 57090.2.99, 57090.2.100,
57090.2.103, 57090.2.115, 57090.2.132, 57090.2.137,
57090.2.138, 57090.2.139, 57090.2.151, 57090.2.152,
57090.2.153, 57090.2.157, 57090.2.175, 57090.2.232,
57090.2.233, 57090.2.317, 57090.2.331, 57090.2.332,
57090.2.333, 57090.2.235, 57090.2.337, 57090.2.340,
57090.2.343, 57090.2.344, 57090.2.345, 57090.2.346,
57090.2.430, 57090.2.245, 57090.2.251, 57090.2.252,
57090.2.253, 57090.2.255, 57090.2.257, 57090.2.259,
57090.6.61, 57090.6.161, 57090.6.400 и 57090.45.45.
Проектите за изменение се намират в Службата
по геодезия, картография и кадастър – Силистра.
В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен

С Т Р.

196

ДЪРЖАВЕН

вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище
с представяне на доказателства.
9893
109. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 от ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри на
землището на с. Орешене, община Дулово, област
Силистра, за отстраняване на явна фактическа
грешка въз основа на проекти, изработени от
правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори: 53744.9.1,
53744.9.3, 53744.9.4, 53744.10.3, 53744.10.4, 53744.10.17,
53744.11.1, 53744.11.4, 53744.11.208, 53744.15.2,
53744.15.3, 53744.15.5, 53744.15.6, 53744.15.7, 53744.15.8,
53744.16.2, 53744.17.2, 53744.17.3, 53744.17.4, 53744.17.5,
53744.17.6, 53744.17.7, 53744.18.1, 53744.18.8, 53744.18.217,
53744.19.24, 53744.19.221, 53744.20.1, 53744.20.126,
53744.20.127, 53744.100.210, 53744.100.219, 53744.100.223,
53744.100.405, 53744.100.407, 53744.100.409, 53744.100.410,
53744.100.411, 53744.111.2, 53744.111.3, 53744.111.4,
53744.111.5, 53744.111.6, 53744.111.7, 53744.111.8,
53744.111.9, 53744.111.12, 53744.111.13, 53744.111.14,
53744.111.15, 53744.111.16, 53744.111.17, 53744.111.18,
53744.111.19, 53744.111.20, 53744.111.31, 53744.111.32,
53744.111.33, 53744.111.230, 53744.112.130, 53744.112.131,
53744.113.111, 53744.113.112, 53744.113.113, 53744.113.115,
53744.113.123, 53744.113.124, 53744.113.125, 53744.114.50,
53744.114.51, 53744.114.55, 53744.114.56, 53744.114.57,
53744.114.104, 53744.114.105, 53744.114.106, 53744.114.107,
53744.114.108, 53744.114.110, 53744.114.111, 53744.114.231,
53744.115.44, 53744.115.45, 53744.115.46, 53744.115.47,
53744.116.40, 53744.116.41, 53744.117.69 и 53744.117.209.
Проектите за изменение се намират в Службата
по геодезия, картография и кадастър – Силистра.
В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище
с представяне на доказателства.
9895
7. – Службата по геодезия, картография и кадастър – Силистра, на основание чл. 46, ал. 1 и 2 от
ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта
и кадастралният регистър на недвижимите имоти за
урбанизираната територия на с. Пожарево, община
Тутракан, област Силистра, които са в службата
по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
искания и възражения по тях пред Службата по
геодезия, картография и кадастър – Силистра. Съгласно чл. 46, ал. 3 от ЗКИР писмени възражения
по кадастралната карта и кадастралния регистър
на недвижимите имоти могат да се правят само
относно несъответствие с данните от плановете и
картите, ползвани при създаването им.
9892
108. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Силистра, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната карта и кадастралният регистър на недвижимите имоти за урбанизираната територия на
с. Орешене, община Дулово, област Силистра,
които са в службата по геодезия, картография и
кадастър. В 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения
по тях пред Службата по геодезия, картография
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и кадастър – Силистра. Съгласно чл. 46, ал. 3 от
ЗКИР писмени възражения по кадастралната карта
и кадастралния регистър на недвижимите имоти
могат да се правят само относно несъответствие
с данните от плановете и картите, ползвани при
създаването им.
9894
21. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на план за регулация и застрояване на
м. Дървеница в граници: бул. Климент Охридски
между о.т. 760 и о.т. 576А; ул. Андрей Ляпчев между
о.т. 576А и о.т. 1Б; улица от о.т. 1Б до о.т. 1В; нов
УПИ ІІІ-6261 – „За административни нужди“, нов
УПИ ІІ-6133 – „За ел. подстанция“; нова улица
от о.т. 76Л до о.т. 76Ж, кв. 9А, м. Дървеница. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта чрез район „Студентски“ – СО.
9856
6. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на плана
за улична регулация по о.т. 30 – о.т. 31а (нова)
между кв. 17 и кв. 55 и изменение на плана за
регулация на контактни УПИ от кв. 55 – УПИ ІХ2798, УПИ Х-2737, УПИ ХІ-1269 и УПИ ХІІ-52; на
контактни УПИ от кв. 17 – УПИ ХІХ-60, УПИ ХХ59, УПИ ХХVІІ-59 и УПИ ХХVІІІ-2804, м. С.
Волуяк. Проектът е изложен в район „Връбница“.
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 главния архитект на Столичната община чрез
район „Връбница“.
9857
29. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 148,
ал. 3 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица, че във
връзка с чл. 153, ал. 10 от ЗУТ е одобрен работен
инвестиционен проект и е издадено Разрешение
за строеж № 6 от 5.12.2019 г. на основание чл. 148,
ал. 1, 3 и 4 и чл. 152, ал. 1 от ЗУТ за строителство
на обект „Външно водоснабдяване с. Чукарка,
община Айтос“. Разрешението за строеж може
да бъде обжалвано съгласно чл. 215 от ЗУТ пред
Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
9746
87. – Община гр. Годеч, Софийска област, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за изменение на ПУП на с. Бракьовци в
квартали 2, 3 и 4, както следва: премахва се улица с
о.т. № 9, 10, 12, 13 и 36; създава се нова улица с о.т.
№ 8, 154, 153, 152, 151 и 11; създава се нова улица
с о.т. № 150 и 151; създава се нова задънена улица
с о.т. № 152 и 12; премахват се УПИ I-12, II-22, III23, IV-25, V-58 и VI-59, 60 в квартал 3; обединяват
се квартали с № 2 и 3, като се премахва квартал
3; премахват се УПИ XII-24 и XIII-57 от квартал
2; изменя се регулацията на УПИ VI-8, VII-9,
VIII-10, IX-11, X-22, XI-23 и XIV-59, 60 в квартал
2; образуват се нови УПИ с № XII-24, 25, XIII-57,
58, XV-13, 14, 15 и XVI-12 в квартал 2; изменя се
регулацията на УПИ I-21 в квартал 4; премахва
се терен за озеленяване в квартал 4. Проектът е
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изложен за разглеждане в стая 120 в сградата на
общината. 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 – Годеч.
9691
36. – Община Свищов на основание чл. 30 от
ЗПСК обявява, че през ноември 2019 г. е извършена продажба на недвижим имот, намиращ се в
урбанизираната територия на гр. Свищов, ул. Петър
Ангелов № 18, разположен на първи етаж на поликлиничната част в блок 1 (масивна, монолитна сграда,
строена 1977 г.), с идентификатор 65766.702.4204.2.39
съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри, одобрени със Заповед № РД-18-10 от
12.02.2009 г. на АГКК – София, представляващ
помещение № 31 (фоайе) със ЗП 17,37 кв. м и
8,65 кв. м от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, актуван с Акт за общинска
собственост № 1850 от 11.06.2009 г., продаден по
реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на „Амбулатория
за първична медицинска помощ – Индивидуална
практика – Д-р Тодорова“ – ЕООД, представлявано
от Мария Иванова Тодорова, за 3950 лв., изплатени
изцяло от купувача.
9882
39. – Община Сливен на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че са изработени
помощни планове и планове на новообразуваните
имоти по § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ на земеделските
земи, предоставени за ползване на граждани въз
основа на актове по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за селата
Чокоба, Крушаре, Биково, Трапоклово, Струпец,
Малко Чочовени и Гавраилово, община Сливен,
които са изложени в общината (стая № 40). На
основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация до
кмета на общината.
9965
100. – Община Сопот на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за
елементите на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия за обект:
Подземна оптична кабелна линия от гр. Сопот до
с. Анево и границата на община Сопот с община
Карлово. Трасето на оптичната кабелна линия с
дължина от 4221 л. м, преминава през ПИ с идентификатори 68080.501.9008 – тротоар, 68080.501.9001;
68080.4.510 – за път от републиканската пътна мрежа, държавна собственост, 68080.13.9; 68080.11.536;
68080.11.516; 68080.11.518 – местен път, публична
общинска собственост, землище гр. Сопот, и
00480.96.24; 00480.92.22; 00480.100.12 – селскостопански път, публична общинска собственост, 00480.100.10 – дере, публична общинска
собственост, 00480.88.9; 00480.87.22; 00480.87.23;
00480.86.18; 00480.86.9; 00480.85.21 – селскостопански път, публична общинска собственост,
00480.85.25; 00480.106.27 – дере, публична общинска
собственост, 00480.106.26; 00480.74.26 – селскостопански път, публична общинска собственост,
и 00480.74.29 – за път от републиканската пътна
мрежа, землище с. Анево, община Сопот. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
предложения ПУП – ПП в сградата на общинската
администрация, стая 13, и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Сопот.
