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БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 3 януари 2020 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Постановление № 372 от 27 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
за 2019 г. за нуждите на Авиоотряд 28
за доставка на въздухоплавателно
средство за изпълнение на полети със
специално предназначение и за изграждане на хангар за съхранение и техническо обслужване на въздухоплавателното средство
 Постановление № 373 от 27 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
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от 2019 г. за одобряване на промени
по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2019 г. във връзка
с увеличаване капитала на търговско
дружество

5

 Решение № 810 от 27 декември 2019 г.
за предоставяне на концесия за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали –
гнайси, от находище „Умата“, разположено в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград, на „Фемили – Филибев – С-ИЕ“ – ООД, София
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 Постановление № 374 от 27 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.

Министерство
на финансите
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 Постановление № 377 от 27 декември 2019 г. за одобряване на допълнителни средства по бюджета на Министерството на здравеопазването
за 2019 г.

 Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г.
за съдържанието, сроковете, начина и
реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица
10

5

 Постановление № 378 от 27 декември 2019 г. за отменяне на Постанов
ление № 112 на Министерския съвет

Върховен
административен съд
 Решение № 7143 от 14 май 2019 г.
по административно дело № 8989 от
2018 г.
37
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БРОЙ 1

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 372
ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията за 2019 г. за нуждите на Авиоотряд 28
за доставка на въздухоплавателно средство
за изпълнение на полети със специа лно
предназначение и за изграждане на хангар
за съхранение и техническо обслужване на
въздухоплавателното средство
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюд жета на Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщени ята за 2019 г. за н у ж дите на
А виоотряд 28 в размер до 55 000 000 лв.
за доставка на въздухоплавателно средство
за изпълнение на полет и със специа лно
предназначение и за изграждане на хангар
за съхранение и техническо обслужване на
въздухоплавателното средство.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструкт у риране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2019 г.
(3) Със средствата по ал. 1 да се увеличат
разходите по „Политика в областта на транспорта“, бюджетна програма „Организация,
управление на транспорта, осигуряване на
безопасност, сигурност и екологосъобразност“, по бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията за 2019 г.
(4) По бюджета на Министерството на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията за 2019 г. по „Политика в
областта на транспорта“, бюджетна програма
„Организация, управление на транспорта,
осиг у ряване на безопасност, сиг у рност и
екологосъобразност“, да се създаде администриран разходен параграф „Доставка на
въздухоплавателно средство за изпълнение
на полети със специално предназначение“
в размер до 55 000 000 лв.
(5) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши необходимите промени по бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за
2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
(6) Сумата по ал. 1 се превежда от бюджета
на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за

2019 г. по банкова сметка за чужди средства
на Авиоотряд 28 за заплащане на покупната
цена за доставката на възду хоплавателно
средство за изпълнение на полети със специално предназначение по чл. 64б, ал. 2 от
Закона за гражданското въздухоплаване и
за изграждане на хангар за съхранение и
техническо обслужване на въздухоплавателното средство и се отразява като разход по
съответната област на политика и бюджетна
програма по ал. 3.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 24, ал. 3, т. 1
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните 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 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
27 декември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10144