9886
1. – Община Трявна на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план
за застрояване за поземлен имот с идентификатор
03513.518.1 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Белица, община Трявна, с цел отреждане на имота „За производствени и складови
дейности“. Проектът е изложен за разглеждане в
стая № 207, ет. 2, в сградата на Община Трявна.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
9885
2. – Община Трявна на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план
за застрояване за поземлен имот с идентификатор
68823.548.1 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Станчов хан, община Трявна, с цел
отреждане на имота „За производствени и складови
дейности“. Проектът е изложен за разглеждане в
стая № 207, ет. 2, в сградата на Община Трявна.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
9897
3. – Община Трявна на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план за регулация и план
за застрояване за поземлен имот с идентификатор
03513.517.1 по кадастралната карта и кадастралните
регистри на с. Белица, община Трявна, с цел отреждане на имота „За производствени и складови
дейности“. Проектът е изложен за разглеждане в
стая № 207, ет. 2, в сградата на Община Трявна.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
9896
4. – Община с. Мирково, Софийска област,
отдел „Устройство на територията“, съобщава на
заинтересованите, че на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен план) за „Трасе за въздушен електропровод
20 kV до кариера „Миал“ – с. Мирково, в землището на с. Мирково“, с ЕКАТТЕ 48324, община
Мирково, Софийска област. Проектите се намират
в общинската администрация – с. Мирково, стая
№ 10 (отдел „Устройство на територията“). На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по подробния устройствен план в общинската администрация – с. Мирково.
9966

С Т Р.

198

ДЪРЖАВЕН

С ЪД И Л И Щ А
79. – Върховният касационен съд, гражданска
и търговска колегия, на основание чл. 289 от ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в открито съдебно заседание през февруари 2020 г. ще
се разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 3.02.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 159/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
134/2018 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Холидей и Райзен“ – ЕООД,
с управител Павел Георгиев Павлов чрез адвокат
Илиана Димитрова, Варна, ул. Бъкстон 5, кантора 25, срещу „Топлофикация Плевен“ – ЕАД, с
изпълнителен директор Йордан Василев, Плевен,
ул. Източна индустриална зона 128, и трета страна
„Термостил систем“ – ЕООД, с управител Владимир Пройчев, София, бул. Симеоновско шосе 110,
вх. Б, ет. 1, ап. 2.
Първо търговско отделение, 352/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 497/2018
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена
от „БВА и сие“ – ООД, чрез адвокат Румен Русев,
Стара Загора, ул. Захарий Княжески 73, ет. 1,
ап. 1, срещу Христо Димов Радев чрез адвокат
Недка Трифонова, Стара Загора, ул. Цар Калоян
52А, ет. 1, ап. 2.
Първо търговско отделение, 656/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5229/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от „ЗАД АСЕТ Иншурънс“ – АД, София,
ул. Шар планина 35, срещу „Джи Ем Екс“ – ЕООД,
с управител Мирела Христова Грозданова, София,
ул. Мюнхен 14, складова база Искър-юг, бл. 1, ет. 2.
НА 3.02.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1908/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
713/2016 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с
изпълнителен директор Ани Василева Ангелова
чрез процесуален представител Мариана Атанасова, София, бул. Никола Вапцаров 55, Бизнес
център „ЕКСПО 2000“, фаза ІІІ, ет. 2, срещу Румен Минков Цветков чрез адвокат Пламен Танев,
Варна, бул. Владислав Варненчик 16, ет. 1, ап. 3;
Асен Антонов Тонев чрез адвокат Димана Тонева,
Шумен, ул. Съединение 82, и трета страна Асен
Антонов Тонев чрез адвокат Димана Тонева, Шумен, ул. Съединение 82; „Мадара – СФК“ – ООД,
Шумен, бул. Мадара 1, ж.к. Индустриален.
Първо търговско отделение, 376/2018, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 442/2017
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена
от Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД, с
изпълнителни директори Мария Масларова-Гъркова и Павел Димитров чрез адвокат Владимир
Давчев, Пловдив, пл. Кочо Честименски 2, вх. Б,
ет. 1, срещу Елена Руменова Червенкова чрез адвокат Крум Георгиев, Пловдив, ул. Сливница 6А,
ет. 5, офис 9; Иван Петров Стоянов чрез адвокат
Чавдар Петров, Пловдив, ул. Златарска 18, ет. 1.
Първо търговско отделение, 3069/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
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2443/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Г-М-Г – Трейдинг“ – ООД, с управител
Георги Стоянов Пашалиев чрез адвокат Анелия
Шопова, гр. Гоце Делчев, ул. Георги С. Раковски 7,
срещу „Юробанк България“ – АД, с изпълнителен
директор Петя Николова Димитрова чрез адвокат
Габриела Димитрова, София, ул. Хенрик Ибсен
16, ет. 6.
НА 10.02.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 110/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
248/2018 по описа на Апелативен съд Велико Търново, подадена от „Принтинвест“ – ЕООД, чрез
адвокат Владимир Чернев, Враца, ул. Лукашов 10,
ет. 5, офис 502, срещу „Металик“ – АД (в несъстоятелност), Ябланица, ул. Мико Петков 105; Йовка
Благоева Алипиева, синдик на „Металик“ – АД
(в несъстоятелност), София, ул. Коломан 6, бизнес
сграда „Интерланд“, офис 32.
Първо търговско отделение, 437/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1917/2018
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Сити-4“ – ООД, чрез адвокат Владимир Кънчев,
Варна, ул. Тодор Икономов 15, ет. 2, ап. 4, срещу
„Център за градска мобилност“ – ЕАД, чрез адвокат Светослав Димитров, София, бул. Джеймс
Баучер 76А, сграда „Хил Тауър“, партер.
НА 10.02.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2378/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
32/2019 по описа на Апелативен съд Варна, подадена
от „Гранд Хил Инвест“ – ЕООД, представлявано
от управителя Румен Димитров Недев чрез адвокат
Пенка Бакалова, Варна, ул. Братя Шкорпил 12,
ет. 2, ап. 5; Калинка Андонова Даскалова, Варна,
бул. Сливница 143, ет. 5, ап. 13.
Четвърто гражданско отделение, 2435/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4299/2016 по описа на Апелативен съд София, подадена от Елза Василева Балабанова, със съгласието
на попечителката си Виолета Асенова Христова
чрез адвокат Румен Николов, София, ул. Врабча
12А, срещу Станислава Пенчева Митрева чрез
адвокат Павлина Славчева, София, ул. Христо
Белчев 8А, ет. 1, ап. 4.
НА 10.02.2020 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1517/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2301/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Венцислав Цветанов Апостолов чрез
адвокат Венецко Цоков, София, ул. Люлин планина
24, срещу Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 1939/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
505/2018 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Асие Мустафа Ахмедова чрез адвокат Веселин
Запрянов Николов, София, ул. Христо Белчев 21;
Сайедин Ефраимов Ахмедов чрез адвокат Веселин
Запрянов Николов, София, ул. Христо Белчев 21,
срещу Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
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имущество – Териториална дирекция – Варна, чрез
юрисконсулт Димитричка Стоименова, Варна,
ул. Алеко Константинов 17, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 3334/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
876/2019 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Станимир Минчев Стоянов чрез адвокат Асен
Димов, Варна, бул. Мария-Луиза 26, ет. 2, срещу
„Булкрафт“ – ООД, чрез адвокат Александър Асенов, Варна, ул. Дебър 54, вх. Б, ет. 1, ап. 1.
Четвърто гражданско отделение, 3369/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
52/2019 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Драматичен театър „Никола Йонков
Вапцаров“ – Благоевград, чрез адвокат Марин
Иванов Йотов, София, ул. Лакатица 1, ет. 3, офис 9,
срещу Александър Федорович Галперин чрез адвокат Парашкева Иванова Зотева, Благоевград,
ул. Тодор Александров 43Б, ет. 2.
НА 11.02.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2383/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1461/2018
по описа на Окръжен съд Стара Загора, подадена
от Енчо Господинов Енчев чрез адвокат Стефан
Анков, Стара Загора, ул. Хаджи Димитър Асенов
86, ет. 2, срещу Драгомира Димова Енчева чрез
адвокат Мирослава Гачева, Стара Загора, ул. Сава
Силов 66, ет. 1, ап. 1; „БГ Конструкт“ – ООД, чрез
адвокат Десислава Кънева, Стара Загора, бул. Княз
Александър Батенберг 51, ет. 1, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 2683/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
125/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Михаил Иванов Бакалов чрез адвокат Гергана Георгиева, Свиленград, ул. Димитър
Благоев 4Б, срещу Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2679/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
274/2018 по описа на Окръжен съд Смолян, подадена
от ТП „Държавно горско стопанство „Доспат“ чрез
адвокат Венета Русева, Смолян, ул. Бузлуджа 7,
ет. 8, ап. 8А; Ахмед Зекиров Кехайов чрез адвокат
Данаил Ненов, Ловеч, ул. Търговска 1.
Четвърто гражданско отделение, 2720/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4407/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2; Ясен Жеков Жеков чрез адвокат Сашка Митева, София, ул. Лавеле 32, офис 8.
НА 12.02.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 218/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
78/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от София Георгиева Георгиева чрез Ивайло
Кирилов Георгиев – пълномощник по делото, чрез
адвокат Васил Цветанов Бенов, Видин, ул. Княз
Батенберг 1, партер, срещу „Гипс“ – АД, предстаовлявано от директора Пламен Василев чрез
адвокат Лъчезар Минчев, Видин, ул. Цар Александър Втори № 3, офис 30.
Четвърто гражданско отделение, 383/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
336/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив,
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подадена от държавата чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството, чрез
Гергана Микова – областен управител на област
Стара Загора, София, ул. Кирил и Методий 17 – 19,
срещу Община Чирпан чрез адвокат Димо Колев
Димитров, Стара Загора, бул. Руски 56, сутерен;
Али Осман Али чрез адвокат Здравко Павлов
Василев, Пловдив, ул. Граф Игнатиев 14, ет. 6,
ап. 22; Нина Андреева Митева чрез адвокат Здравко
Павлов Василев, Пловдив, ул. Граф Игнатиев 14,
ет. 6, ап. 22.
Четвърто гражданско отделение, 2259/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9175/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от „ТА и Ко“ – ООД, чрез адвокат Владимир
Бакалов, София, ул. Княз Борис І № 162, срещу
Бианка Наскова Димитрова чрез адвокат Илия
Илиев, София, ул. Цар Асен 36, ет. 1, ап. 4.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 335/2018, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 68/2017
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от
„Марал 5“ – ЕООД, чрез адвокат Кинчи Конарова, Варна, ул. Георги Живков 21, срещу „Голд
корпорейшън“ – ООД, чрез адвокат Панайот
Панайотов, Варна, ул. Драган Цанков 4, офис 1;
„Алекс 5“ – ЕООД, чрез адвокат Мара Христова,
Варна, бул. Сливница 52, партер.
Второ търговско отделение, 200/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1525/2018
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Карол Финанс“ – ЕООД, с управител Станимир
Маринов Каролев чрез адвокат Ненчо Иванов
Пенев, София, бул. Христо Ботев 57, ет. 3, срещу
„ЧЕЗ Електро България“ – АД, София, бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк Бизнес Център.
Второ търговско отделение, 374/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 6195/2017
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Андон Христов Сидов чрез адвокат Атанас Гергов,
София, ул. Бистрица 9, ет. 2, срещу Застрахователно
дружество „Бул Инс“ – АД, София, бул. Джеймс
Баучер 87, и трета страна Агенция „Пътна инфраструктура“, София, бул. Македония 3.
Второ търговско отделение, 426/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 408/2018
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от ЕТ
Валентин Неделчев Василев с фирма „Валентин
Василев – 62“, Шумен, ул. Скопие 6, срещу „М и
В Комерс“ – ЕООД, с управител Методи Денев
Методиев чрез адвокат Биляна Димитрова, Русе,
ул. Гладстон 5, ет. 2, офис 4.
Второ търговско отделение, 533/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5654/2017
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Весела Тодорова Иванова чрез адвокат Марин
Йотов, София, ул. Лакатица 1, офис 7, срещу Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД, София,
бул. Черни връх 51Д.
НА 13.02.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1610/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
731/2018 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Окръжен съд Пловдив, бул. Шести
септември 167, Пловдив; Върховен касационен съд
чрез процесуален представител Здравко Христов
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Стойков, София, бул. Витоша 2, срещу Нина Накова
Радомирова чрез адвокат Георги Спасов Спасов,
Пловдив, бул. Марица 102, ет. 1; Маргарита Накова
Тосева чрез адвокат Георги Спасов Спасов, Пловдив, бул. Марица 102, ет. 1; Цветанка Аристидова
Димитрова чрез адвокат Неделчо Моллов, София,
ж.к. Дианабад, ул. Апостол Карамитев 2, вх. А,
ет. 2; Мария Аристидова Стойкова чрез адвокат
Неделчо Моллов, София, ж.к. Дианабад, ул. Апостол Карамитев 2, вх. А, ет. 2; Николина Аристидова Попечкина чрез адвокат Неделчо Моллов,
София, ж.к. Дианабад, ул. Апостол Карамитев 2,
вх. А, ет. 2; Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2; Румяна Костадинова Керезова чрез адвокат Георги Спасов Спасов, Пловдив,
бул. Марица 102, ет. 1; Мартин Димитров Стоев
чрез адвокат Георги Спасов Спасов, Пловдив,
бул. Марица 102, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, 2109/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4878/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2; Иван Симеонов Богданов
чрез адвокат Ана Богданова, Петрич, ул. Цар
Борис ІІІ № 9.
Четвърто гражданско отделение, 2375/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1034/2019 по описа на Окръжен съд Стара Загора,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Добри Петков Костов
чрез адвокат Иван Тодоров Маринов, Стара Загора,
ул. Хаджи Димитър Асенов 87, ет. 6, офис 2.
Четвърто гражданско отделение, 2747/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
118/2019 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена от Ангел Колев Иванов чрез адвокат Гергана
Русева Георгиева, Свиленград, ул. Димитър Благоев
4Б, ет. 2, офис 2, срещу Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 4194/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
128/2019 по описа на Окръжен съд Габрово, подадена от Тодорица Господинова Илиева чрез адвокат
Ваня Петкова, София, ул. Цар Асен 8, ет. 1, ап. 3,
срещу Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2.
НА 13.02.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1144/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7314/2017 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Финкомекс Консултинг“ – ООД, чрез
адвокат Мария Ендрева, София, ул. Хан Крум 25,
срещу етажна собственост на сграда в София,
ул. Васил Кънчев 26, вх. А, с управител Пламен
Иванов Пенчев чрез адвокат Зора Обидимска,
София, ул. Гладстон 9, ет. 2.
Трето гражданско отделение, 1697/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11663/2018 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Секюр Груп Лаб“ – ООД, чрез адвокат
Красина Панова, София, ул. Тинтява 13Б, ет. 6,
Адвокатско дружество „Пенков, Марков и партньори“, срещу Добромир Пламенов Пенчев чрез
адвокат Христо Кутиев, София, ул. Позитано 9,
вх. Б, ет. 6, офис 19А.
Трето гражданско отделение, 1944/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1294/2018 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Николай Георгиев Кондов чрез адвокат
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Недялко Иванов, Варна, ул. Христо Попович 34,
срещу Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2; Областна дирекция на МВР – Варна,
ул. Цар Калоян 2, Варна.
Трето гражданско отделение, 2607/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
173/2019 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена
от „Напоителни системи“ – ЕАД, чрез процесуален
представител Юлияна Колева, Сливен, ул. Георги
Сава Раковски 3, срещу Джевдет Сюлейманов
Мустафов чрез адвокат Росица Колева, Сливен,
кв. Сини камъни 54-9.
НА 17.02.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1924/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
18/2019 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от Димитър Иванов Димитров, Русе, кв. Чародейка – Г-юг, ул. Ради Иванов 1, бл. 205, вх. А, ет. 8,
ап. 24, срещу Георги Костадинов Трифонов чрез
адвокат Искра Иванова, Русе, ул. Църковна независимост 18; Савка Иванова Трифонова чрез адвокат
Искра Иванова, Русе, ул. Църковна независимост
18; Пенка Костадинова Марчева чрез адвокат Искра Иванова, Русе, ул. Църковна независимост 18.
Второ гражданско отделение, 1950/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2400/2018 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Лайпциг – 91“ – АД, с изпълнителен
директор Радослав Бозуков чрез адвокат Стилияна
Маркова, Пловдив, ул. Алцеко 16, ет. 2, срещу Стоянка Димитрова Сербезова чрез адвокат Людмила
Велкова, Пловдив, бул. Шести септември 169, ет. 3;
Трайко Георгиев Караджов чрез адвокат Людмила
Велкова, Пловдив, бул. Шести септември 169, ет. 3;
Димитрия Рангелова Сербезова чрез адвокат Людмила Велкова, Пловдив, бул. Шести септември
169, ет. 3; Стоил Рангелов Лазаров чрез адвокат
Людмила Велкова, Пловдив, бул. Шести септември
169, ет. 3; Христо Александров Татаров чрез адвокат
Людмила Велкова, Пловдив, бул. Шести септември
169, ет. 3; Васил Александров Татаров чрез адвокат
Людмила Велкова, Пловдив, бул. Шести септември
169, ет. 3; Иванка Христова Лазарова чрез адвокат
Людмила Велкова, Пловдив, бул. Шести септември
169, ет. 3; Петка Атанасова Татарова чрез адвокат
Людмила Велкова, Пловдив, бул. Шести септември 169, ет. 3; Милка Стоянова Кардашева чрез
адвокат Людмила Велкова, Пловдив, бул. Шести
септември 169, ет. 3; Христо Стоянов Татаров чрез
адвокат Людмила Велкова, Пловдив, бул. Шести
септември 169, ет. 3; Емилия Николова Данаилова чрез адвокат Людмила Велкова, Пловдив,
бул. Шести септември 169, ет. 3; Георги Николов
Татаров чрез адвокат Людмила Велкова, Пловдив,
бул. Шести септември 169, ет. 3.