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 373
ОТ 27 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 47 839 500 лв., разпределени по
бюджетите на общини за 2019 г., както следва:
1. п о б ю д ж е т а н а О б щ и н а В а р н а –
25 775 500 лв. за „Изграждане на бул. Васил
Левски от км 0+150 до км 2+924, в участъка
от ул. Подвис до ул. Девня, по плана на райони Приморски, Одесос, Младост, гр. Варна“;
2. по бюд жета на Община Бойница –
600 000 лв. за „Ремонт и рехабилитация на
улична мрежа на територията на община
Бойница“;
3. по бюд же та на Общ и на Брег ово –
1 000 000 лв. за „Изграждане и реконструкция
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на енергоспестяващо осветление в община
Брегово“;
4 . п о б ю д ж е т а н а О б щ и н а Ку л а –
1 000 000 лв. за „Изгра ж дане на спортна
зала в гр. Кула, община Кула“;
5. по бюджета на Община Ново село –
500 000 лв. за „Основен ремонт на площадни
пространства в с. Неговановци и с. Ново
село, община Ново село“;
6. по бюд жета на Община Ру ж инци –
500 000 лв. за „Изграждане на физкултурен
салон към СУ „Никола Й. Вапцаров“ в с.
Ружинци, община Ружинци“;
7. по бюд же та на Общ и на Чу п рене –
600 000 лв. за „Ремонт и рехабилитация на
улична мрежа в населените места на територията на община Чупрене“;
8. по бюджета на Община Севлиево –
100 000 лв. за „Ремонт на улична мрежа в
с. Агатово, община Севлиево“;
9. по бюджета на Община Берковица –
1 000 000 лв. за „Основен ремонт на мост
„Лонджата“ и подпорните стени към него“
и „Реконструкция на ул. Добруджа и ремонт
на разположения по трасето є водопровод,
община Берковица“;
10. по бюджета на Община Брусарци –
600 000 лв. за „Ремонт и рехабилитация на
улична мрежа в населените места на територията на община Брусарци“;
11. по бюджета на Община Вълчедръм –
600 000 лв. за „Рехабилитация на ул. К локотница, I етап, в гр. Вълчедръм, община
Вълчедръм“;
12. по бюд жета на Община Вършец –
600 000 лв. за „Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на улична
и нфрас т ру к т у ра в г р. Вършец , о бщ и на
Вършец“;
13. по бюджета на Община Георги Дамяново – 600 000 лв. за „Ремонт и рехабилитация на ВиК съоръжения и улична мрежа на
територията на община Георги Дамяново“;
14 . п о б ю д ж е т а н а О б щ и н а Л о м –
2 000 000 лв. за „Основен ремонт на напорен тръбопровод от ПС „Добри дол“ до HP
V 300 м 3 – III и IV етап, гр. Лом, община
Лом“ и „Основен ремонт на улична мрежа
в гр. Лом, община Лом“;
15. по бюджета на Община Чипровци –
1 200 000 лв. за „Ремонт и рехабилитация
на улична мрежа в населените места на
територията на община Чипровци“;
16. по бюджета на Община Якимово –
600 000 лв. за „Ремонт и рехабилитация на
улична мрежа на територията на община
Якимово“;
17. по бюд же т а на Общ и на Б елово –
240 000 лв. за „Основен ремонт на площад
пред кметството на с. Сестримо, община
Белово“;
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18. по бюджета на община Червен бряг –
1 600 000 лв. за „Ремонт и рехабилитация
на улична мрежа на територията на община
Червен бряг“;
19. по бюд же т а н а Общ и н а Ку брат –
150 000 лв. за „Основен ремонт на Народно
читалище „Напредък – Юпер 1815“, с. Юпер,
община Кубрат“;
20. по бюджета на Община Лозница –
1 074 000 лв. за „Ремонт на улична мрежа:
в с. Трапище – 298 000 лв., в с. Ловско –
392 000 лв., и в с. Сейдол – 384 000 лв.,
община Лозница“;
21. по бюджета на Община Бяла, област Русе –
1 800 000 лв. за „Изграждане на многофункционална спортна зала в гр. Бяла и прилежаща инфраструктура към залата“;
22. по бюджета на Община Костенец –
1 200 000 лв. за „Ремонт и рехабилитация на
улична мрежа в населени места на територията на община Костенец“;
23. по бюджета на Община Стара Загора –
4 500 000 лв. за „Изграждане на спортна зала
в гр. Стара Загора“.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1,
т. 1 – 23 да се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по
централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за
2019 г. в размер 917 096 лв., разпределени,
както следва:
1. 204 646 лв. – за Българската право славна църква – Българска патриаршия, за
строителни и ремонтни дейности на храмове
в Ловчанската епархия, в т.ч. за катедрален
храм „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Ловеч –
10 0 0 0 0 л в., о т кои т о з а и з ог рафис в а не
на х рама – 70 0 0 0 л в., и за израбо т к а и
поставяне на вит ра ж и – 30 0 0 0 лв.; х рам
„Св. Троица“ – с. Лисец – 21 293 лв.; храм
„Св. Йоан Рилски“ – кв. Гозница, гр. Лов еч – 2 0 4 0 8 л в.; х ра м „С в. Д и м и т ър“ –
с. Бели Осъм – 13 745 лв.; храм „Св. Параскева“ – с. Дебнево – 20 000 лв.; храм „Св.
Вмчк Димитър“ – с. Добродан – 10 000 лв.;
храм „Св. Николай Чудотворец“ – с. Своде –