НА 18.02.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1241/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
437/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Джамиле Мустафова Джембазка чрез
адвокат Петър Сланчев, Разлог, ул. Родопи 2; Сайфие Салихова Тачева чрез адвокат Петър Сланчев,
Разлог, ул. Родопи 2; Емине Мустафова Караасанова
чрез адвокат Петър Сланчев, Разлог, ул. Родопи 2;
Асия Мустафа Тупева чрез адвокат Петър Сланчев,
Разлог, ул. Родопи 2; Елза Пламенова Гаврилова
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чрез особен представител Мария Прешелкова,
Разлог, ул. Яне Сандански 34, офис 5, срещу Емине
Ахмедова Шатърова чрез адвокат Емил Ядков,
Разлог, ул. Бяла река 14; Атидже Усаинова Тачева
чрез адвокат Емил Ядков, Разлог, ул. Бяла река 14;
Бойко Детелинов Тачев чрез адвокат Емил Ядков,
Разлог, ул. Бяла река 14; Емине Джемалова Тачева
чрез адвокат Емил Ядков, Разлог, ул. Бяла река 14.
Първо гражданско отделение, 1934/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
107/2019 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Пламен Александров Момчилов чрез адвокат
Дончо Стефанов Чонов, Троян, ул. Христо Ботев 194а, срещу Иво Момчилов Асенов чрез адвокат
Мариана Василева, Ловеч, ул. Никола Петков 1а;
Детелина Русинова Асенова чрез адвокат Мариана
Василева, Ловеч, ул. Никола Петков 1а.
Първо гражданско отделение, 2087/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
10099/2017 по описа на Софийски градски съд, подадена от Недялка Димова Керезова чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3; Пламен Тодоров Керезов чрез адвокат
Катерина Михайловска, София, ул. Света София
8, ет. 3, срещу Яне Йорданов Цветанов чрез адвокат Наталия Кумпикова, София, пл. Славейков
1, вх. А, ет. 2; Любомир Йорданов Цветанов чрез
адвокат Наталия Кумпикова, София, пл. Славейков
1, вх. А, ет. 2; Стефан Любомиров Цветанов чрез
адвокат Здравка Атанасова, София, ул. Люлин
планина 24, ет. 1; Александър Янев Цветанов чрез
адвокат Здравка Атанасова, София, ул. Люлин
планина 24, ет. 1.
Второ гражданско отделение
Второ гра ж данско отделение, 53181/2015
(3181/2015 по описа на Второ търговско отделение),
по касационна жалба срещу решението по гр. дело
466/2010 по описа на Апелативен съд София, подадена от Лудовикус Антониус Мария Хаверманс
чрез адвокат Михаела Аршинкова, Благоевград,
ул. Тодор Александров 47, ет. 3, офис 3, срещу
„Синаница МС“ – ООД, чрез адвокат Кремена
Иванова, София, ул. Славянска 29 А, ет. 2, офис
10, и страна „Синаница ВВ“ – АД, с изпълнителен
директор Славчо Харизанов, Сандански, ул. Околовръстен път 1.
Второ гражданско отделение, 1628/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
636/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Цвета Стойнева Въчарска чрез адвокат
Петър Георгиев Петров, Благоевград, ул. Тодор
Александров 43, вх. А, ет. 2, ап. 3; Веселин Митев
Въчарски чрез адвокат Петър Георгиев Петров,
Благоевград, ул. Тодор Александров 43, вх. А,
ет. 2, ап. 3, срещу Любка Симеонова Чаушка чрез
адвокат Красимира Костадинова Тагарева, Благоевград, ул. Арсени Костенцев 19; Даниела Благоева
Чаушка чрез адвокат Красимира Костадинова
Тагарева, Благоевград, ул. Арсени Костенцев 19;
Илияна Благоева Чаушка чрез адвокат Красимира
Костадинова Тагарева, Благоевград, ул. Арсени
Костенцев 19.
Второ гражданско отделение, 1728/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1913/2018 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Тошо Христов Тахчиев чрез адвокат Ерма
Попова, гр. Карлово, област Пловдив, ул. Димитър
Събев 8, срещу Нонка Христова Димитрова чрез
адвокат Светозар Стоянов Арнаудов, Пловдив,
ул. Фр. Жолио-Кюри 28, ет. 2.
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НА 19.02.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1231/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1493/2018 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Веска Дионисова Рачева чрез адвокат
Йордан Кебеджиев, Бургас, ул. Цар Иван Шишман
38; Янчо Петков Рачев чрез адвокат Йордан
Кебеджиев, Бургас, ул. Цар Иван Шишман 38,
срещу Димитър Дионисиев Глухчев чрез адвокат
Атанас Пройчев Тасков, Бургас, ул. Сливница 31,
ет. 1; Маргарита Кирова Костадинова чрез адвокат
Атанас Пройчев Тасков, Бургас, ул. Сливница 31,
ет. 1; Дионис Киров Георгиев чрез адвокат Атанас
Пройчев Тасков, Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1;
Бистра Петрова Глухчева чрез адвокат Юлияна
Механджийска, София, ул. Триадица 5А, ет. 4, офис
416; Величка Иванова Глухчева чрез адвокат Юлияна Механджийска, София, ул. Триадица 5А, ет. 4,
офис 416; Росица Петрова Андонова чрез адвокат
Таня Илиева, Бургас, ул. Иван Богоров 1, ет. 1;
Лина Дионисиева Филчева, Бургас, ж.к. Изгрев,
бл. 53, вх. 9, ет. 3, ап. 6.
Първо гражданско отделение, 1320/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
267/2018 по описа на Окръжен съд Перник, подадена от Йордан Николов Панайотов чрез адвокат
Камелия Букарска, Перник, ул. Найчо Цанов,
бл. 22, ет. 1, офис 2; Мария Стефанова Панайотова
чрез адвокат Камелия Букарска, Перник, ул. Найчо Цанов, бл. 22, ет. 1, офис 2, срещу Валентина
Михайловна Евлогиева чрез адвокат Георги Бонев,
Перник, ул. Отец Паисий 45А, офис 3.
Първо гражданско отделение, 1764/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2171/2018 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Ангел Атанасов Хаджидимитров чрез
адвокат Крум Василев Георгиев и адвокат Мария
Иванова Зънгарова, Пловдив, ул. Сливница 6А,
ет. 5, офис 9, срещу Ивелина Димитрова Иванова
чрез адвокат Таня Динкова, Пловдив, ул. Четвърти
януари 34, ет. 2, офис 6.
Първо гражданско отделение, 1919/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 840/2018
по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена
от Богдана Георгиева Чамова чрез адвокат Елена
Костова Петкова, Пазарджик, ул. Петко Машев
9, офис 1, ет. 2, офис 11, срещу Дидка Димитрова
Гемиджиева, Панагюрище, ул. Иван Пашов 5;
Мариана Пенчева Ракова чрез адвокат Силвана
Костадинова Новоместска, Пазарджик, ул. Петко
Машев 9, офис център 1, ет. 2, офис 11; Недялка
Николова Харизанова чрез адвокат Силвана
Костадинова Новоместска, Пазарджик, ул. Петко
Машев 9, офис център 1, ет. 2, офис 11; Георги
Николов Чамов чрез адвокат Силвана Костадинова Новоместска, Пазарджик, ул. Петко Машев
9, офис център 1, ет. 2, офис 11; Неделка Иванова
Калпакова чрез адвокат Радко Иванов Колибанеков,
Панагюрище, ул. Петър Щърбанов 12; Василена
Георгиева Гемиджева чрез адвокат Радко Иванов
Колибанеков, Панагюрище, ул. Петър Щърбанов
12; Иван Георгиев Гемиджиев чрез адвокат Радко
Иванов Колибанеков, Панагюрище, ул. Петър
Щърбанов 12.
НА 20.02.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1282/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16138/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Борис Живков Еленков чрез адвокат
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Нехризова, София, бул. Витоша 10, ет. 2, ап. 7;
Петя Василева Еленкова чрез адвокат Румяна
Борисова Нехризова, София, бул. Витоша 10, ет. 2,
ап. 7; Росица Спасова Николова чрез адвокат Румяна Борисова Нехризова, София, бул. Витоша 10,
ет. 2, ап. 7; Симона Даниелова Николова, София,
ул. Хемус 2, вх. 1; Слава Даниелова Чавдарова,
София, ж.к. Сухата река, бл. 67, вх. Д, ет. 7, ап. 84,
срещу Ивана Тодорова Уебер чрез адвокат Емилия
Петрова, София, ул. Калоян 8, ет. 3, офис 9.
Първо гражданско отделение, 1962/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1734/2018 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от „Хелио – Тур – С“ – АД, чрез адвокат Пламенка Стоева, Ямбол, ул. Бузлуджа 15, ет. 1, офис 5,
срещу Галина Кирова Германова чрез адвокат
Александър Ивайлов Тонев, София, бул. Витоша
81, ет. 3 (надпартерен), ап. 10; Елеонора Кирова
Станчева чрез адвокат Александър Ивайлов Тонев,
София, бул. Витоша 81, ет. 3 (надпартерен), ап. 10.
Първо гражданско отделение, 2224/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 247/2018
по описа на Окръжен съд Кюстендил, подадена от
Ивайло Стоянов Божков чрез адвокат Десислава
Миладинова Златкова, Кюстендил, ул. Гороцветна
35, партер; Емилия Георгиева Шаламанова чрез
адвокат Антонина Маринова, София, ул. Цар
Асен 10, ет. 2, срещу Анелия Василева Георгиева,
с. Друмохар, област Кюстендил; Юлиян Василев
Ангелов, с. Друмохар, област Кюстендил.
Първо гражданско отделение, 2335/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
488/2018 по описа на Софийски окръжен съд, подадена от Спиро Янев Биков чрез адвокат Емилия
Атанасова, Самоков, ул. Отец Паисий 2, ет. 2,
офис 4; Георги Янев Биков чрез адвокат Емилия
Атанасова, Самоков, ул. Отец Паисий 2, ет. 2, офис
4, срещу Иван Любенов Иванов чрез адвокат Цветанка Михайлова, София, бул. Цар Освободител
8; Гюрга Крумова Иванова чрез адвокат Цветанка
Михайлова, София, бул. Цар Освободител 8.
Първо гражданско отделение, 2386/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16/2019 по описа на Окръжен съд Враца, подадена
от „Ен – Пропъртис“ – ЕООД, чрез адвокат Анна
Попова, София, ул. Иван Денкоглу 46, ет. 1, срещу
Георги Параскевов Георгиев чрез адвокат Цветан
Иванов Атанасов, Червен бряг, ул. Екзарх Йосиф 8.
Първо гражданско отделение, 2508/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 549/2018
по описа на Софийски окръжен съд, подадена от
„Рекламна агенция Бултоп“ – ЕООД, чрез адвокат
Жерко Георгиев Жерков, София, ул. Алабин 8, ет. 6,
срещу Анита Евтимова Цветкова чрез адвокат Здравка Николова, Своге, ул. Александър Вутимски 7.
Първо гражданско отделение, 2563/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
25/2019 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Ремзия Исмаил Мехмед чрез адвокат
Иван Радулов, Силистра, ул. Илия Блъсков 1,
срещу Исин Махмуд Садък чрез адвокат Пейчо
Йовев, Тутракан, ул. Трансмариска 15; Алиибрям
Махмуд Садък чрез адвокат Пейчо Йовев, Тутракан, ул. Трансмариска 15.

„Полтурист“ – ЕООД, чрез адвокат Емил Емануилов, София, ул. Проф. Фритьоф Нансен 37А, ет. 5;
„Катаржина Естейт“ – ЕООД, чрез адвокат Емил
Емануилов, София, ул. Проф. Фритьоф Нансен 37А,
ет. 5; „Полония“ – ЕООД, чрез адвокат Надежда
Рангелова, София, бул. Патриарх Евтимий 75,
ап. 12, срещу „Уайн Бокс“ – ООД, чрез адвокат
Антон Андонов, София, ул. Тунджа 12а, ет. 4,
офис 401 – 406.

НА 20.02.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 76/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 5217/2017
по описа на Апелативен съд София, подадена от

НА 25.02.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2022/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1934/2015 по описа на Апелативен съд София, по-

НА 25.02.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1411/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 478/2018
по описа на Апелативен съд Пловдив, подадена
от Господинка Недялкова Несторова чрез адвокат
Николай Господинов, Стара Загора, ул. Захарий
Княжески 73, ет. 1, ап. 1; Галина Георгиева Несторова чрез адвокат Николай Господинов, Стара Загора,
ул. Захарий Княжески 73, ет. 1, ап. 1; Надя Георгиева Несторова чрез адвокат Николай Господинов,
Стара Загора, ул. Захарий Княжески 73, ет. 1, ап. 1,
срещу „Фаворит машинекс“ – ООД, чрез адвокат
Марин Филипов Марковски, София, ул. Цар Асен
1, ет. 2; „Гида Транс“ – ООД, чрез адвокат Марин
Марковски, София, ул. Цар Асен 1, ет. 2, ап. 2.
Трето гражданско отделение, 1829/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
553/2018 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Национална агенция за приходите,
София, бул. Княз Ал. Дондуков 52, срещу Народно
читалище „Х. Н. Д. Палавеев – 1869“, Копривщица, бул. Хаджи Енчо Дончев 78, и трета страна
Министерски съвет, дирекция „Добро управление“,
София, бул. Княз Дондуков 1.
Трето гражданско отделение, 1892/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1936/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Бисер Траянов Димитров, София,
ж.к. Красно село, бл. 201а, вх. Г, ет. 1, ап. 67, срещу Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2, ет. 4.
Трето гражданско отделение, 2143/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
609/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Иво Георгиев Калинов чрез адвокат
Петър Ангелов, Пловдив, ул. Княз Богориди 5, ет. 2,
срещу ЕТ „Медика – доктор Нора Тотева – Амбулатория за индивидуална практика за първична
медицинска помощ – обща медицина“, Пазарджик,
ул. Иван Вазов 12, вх. Б, ет. 3, офис 1.
Трето гражданско отделение, 2603/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
466/2019 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от „Дей Енерджи“ – ЕООД, чрез адвокат
Диана Илиева Илиева, Пловдив, ул. Алцеко 16,
ет. 2, срещу Иван Сашев Недокланов чрез адвокат
Нела Петрова Радева, Русе, ул. Костур 14.
Трето гражданско отделение, 2821/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
675/2018 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Ангел Генков Цолев чрез адвокат
Ерма Попова, Карлово, ул. Димитър Събев 8;
Кооперация „Добрила – Д“, представлявана от
Анета Ненова Костова чрез адвокат Ваня Ангелова,
София, ул. Граф Игнатиев 9, вх. Б, ет. 1, офис 1.
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дадена от „Росилекс“ – ООД, чрез адвокат Лилия
Илиева, София, пл. Славейков 8, вх. В, ап. 14, срещу „П.Т.С.“ – АД, чрез адвокат Зорница Гъркова,
София, ул. Хан Аспарух 54, ет. 4, ап. 8.
Второ търговско отделение, 118/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4321/2017
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Самостоятелна медико-диагностична лаборатория
за образна диагностика „Астра“ – АД чрез адвокат
Румен Аспарухов Димитров, София, пл. Възраждане 8, ет. 4, срещу Военномедицинска академия,
София, ул. Св. Георги Софийски 3.
Второ търговско отделение, 423/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3499/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Корел – ИД“ – ЕООД, чрез адвокат
Огнян Мутев, София, ул. Граф Игнатиев 6, срещу
„Чугунолеене – Първомай“ – АД, Стара Загора, кв.
Индустриален, ул. Промишлена, административна
сграда на „Металик“ – АД.
Второ търговско отделение, 1160/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1905/2018 по описа на Апелативен съд София, подадена от Димитър Радков Иванов чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10,
срещу Застрахователно дружество „Бул Инс“ – АД,
София, бул. Джеймс Баучър 87.
Второ търговско отделение, 1184/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1695/2018
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Божидар Миланов Павлов чрез адвокат Кирил
Илиев Николов, София, ул. Македония 12, ет. 3,
срещу Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД,
София, бул. Черни връх 51Д.
Второ търговско отделение, 2110/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
82/2019 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Фин инвест“ – ЕООД, чрез адвокат
Боян Борисов Койнов, Бургас, ул. Оборище 82,
ет. 2; „Фин – Ин – 64“ – ЕООД, чрез адвокат
Боян Борисов Койнов, Бургас, ул. Оборище 82,
ет. 2; „Фин трейд 2014“ – ЕООД, чрез адвокат
Боян Борисов Койнов, Бургас, ул. Оборище 82,
ет. 2, срещу Дейвид Антъни Кюсак чрез адвокат
Детелина Димова, Бургас, ул. Адам Мицкевич 3,
ет. 1, офис 3; Стейси Джейн Кюсак чрез адвокат
Детелина Димова, Бургас, ул. Адам Мицкевич 3,
ет. 1, офис 3.
НА 26.02.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1915/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
39/2019 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена
от Росица Господинова Жечева чрез адвокат Елена
Тодорова, Добрич, ул. Д-р Константин Стоилов 3,
офис 103, срещу „Арас 2009“ – ЕООД, чрез адвокат
Красимира Петрова Кънчева, Варна, ул. Христо
Самсаров 13, ет.1, офис 1.