19 200 лв.;
2. 712 450 лв. – за започване на строително-монта ж ни работи по консерваци я,
реставрация и адаптация на Ибрахим паша
джамия, Разград.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2019 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 2, ал. 1, т. 1
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на правото на вероизповедание“,
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бюджетна програма „Вероизповедания“, по
бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 2, ал. 1, т. 2 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на осъществяването на държавните функции
на територията на областите в България“,
бюд же т на п р ог ра ма „Ос ъще с т вя ва не на
държавната политика на областно ниво“, по
бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
Чл. 4. Увеличава показателите по чл. 6,
ал. 3 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2019 г., както следва:
1. максималния размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2019 г. – със сума в размер 2 704 646 лв.;
2. максима лни я размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2019 г. – със сума в размер
917 096 лв.
Чл. 5. 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
„Консервация, реставрация и адаптация на
Ибрахим паша джамия, Разград“ в размер
на сумата по чл. 2, ал. 1, т. 2.
Чл. 6. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 7. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на младежта
и спорта за 2019 г. в размер 1 200 000 лв. за
подпомагане на организирането и провеждането на Световната купа по ски алпийски
дисциплини за жени на 25 и 26 януари 2020 г.
в гр. Банско.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2019 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
разходите по „Политика в областта на спорта
за високи постижения“, бюджетна програма
„Спорт за високи постижения“, по бюджета
на Министерството на младежта и спорта
за 2019 г.
(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 25, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
(5) Министърът на младежта и спорта да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 8. Министърът на финансите да извърши произтичащите от това постановление
промени по централния бюджет за 2019 г.,
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включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет
за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси, 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. В Постановление № 348 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 101 от 2019 г.)
за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2019 г. в чл. 1, ал. 1 т. 106 се
изменя така:
„10 6. по бюд же т а на Общ и на К а за нлък – 427 000 лв. за „Ремонт на улици във:
с. Бузовград – 30 000 лв., с. Долно Изворово – 43 0 0 0 лв., с. Копринка – 63 50 0 лв.,
гр. Крън – 52 500 лв., с. Кънчево – 38 500 лв.,
с. Хаджидимитрово – 71 500 лв., с. Шейново – 38 000 лв., и с. Ясеново – 40 000 лв.“;
„Ремонт на участък от общински път за връх
Бузлуджа“ – 50 000 лв.;“.
§ 3. В Постановление № 164 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2019 г.
(ДВ, бр. 53 от 2019 г.) се създава чл. 4а:
„Чл. 4а. Неусвоената към 31 декември
2019 г. част от сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 в
размер 828 906 лв. се превежда от бюджета
на Министерския съвет за 2019 г. по негова
банкова сметка за чужди средства за извършване на плащанията за дейностите по
чл. 1, ал. 1, т. 1 и се отразява като разход за
2019 г. по съответната област на политика
и бюджетна програма по чл. 2.“
§ 4. В Постановление № 101 на Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на
допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2019 г. (ДВ,
бр. 37 от 2019 г.) се създава чл. 4:
„Чл. 4. Сумата по чл. 1, ал. 1 се превежда
от бюджета на Министерството на културата
за 2019 г. по негова банкова сметка за чужди
средства за извършване на плащанията за
дейностите по чл. 1, ал. 1 и се отразява като
разход за 2019 г. по съответната област на
политика и бюджетна програма по чл. 2, т. 1.“
§ 5. В Постановление № 344 на Министерския съвет от 2018 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България
за 2019 г. (обн., ДВ, бр. 107 от 2018 г.; изм.
и доп., бр. 5, 58 и 62 от 2019 г.), в чл. 44,
ал. 1 след думата „остатък“ се добавя „от
приключили обекти“, а думите „31 декември
2019 г.“ се заменят с „31 януари 2020 г.“.
§ 6. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския
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съвет, министъра на младежта и спорта и на
кметовете на съответните общини.
§ 7. Постановлението влиза в сила от
27 декември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10121