Трето гражданско отделение, 2834/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
49/2019 по описа на Окръжен съд Силистра, подадена от Георги Николов Ганев чрез адвокат Даниела
Стоянова Иванова, Силистра, ул. Илия Блъсков
17-А, срещу Нели Георгиева Ганева чрез адвокат
Валери Тодоров Великов, Силистра, ул. Стефан
Караджа 19, ет. 3, ст. 9; Димитър Денков Димитров
чрез адвокат Валери Тодоров Великов, Силист-
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ра, ул. Стефан Караджа 19, ет. 3, ст. 9, и страна
Дирекция „Социално подпомагане – Силистра“,
Силистра, бул. Македония 169.
НА 26.02.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3594/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3880/2017 по описа на Апелативен съд София, подадена от Райчо Димитров Димитров чрез адвокат
Бойко Николаев Братанов, София, ул. Славянска
29А, ет. 2, офис 10; Адриана Георгиева Димитрова
чрез адвокат Бойко Николаев Братанов, София,
ул. Славянска 29А, ет. 2, офис 10; Димитър Райчев
Димитров чрез адвокат Бойко Николаев Братанов,
София, ул. Славянска 29А, ет. 2, офис 10; Величка
Атанасова Соколова чрез адвокат Ирина Руменова
Станимирова, София, ул. Славянска 29А, ет. 2,
офис 10, срещу държавата, представлявана от министъра на регионалното развитие и благоустройството чрез Бисер Николов Михайлов – областен
управител на област с административен център
Благоевград, пл. Георги Измирлиев 9, Благоевград.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 4500/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4630/2015 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Обединена българска банка“ – АД,
София, ул. Света София 5, срещу Теодор Тихомиров Симеонов чрез адвокат Росен Томов, София,
бул. Александър Стамболийски 84 – 86, ет. 8,
офис 43; Вилдена Миланова Крълева, София,
ж.к. Гоце Делчев 25Е, вх. А, ет. 3, ап. 10.
Четвърто гражданско отделение, 2592/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
58/2019 по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от Община Сливен, бул. Цар Освободител 1,
Сливен, срещу Мирела Иванова Карева-Стефанова
чрез адвокат Минко Стефанов, Сливен, ул. Георги
Сава Раковски 17, ет. 3, офис 8.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 506/2019, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1083/2018
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Димитър Асенов Ганев чрез адвокат Георги Йорданов, София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 85,
срещу Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД,
София, бул. Черни връх 51Д.
НА 27.02.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 688/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
659/2017 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от „Контролтест“ – ООД, чрез адвокат Красимир
Милев, София, ул. Кърниградска 8, срещу Емилиян
Георгиев Палазов чрез адвокат Емилия Сиракова,
Варна, бул. Христо Ботев 10, ет. 4, офис 7.
Трето гражданско отделение, 1115/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
700/2018 по описа на Окръжен съд Хасково, подадена
от Румяна Валентинова Валентинова чрез адвокат
Антон Александров Попов, Хасково, ул. Враня 2,
срещу Румен Атанасов Асенов чрез адвокат Елена
Милева, Свиленград, бул. България 55.
9560
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Административният съд – Пазарджик, Х състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на Стефан Янев – прокурор при Окръжната
прокуратура – Пазарджик, против Наредбата за
поддържане и опазване на обществения ред и общественото имущество на територията на община
Белово, приета с Решение № 601 от 28.02.2014 г. на
Общинския съвет – гр. Белово, в нейната цялост,
като в случай, че се установи, че по отношение
на цялата наредба са спазени чл. 26, ал. 2 и чл. 28
от ЗНА, то при условията на евентуалност се
оспорват и само чл. 11, чл. 14, т. 1 и 5 и чл. 35,
изр. 2 от същата. По оспорването е образувано
адм. д. № 1342/2019 г. по описа на Административния съд – Пазарджик, и е насрочено за о.с.з.
на 22.01.2020 г., 9,45 ч.
9860
Административният съд – Пловдив, ІХ състав,
на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1
и 2 от АПК съобщава, че е постъпила жалба
против Решение № 294 от 17.09.2019 г., взето с
протокол № 15 на Общинския съвет – гр. Пловдив, с което се одобрява подробен устройствен
план – план за регулация, кв. Христо Смирненски, Пловдив, обявен в ДВ, бр. 83 от 2019 г., с
правила и нормативи за прилагане на плана и
план-схеми: комуникационно-транспортна схема
и трансформация на собствеността, в частта, в
която на изложения в район „Западен“ Проект
Част VІ са разчертани ненужни и незаконосъобразни паркоместа – паркинг върху сгради с
идентификатор: 56784.510.9506.4, 56784.510.9506.5,
56784.510.209.6 – паркинг с начало от успоредната
на бул. Пещерско шосе № 66 второстепенна уличка
(56784.510.878), започваща от ул. Царевец, посока
РЗИ (ХЕИ) – Пловдив, върху имот 56784.510.9506
и 56784.510.209 с вход от имот 56784.510.878, по
което е образувано адм. дело № 3636 по описа
за 2019 г. на Административния съд – Пловдив.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 14.01.2020 г. от 15,15 ч.
9751
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 490/2019 г. по протест на Окръжната
прокуратура – Смолян, срещу Наредбата за пожарна безопасност на територията на община
Доспат, приета с Решение № 595 по протокол № 43
от 10.05.2018 г. на Общинския съвет – гр. Доспат,
в нейната цялост. Съдът уведомява, че делото е
насрочено за 22.01.2020 г. от 13,30 ч., като заинтересованите лица могат да поискат с писмена
молба да се присъединят към оспорването или да
встъпят като страна наред с административния
орган до началото на устните състезания при
всяко положение на делото.
9752
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че по протест на прокурор
от Окръжната прокурату ра – София, против
Правилника за условията и реда за издаване на
разрешителни за водовземане от находище на
минерални води – изключителна държавна собственост, предоставено безвъзмездно за управление и ползване на Община Долна баня, приет с
Решение № 112 по протокол № 17 от 20.11.2012 г.
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на Общинския съвет – гр. Долна баня, е образувано адм. д. № 1552/2019 г., насрочено в открито
съдебно заседание на 5.02.2020 г. от 10 ч.
9753
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че по
жалба от Ваня Любомирова Пеева е образувано
адм. д. № 537/2019 г. по описа на АС – Стара Загора, с предмет Решение № 2349 от 27.06.2019 г. на
Общинския съвет – гр. Стара Загора, за изменение
на ПУП – ПР и ПЗ на парк/квартал Бедечка в
частта му за УПИ І – „За парк и спортни дейности“, в кв. 810, съответна на ПИ 68850.513.6801,
68850.513.6802, 68850.513.6803. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници
в едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“ чрез подаване на заявления
до съда със съдържанието по чл. 218, ал. 5, 6 и
при условията на ал. 7 от ЗУТ.
9754
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Цанка Митева Захариева с
оспорване за незаконосъобразност на Решение
№ 2349 на Общинския съвет – гр. Стара Загора,
с което е одобрен проект за ПУП – изменение
на план за регулация и план за застрояване за
новообразуваните имоти от територията на парк/
квартал Бедечка по плана на гр. Стара Загора,
обхващащ квартали 801, 802, 803, 804, 805, 806,
807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817,
818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828,
829, 830, 831 по плана на гр. Стара Загора относно
УПИ I в кв. 810 с отреждане „За парк и открити
спортни обекти“, в частта, в която попадат имоти
с идентификатори 68850.513.6844, 68850.513.6845,
68850.513.6846, 68850.513.6874, 68850.513.70 09,
68850.513.7010, 68850.513.7011, 68850.513.7012,
68850.513.7013 и 68850.513.7014 (отбелязани с черно на графичната част и идентични съответно
с УПИ VІІ-6155, 6156, VІІІ-6155, 6156, IX-6155,
6156 – всичките в квартал 810, УПИ VIІ-6155, 6156
в квартал 813, УПИ ІV-116, V-116, VІ-116, VІІ-116,
VIII-116, ІХ-116 в кв. 827, одобрен с Решение № 283
от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора, по кадастралната карта на Стара Загора.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление
за конституирането им като ответници в производството по адм. д. № 506/2019 г. в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“. Заявлението следва да е
със съдържание, отговарящо на изискванията на
чл. 218, ал. 5 от ЗУТ. Към заявлението следва да
се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба. Делото е насрочено за
18.02.2020 г. от 10 ч.
9861
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че по
жалба от Васил Тодоров Петров е образувано
адм. д. № 650/2019 г. по описа на АС – Стара Загора, с предмет Решение № 2349 от 27.06.2019 г. на
Общинския съвет – гр. Стара Загора, за изменение
на ПУП – ПР и ПЗ на парк/квартал Бедечка в
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частта му за УПИ І – за парк и спортни дейности, в кв. 810, съответна на ПИ 68850.513.6839.
Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници в едномесечен срок от деня на
обнародването в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявления до съда със съдържанието по
чл. 218, ал. 5, 6 и при условията на ал. 7 от ЗУТ.