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 374
ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
в общ размер 2 300 000 лв. за довършването
на ремонта и реконструкцията на източното (Банското) крило на Славянобългарския
ма н ас т и р – „С в. В е л и ком ъчен и к Ге орг и
Зограф“ – Света гора, Атон.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2019 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правото на вероизповедание“, бюджетна
програма „Вероизповедания“, по бюджета на
Министерския съвет за 2019 г. и показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2019 г.
Чл. 3. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2019 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 28, ал. 5 от Закона
за вероизповеданията.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
27 декември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10122
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 377
ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни средства по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни средства
в размер 12 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г.
за предоставяне на допълнителен трансфер
от Министерството на здравеопазването на
Националната здравноосигурителна каса за
разходи за лекарствени продукти – ваксини и
дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2,
т. 3 от Закона за здравето и дейности във
връзка с лечението на лица до 18-годишна
възраст по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за
здравето.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (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.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
27 декември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10123

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 378
ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за отменяне на Постановление № 112 на
Министерския съвет от 2019 г. за одобряване
на промени по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2019 г. във връзка
с увеличаване капитала на търговско дружество (ДВ, бр. 39 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. От мен я Постановление № 112 на
Министерския съвет от 2019 г. за одобряване
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на промени по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2019 г. във връзка с увеличаване капитала на т ърговско
дружество.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
27 декември 2019 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
10124