9862
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Нели Стоянова Тодорова с
оспорване за незаконосъобразност на Решение
№ 2349 по протокол № 45 от заседание на Общинския съвет – гр. Стара Загора, проведено
на 27.06.2019 г., с което е одобрен проект за
ПУП – изменение на план за регулация и план
за застрояване за територията на парк/квартал
Бедечка по плана на гр. Стара Загора, представляваща част от кадастрален район 513 по КККР
на гр. Стара Загора, обхващащ квартали 801, 802,
803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813,
814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824,
825, 826, 827, 828, 829, 830, 831 по плана на гр. Стара Загора, в частта относно УПИ I с отреждане
„За парк и открити спортни обекти“, кв. 810, в
частта му, в която попадат: имот с идентификатор
68850.513.6792 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ VІ-102 в кв. 805 по
плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора, имот с идентификатор
68850.513.6791 по кадастралната карта на гр. Стара
Загора, представляващ УПИ V-102 в кв. 805 по
плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен
с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора. По оспорването е
образувано адм. д. № 653/2019 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за
конституирането им като ответници в производството по адм. дело № 653/2019 г. в едномесечен
срок от деня на обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“. Заявлението следва да е
със съдържание, отговарящо на изискванията на
чл. 218, ал. 5 от ЗУТ. Към заявлението следва да
се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
9863
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
по адм. д. № 873/2019 г. съобщава, че е постъпил
протест на прокурор в Окръжната прокуратура – Стара Загора, с който е оспорена като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 47 от Наредбата
за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на Община Чирпан, приета
с Решение № 374 от 5.03.2003 г., изм. с Решение
№ 370 от 23.02.2006 г. и с Решение № 401 от
31.05.2018 г. на Общинския съвет – гр. Чирпан.
Делото е насрочено за 30.01.2020 г. от 11,30 ч.
9968
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Шумен, срещу чл. 58,
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ал. 4 от Наредба № 12 за определяне на размера
на местните данъци на територията на община
Каолиново, приета с Решение № 35 по протокол
№ 4 от 28.02.2008 г. Въз основа на протеста е
образувано адм. д. № 559/2019 г. по описа на
Административния съд – Шумен, насрочено за
27.01.2020 г. от 10 ч.
9844
Административният съд – Шумен, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу
Наредбата за противопожарната безопасност в
община Велики Преслав, приета с Решение № 14
по протокол № 3 от 11.12.2007 г. Въз основа на
протеста е образувано адм. д. № 596/2019 г. по
описа на Административния съд – Шумен, насрочено за 27.01.2020 г. от 10 ч.
9845
Асеновградският районен съд, трети граждански състав, съобщава на Хакиме Мюмюнова Тахирова с последен известен адрес: Асеновград, кв. Долни Воден, ул. Вихрен № 28, да се
яви в съда, за да получи като ответница по гр.д.
№ 1678/2019 г. по описа на АРС, трети гр. състав, препис от исковата молба и приложенията
към нея, депозирана от Хикмет Рамадан Тахир
с правно основание чл. 49 от СК, за отговор
по реда на чл. 131 от ГПК. В едномесечен срок
може да подаде отговор на исковата молба, който
задължително трябва да съдържа: посочване на
съда, номера на делото, името и адреса є, както и
нейния законен представител или пълномощник,
становище по допустимостта и основателността
на иска и обстоятелствата, на които се основава
искът, възраженията срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават, подпис на лицето,
което подава отговора. В отговора трябва да бъдат
посочени доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще се доказват с тях, както и да
бъдат представени всички писмени доказателства,
с които разполага. Ответницата да посочи съдебен
адресат в страната, в противен случай делото ще
се разгледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
9864
Поморийският районен съд, гражданска колегия, четвърти състав, уведомява Хасан Адил Кан,
гражданин на Съединените американски щати,
с неизвестен адрес, в качеството му на ответник
по гр.д. № 814/2019 г., образувано по предявен от
Росица Миткова Ерменлиева от гр. Поморие иск
за развод, като му се указва, че в двуседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ следва
да се яви в канцеларията на ПРС за връчване на
съобщението по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея. При неявяване на
ответника в указания срок ще му бъде назначен
особен представител по ЗПП.
9967
Районният съд – Сливен, призовава Доминик
Денис Хофмут, гражданин на Германия, роден
на 21.10.1988 г., без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, да се яви на
14.02.2020 г. в 9 ч. за откритото съдебно заседание по гр.д. № 6732/2019 г., заведено от Ивелина
Георгиева Хофмут с правно основание чл. 49 от
Семейния кодекс. При евентуалното му неявяване
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ответникът Доминик Денис Хофмут да се счита за
редовно призован за определената резервна дата
за открито съдебно заседание – 18.03.2020 г. в 9 ч.
9930
Софийският районен съд, ІІ ГО, 62 състав, призовава Бенияним Яков, без адресна регистрация в
Република България и с неизвестен адрес в чужбина, да се яви в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ в деловодството на съда, за
да получи съответен препис от исковата молба и
приложенията към нея, подадена от „Топлофикация
София“ – ЕАД, съдържаща искове за осъждането
му да заплати суми, представляващи стойността
на незаплатена топлинна енергия и законна лихва
за забава върху нея, цена за дялово разпределение
и законна лихва върху нея, които вземания са във
връзка с предоставена от ищеца топлинна енергия в топлоснабден имот, намиращ се в София,
ж.к. Оборище, ул. Триадица № 4, ет. 4, по която
искова молба е образувано гр.д. № 65521/2017 г.
по описа на СРС, ІІ ГО, 62 състав. Предупреждава
призованото лице, че ако въпреки публикацията
не се яви в съда в посочения срок, ще му бъде
назначен особен представител.
9957
Софийският районен съд, ІІ ГО, 62 състав, призовава Михал Меворах-Бейт Халами, без адресна
регистрация в Република България и с неизвестен
адрес в чужбина, да се яви в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на съда, за да получи съответен препис от
исковата молба и приложенията към нея, подадена
от „Топлофикация София“ – ЕАД, съдържаща
искове за осъждането му да заплати суми, представляващи стойността на незаплатена топлинна
енергия и законна лихва за забава върху нея, цена
за дялово разпределение и законна лихва върху
нея, които вземания са във връзка с предоставена
от ищеца топлинна енергия в топлоснабден имот,
намиращ се в София, ж.к. Оборище, ул. Триадица
№ 4, ет. 4, по която искова молба е образувано
гр.д. № 65521/2017 г. по описа на СРС, ІІ ГО, 62
състав. Предупреждава призованото лице, че ако
въпреки публикацията не се яви в съда в посочения
срок, ще му бъде назначен особен представител.
9958
Видинският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 74, ал. 1 и 2 от ЗОПДНПИ
обявява, че е образувано гр.д. № 244/2019 г. по
описа на ВОС по мотивирано искане на Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, София,
против Евлоги Митков Петров, ЕГН 8601051924,
с постоянен и настоящ адрес: община Брегово,
гр. Брегово, ул. Пенчо Р. Славейков № 3, Елена
Кръстева Евлогиева, ЕГН 8410038255, с постоянен
и настоящ адрес: община Брегово, гр. Брегово,
ул. Пенчо Р. Славейков № 3, и Яница Евлогиева
Миткова, ЕГН 0945201735, с постоянен и настоящ
адрес: община Брегово, гр. Брегово, ул. Пенчо Р.
Славейков № 3, чрез законните є представители
Евлоги Митков Петров и Елена Кръстева Евлогиева с цена на иска 48 670 лв. и същото е насрочено за първо открито заседание на 29.04.2020 г.
от 10 ч., като се иска на основание чл. 74, ал. 1 и
2 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от
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ПЗРЗПКОНПИ отнемане в полза на държавата
на имущество, придобито от престъпна дейност,
както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Евлоги Митков Петров:
– Товарен автомобил марка и модел „Ивеко
Дейли“, с рег. № ВН9077ВМ, дата на първа peгистрация 10.11.2004 г., собственост на Евлоги
Митков Петров.
Пазарна стойност към настоящия момент
4000 лв.
– Лек автомобил марка и модел „Форд Мондео“,
с рег. № ВН1823ВР, дата на първа peгистрация
9.08.1996 г., собственост на Евлоги Митков Петров.
Пазарна стойност към настоящия момент
1000 лв.
– Лек автомобил марка и модел „Опел Вектра“,
с рег. № ВН2113ВР, дата на пьрва peгистрация
23.02.1994 г., собственост на Евлоги Митков Петров.
Пазарна стойност към настоящия момент
1000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141
и 148 от ЗПКОНПИ от Елена Кръстева Евлогиева:
– Лек автомобил марка и модел „Сузуки вагон Р 1.0 И“, с рег. № ВН7100ВР, дата на първа
peгистрация 16.10.1998 г., собственост на Елена
Кръстева Евлогиева.
Пазарна стойност към настоящия момент
1000 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 и 151 от ЗПКОНПИ от Евлоги Митков Петров:
– Сумата в размер общо 670 лв., постъпила
през 2011 г. по разплащателна сметка в левове с
дебитна карта № BG69BINV94800003008533 в ТБ
„Виктория“ – АД, открита на 3.02.2011 г. в офис
Видин и закрита на 9.02.2016 г., с титуляр Евлоги
Митков Петров.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 и 151 от ЗПКОНПИ от Елена Кръстева
Евлогиева:
– Сумата в размер 8000 лв., постъпила през
2017 г. по разплащателна сметка в левове № BG29
STSA93000017657836 в „Банка ДСК“ – ЕАД, открита
на 1.10.2009 г. в БО – Брегово, с титуляр Елена
Кръстева Евлогиева.
– Сумата в размер общо 28 000 лв., внесени на
каса през 2015 и 2017 г. по срочен депозит в левове № 22823994 в „Банка ДСК“ – ЕАД, открит на
23.07.2015 г. в БО – Брегово, закрит на 27.02.2017 г.,
с титуляр Елена Кръстева Евлогиева.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 3 и чл. 141 и 151 от ЗПКОНПИ от Яница Евлогиева Миткова:
– Сумата в размер 5000 лв., представляваща остатък от внесени суми на каса през 2014
и 2015 г. по спестовен влог в левове № BG41
STSA93000021958212 в „Банка ДСК“ – ЕАД, открит
на 18.07.2014 г. в БО – Брегово, с титуляр Яница
Евлогиева Миткова.
Указва на третите заинтересовани лица, претендиращи самостоятелни права върху имуществото – предмет на отнемане в настоящия процес, че
могат да встъпят в делото, като предявят своите
претенции пред Видинския окръжен съд не покъсно от един месец от датата на обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
9887
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Благоевградският окръжен съд на основание
чл. 679, ал. 3 от ТЗ призовава кредиторите на
„Явор“ – АД (в несъстоятелност), ЕИК 811157548,
със седалище и адрес на управление гр. Петрич,
ул. Места № 18, да се явят по т.д. № 158/2019 г.
по описа на Окръжния съд – Благоевград, за съдебно заседание на 22.01.2020 г. от 13,30 ч. в една
от залите на Окръжния съд – Благоевград, пл.
Васил Левски № 1, за разглеждане на искането
на „Петрахарт“ – ООД, ЕИК 201240915, за отмяна
на решенията на събранието на кредиторите на
„Явор“ – АД (в несъстоятелност), проведено на
10.10.2019 г. по т.д. по несъстоятелност № 28/2014 г.
по описа на БлОС.
9929

ПОК А НИ И СЪОБЩ ЕНИ Я
84. – Управителният съвет на сдружение
„Таекуондо клуб Херея“ на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.02.2020 г.
в 10 ч. на адрес: София, район „Връбница“, ж.к.
Обеля 2, бл. 227, вх. Б, ет. 2, ап. 16, при следния
дневен ред: 1. изменение и допълване на устава
на сдружението; 2. освобождаване на член на
управителния съвет след подадена индивидуална
молба от Тодор Станимиров Лазаров; 3. приемане
на нови членове в общото събрание; 4. избор на
нов член на управителния съвет; 5. разглеждане
на организационни въпроси за бъдещата дейност
на сдружението; 6. други. 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.
10043
3. – Управителният съвет на Спортен клуб
по борба „Витяз – Панев“ – Варна, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ съгласно устава на сдружението
свиква общо събрание на 31.01.2020 г. в 18,30 ч.
във Варна, ул. Преспа № 1, стая 3, при следния
дневен ред: 1. избор на нови членове на клуба
и нов управителен съвет, изменение на устава в
раздел ІV „Членство“ и раздел VІ „Управление“; 2.
доклад за дейността на клуба за 2019 г. и приемане на годишния технически и финансов отчет за
2019 г.; 3. заявяване и обявяване пред Агенцията
по вписванията – търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ, годишните финансови отчети за
2019 г. Поканват се всички членове лично или
чрез упълномощени представители да присъстват
на общото събрание. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден, на същото място и при същия
дневен ред от 19,30 ч.
9973
46. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Добрич, на основание чл. 81, ал. 2 във
връзка с ал. 1 от ЗА свиква редовно общо събрание
на адвокатите при Адвокатската колегия – Доб
рич, на 25.01.2020 г. в 9 ч. в Добрич в „Международен колеж“ – ООД, Добрич, ул. България
№ 3, зала „Албена“, при следния дневен ред: 1.
разглеждане отчета за дейността на Адвокатския
съвет през отчетната година и вземане на решения
по него; 2. разглеждане доклада на Контролния
съвет; 3. разглеждане отчета на Дисциплинарния
съд; 4. разисквания по отчетите; 5. приемане на
бюджет на Съвета на колегията за следващата
финансова година; 6. избиране на делегати за
общото събрание на адвокатите в страната; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 81,
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ал. 4 от ЗА събранието ще се проведе съшия ден
и на същото място в 10 ч. при същия дневен ред
независимо от броя на присъстващите членове
на колегията. Поканват се всички членове на
колегията да участват в събранието лично или
чрез писмено упълномощен представител по реда
на Закона за адвокатурата.
10082
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Ездови спортен клуб Болкан хорсис“, Етрополе,
на основание чл. 23 от устава на клуба и чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 14.02.2020 г. в
11 ч. в Етрополе, ул. Здравец № 8, при следния
дневен ред: 1. приемане на нови членове на клуба;
проект за решение – ОС приема нови членове на
клуба; 2. промени в управителния съвет на клуба;
проект за решение – ОС приема промени в управителния съвет на клуба; 3. промяна на устава на
сдружението, досежно текстовете, касаещи свикване на ОС (чл. 23 от устава) и текстовете, касаещи
членски права и задължения, с оглед действието
и разпоредбите на ЗФВС (чл. 9), представителство
на ОС (чл. 21); проект за решение – ОС приема
предложенията на УС за промени в устава на
клуба; 4. разни. Писмените материали са на разположение в седалището и адреса на управление
на дружеството – Етрополе, ул. Здравец № 8. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе при условията
на чл. 26 от устава. Поканват се всички членове
да вземат участие.
9889
14. – Управителният съвет на Националното
сдружение на кметовете на кметства в Република България – Калофер, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 11.02.2020 г. в 13 ч. в Калофер, Културен клуб
на пенсионера, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на сдружението; 2. избор на управителен съвет; 3. избор на председател на УС; 4.
избор на заместник-председатели на УС; 5. избор
на контролен съвет; 6. избор на председател на
КС; 7. промени в устава на сдружението; 8. разни.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе на същото място
в 14 ч. при посочения дневен ред.
9888
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„КРИБ – Кърджали“, Кърджали, на основание
чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
26.02.2020 г. в 13 ч. в хотелски комплекс „Меаца“,
конферентна зала № 2, при следния дневен ред:
1. отчет на управителния съвет за дейността на
сдружение „КРИБ – Кърджали“ за периода от
януари 2018 г. до декември 2019 г.; 2. промени в
устава на сдружението; 3. прекратяване правомощията на членовете на управителния съвет и
на контрольора на сдружението поради изтичане
на мандатите им; 4. определяне численост на
състава на управителния съвет на сдружението
за мандат 1.01.2020 г. – 31.12.2023 г.; 5. избор на
нови членове на управителния съвет за мандат
1.01.2020 г. – 31.12.2023 г.; 6. избор на контрольор
за мандат 1.01.2020 г. – 31.12.2023 г. Управителният съвет кани всички членове на сдружението
лично или чрез упълномощени представители да
присъстват на общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 21
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от устава събранието ще се проведе един час покъсно на същото място и при същия дневен ред
независимо от броя на явилите се членове.
9898
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Клуб по конен спорт – Спартак
Плевен“, Плевен, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението
на 28.02.2020 г. в 16 ч. в Плевен, ул. Кала тепе № 33,
при следния дневен ред: 1. приемане на годишните финансови отчети и докладите за дейността
на сдружението за предходните 2017 г., 2018 г. и
2019 г.; 2. промени в членския състав на управителния съвет на сдружението – освобождаване и
избор на нови членове; 3. приемане на промени
в устава на сдружението; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден един час покъсно, на същото място и при същия дневен ред.
9935
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Федерация по Окинава Карате До“
на основание чл. 46 от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 7.02.2020 г. в 14 ч. в
Пловдив, ул. Райко Даскалов № 68, ет. 3, офис 2,
при следния дневен ред: 1. промяна в наименованието на сдружението във връзка с изискванията
на ЗФВС за лицензиране на спортните клубове;
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2. промяна в устава на сдружението; 3. промяна в
предмета на дейност на сдружението; 4. промяна
в адреса на управление на сдружението; 5. приемане, освобождаване и отпадане на членове на
сдружението; 6. избор на управител. При липса
на кворум на основание чл. 47 от устава и чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час
по-късно на същото място, при същия дневен
ред независимо от явилите се членове.
10059
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Окинава Те Тай Карате – Филипополис“ на основание чл. 49 от устава и чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 7.02.2020 г.
в 10 ч. в Пловдив, ул. Райко Даскалов № 68, ет. 3,
офис 2, при следния дневен ред: 1. промяна в
наименованието на сдружението във връзка с изискванията на ЗФВС за лицензиране на спортните
клубове; 2. промяна в устава на сдружението; 3.
промяна в предмета на дейност на сдружението; 4.
промяна в адреса на управление на сдружението;
5. приемане, освобождаване и отпадане на членове на сдружението; 6. избор на нов управителен
съвет. При липса на кворум на основание чл. 50
от устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе един час по-късно на същото място, при
същия дневен ред независимо от явилите се членове.
10060

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2019 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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