РЕШЕНИЕ № 810
ОТ 27 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, от находище
„Умата“, разположено в землището на с. Крушево, община Гърмен, област Благоевград, на
„Фемили – Филибев – С-ИЕ“ – ООД, София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за подземните богатства и мотивирано
предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – скалнооблицовъчни материали – гнайси, представляващи изключителна
държавна собственост, от находище „Умата“,
разположено в землището на с. Крушево,
община Гърмен, област Благоевград, описано
в Акт за изключителна държавна собственост № 1617 от 8 август 2017 г., утвърден
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството, която се извършва със
средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
27,2 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 8 в Координатна
система „1970 г.“, съгласно приложението. В
тези граници концесионната площ включва:
2.1. Находище „Умата“ с площ 17,3 дка,
индивидуализирана с координатите на точки
от № 1 до № 10 по външния контур на запасите съгласно схема и координатен регистър
в Координатна система „1970 г.“ – неразделна
част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията извън
добива.
3. Определя срок на концесията 25 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
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4. Концесионният договор влиза в сила
от датата на предоставянето на банковата
гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Фемили – Филибев – С-ИЕ“ – ООД, София – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 522 от 19 август 2016 г., издадено от
министъра на енергетиката.
6. Концеси ята да се осъществява при
следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след:
6.1.1. съгласуване и/или одобряване от
министъра на енергетиката на проектите и
плановете по т. 7.2.3 при съобразяване с характера на Решение № БД-28-ПР/30.05.2016 г.
на директора на Регионална инспекция по
околната среда и водите (РИОСВ) – Благоевград. Решението е приложение – неразделна
част от проекта по т. 7.2.3.1;
6.1.2. съгласуване на цялостен работен
проект за добив и първична преработка и
цялостен работен проект за ликвидация или
консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи с Агенция
„Пътна инфраструктура“ и въз основа на
разрешение, издадено по реда на чл. 26 от
Закона за пътищата.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на
страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица
освен с разрешение на Министерския съвет
при условията и по реда на действащото
законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на
обектите, подлежащи на здравна защита,
съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка на въздействието
върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3
от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г.,
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бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от
2016 г., бр. 55 от 2017 г., бр. 3 от 2018 г. и
бр. 31 от 2019 г.), и да не предизвиква нарушаване на здравните изисквания за обектите
с обществено предназначение по § 1, т. 9
от допълнителната разпоредба на Закона
за здравето;
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточниците и съоръженията за
п и т ей но - би т ово водоснабд я ва не и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3
от 16 октомври 2000 г. за условията и реда
за проучване, проектиране, утвърждаване и
експлоатация на санитарно-охранителните
зони около водоизточниците и съоръженията
за питейно-битово водоснабдяване и около
водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни
и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.);
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените техническ и и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указани ята, давани от
министъра на енергетиката при съгласуване
на проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по ч л. 13 от ЗПБ, свързана с обек та на
концесия, без изрично писмено съгласие от
министъра на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не
се изиск ват за дъл ж и телни подобрени я в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придобил съответни права и след приключване
на необходимите процедури за промяна на
предназначението є при условията и по реда
на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между обекта на
концесията и местни и/или републикански
пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
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7.1.1. да добива подземни богатства – скалнооблицовъчни материали – гнайси, в границите на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – гнайси;
7.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на
концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Умата“, складиране, преработка,
транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концеси ята; с допълнителното споразу мение
се определят размерът, условията и редът
за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни
изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1;
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрени проекти и планове, които се изискват
с това решение и по концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и
факторите на околната среда при условията
на чл. 6 от Закона за опазване на околната
среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива
и първичната преработка на подземните богатства в съответствие с план за управление
на минните отпадъци, одобрен от министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане
при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
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7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или одобряване на министъра
на енергетиката, а при необходимост – и на
други компетентни държавни органи, при
условия, по ред и в срокове, определени в
концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и
първична преработка; след съгласуването му
цялостният работен проект става неразделна
част от концесионния договор; неразделна
част от проекта е теренно-ситуационният
план на находище „Умата“ с нанесени път
III-197 и прилежащите му пътни съоръжения с отстояния до границите на запасите
на находището;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична
преработка при възникнала необходимост от
това; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Благоевград, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по опазване
на околна среда преди съгласуването на измененията и/или допълненията на цялостния
проект с министъра на енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив
и за първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на
министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи за
всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени
в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност
за земните недра, околната среда, водите,
човешкото здраве, защитените със закон
територии и обекти, правата върху горските
територии и земеделските земи, културните
ценности, националната сигурност, отбраната
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на страната и обществения ред, пътищата и
пътната инфраструктура от републиканската
пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества гнайси
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното
шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията,
на оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. преди започване на дейностите по
добива да уведоми Областно пътно управление – Благоевград (с копие до АПИ – София),
за осъществяване на контрол по компетентност;
7.2.11. да спазва ограниченията и изискванията по чл. 26 от Закона за пътищата
за допустимите дейности в обхвата на пътищата, пътните съоръжения и обслужващите
зони, както и да не нанася повреди и да не
допуска унищожаване на пътищата, пътните
съоръжения и принадлежностите на пътя;
7.2.12. при установено нарушение в широчините на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2
и 3 от Закона за пътищата и при неспазени
изисквания на чл. 26 от Закона за пътищата
концесионерът извършва рекултивация на
нарушените терени;
7.2.13. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка
при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
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7.2.14. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията
по т. 1 при условия и по ред, определени в
концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост – върху придобитата по
време на концесията геоложка и техническа
документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по
ред, определени в концесионния договор,
изцяло или част от банковите гаранции по
т. 8.1.1 и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени
в концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и
да е от задълженията по това решение и по
договора и/или при нарушаване на условие
за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазването
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя
на трети лица документация и информация
по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от
концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението
по т. 8.2, данък върху добавената стойност
(ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви
за забавено изпълнение на задължението за

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

плащане на ДДС, както и неустойки при
неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие
по концесията;
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 2611 лв. и се предоставя не по-късно от 14 дни след датата на
подписването на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко
от стойност та на минима лното годишно
концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и
8.1.2 следва да са валидни до 28 февруари
на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът
е длъжен да възстанови техния размер в
10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по техническа ликвидация
или консервация на миннодобивния обект
и рекултивация на засегнатите земи. Видът
на финансовото обезпечение и предвиденият
размер на средствата се договарят между
страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санк циите се определ ят в концесионни я
договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по
ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което
се дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска,
като 4 на сто (за скалнооблицовъчни материали ) и 7 на сто (за трошените фракции)
от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период съгласно чл. 1, ал. 1 и 2 от Методиката за определяне на конкретния размер
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на концесионното възнаграждение за добив
на строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета
с Постановление № 127 на Министерския
съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 9.3 не може да бъде по-нисък от съответните стойности, получени съгласно чл. 1,
ал. 3, т. 2, буква „в“ – гнайси за добив на
плочи, и съгласно чл. 1, а л. 3, т. 1, бу ква „а“ – скали за трошени фракции, и ал. 4
от Методиката – приложение № 4 към чл. 11
от Наредбата и Регламент (ЕО) № 1165/98
на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО)
№ 1158/2005 г. на Европейския парламент и
на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на
Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно
краткосрочната статистика.
9.5. Минимални ят размер на концесионното плащане за всеки отчетен период
(шестмесечие) от срока на концесията не
може да бъде по-нисък от сумата, определена
на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 150
куб.м/шестмесечие и предвидени стойности
за единица добито подземно богатство съгласно т. 9.4, както следва:
9.5.1. 75 куб. м/шестмесечие добити гнайси
за скалнооблицовъчни материали, и
9.5.2. 75 куб. м/шестмесечие (197 тона)
добити гнайси за трошени фракции.
9.6. Размерът на концесионното плащане
по т. 9.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят
с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за тяхното определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда
на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ по бюджета
на Община Гърмен цялото извършено концесионно плащане без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
при условие че не се извършва добив на
подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
кон цесион н и я дог овор с „Фем и л и – Фи-
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либев – С-ИЕ“ – ООД, Софи я, в срок до
6 месеца от влизането в сила на решението
за предоставяне на концесията.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ
на находище „Умата“
Координатна система „1970 г.“
Точка

Координати

№

X (север), м

Y (изток), м

1.

4482490.0

8546952.0

2.

4482399.0

8547175.0

3.

4482358.0

8547160.0

4.

4482390.0

8547050.0

5.

4482438.0

8546963.0

6.

4482398.0

8546950.0

7.

4482223.0

8546797.0

8.

4482270.0

8546760.0

10142

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
НАРЕДБА № Н-13
от 17 декември 2019 г.

за съдържанието, сроковете, начина и реда за
подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях
лица, както и от самоосигуряващите се лица
Чл. 1. С наредбата се уреждат съдържанието, сроковете, начинът и редът за събиране
и съхранение в Националната агенция за
приходите на данните от:
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1. работодателите, осигурителите, осигурителните каси, самоосигуряващите се лица
за д ърж а вно т о общес т вено оси г у ря ва не,
Учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване,
здравното осигуряване, фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“
за всяко лице, подлежащо на задължително
осигуряване, и облагаемия доход и данъка за
доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите
на физическите лица (ЗДДФЛ);
2. лицата по т. 1 и лицата по чл. 4, ал. 9
от Кодекса за социално осигуряване (КСО) за
дължимите осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския
пенсионен фон д, зд равно т о осиг у ряване,
допълнителното задължително пенсионно
осигуряване, вноските за фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“ и
данък по ЗДДФЛ;
3. лицата по чл. 4, ал. 9 и самоосигуряващите се лица по КСО, лицата по чл. 40,
ал. 5 и чл. 40а, ал. 3 от Закона за здравното
осигуряване (ЗЗО), когато заявят кои задължения за осигурителни вноски погасяват;
4. лицата, които декларират данни за внасяне на осигурителни вноски за зачитане на
осигурителен стаж по чл. 9а от КСО;
5. лицата за възстановяване на здравноосигурителни права по реда на чл. 40а, ал. 3
от ЗЗО.
Чл. 2. (1) Работодателите, осигурителите и
техни клонове и поделения, осигурителните
каси, самоосигуряващите се лица или упълномощени от тях лица подават в компетентната
териториална дирекция на Националната
агенция за приходите декларации по образец
№ 1, 3 и 5 съгласно приложения № 1, 2 и 3.
В декларациите се вписват:
1. ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по Закона за
търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ)
(клона/поделението), служебен номер, издаден от Националната агенция за приходите
за осигурители и самоосигуряващи се лица;
самоосигуряващите се лица, които са съдружници в търговски дружества или собственици
на ЕООД, и физическите лица – членове
на неперсонифицирани дружества, вписват
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ или
служебен номер на дружеството;
2. единни ят г ра ж данск и номер, личен
номер, личен номер на чужденец (служебен
номер), имената по документ за самоличност,
дните в осигуряване, осигурителният доход;
брутно трудово възнаграждение, задължителните осигурителните вноски за осигурените
лица, включително самоосигуряващите се,
вноските за фонд „Гарантирани вземания
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на работниците и служителите“, начисленият облагаем доход и начисленият данък
за доходи от трудови правоотношения по
смисъла на ЗДДФЛ и други данни, свързани
с осигуряване на лицата.
(2) Раб о т од ат е л и т е, о с и г у ри т е л и т е и
техните клонове и поделения, осигурителните каси за своите членове – осигурители,
самоосиг у ряващите се лица и лицата по
чл. 4, ал. 9 от КСО или упълномощени от
тях лица подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за
приходите декларация образец № 6 съгласно
приложение № 4, в която се вписват:
1. ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ
за осигурители, работодатели, клонове, поделения или ЕГН, ЛНЧ, личен номер или
служебен номер, издаден от Националната
агенция за приходите за самоосигуряващи
се лица и за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО;
2. общият размер на сумите за дължим и т е вноск и за д ържа вно т о общес т вено
осигуряване, Учителския пенсионен фонд,
допълнителното задължително пенсионно
о с и г у р я в а не, вк л юч и т е л но у в е л и чен ат а
осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ в
размера на вноската за универсален и/или
професионален пенсионен фонд, здравното
осигуряване, фонд „Гарантирани вземания
на работниците и служителите“ за всички
лица, подлежащи на осигуряване;
3. общият размер на дължимия данък за
внасяне за доходите от трудови правоотношения по смисъла на ЗДДФЛ.
(3) Декларацията по ал. 2 не се подава
от лицата по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО и от задължените лица за периодите, през които се
прилага схема за централизирано разплащане на осигурителните вноски, включително
и за месеците, в които е започнало или е
прекратено прилагането на схемата.
(4) В ся ко о т дек лари ра н и т е ме с еч н и
задължения по ал. 2, т. 2 за месеците след
31 декември 2013 г. трябва да бъде равно на
изчислените задъл ж ителни осиг у рителни
вноски и/или вноските за фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“
от подадените декларация/и образец № 1.
(5) Алинея 4 не се прилага за задължения
за задъл ж ителни осиг у рителни вноск и и
вноски за фонд „Гарантирани вземания на
работниците и служителите“, установени от
органите по приходите по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
(6) Самоосигуряващите се лица, които
имат задължение за внасяне на вноски на
основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО, подават
в компетентната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите декларация образец № 7 съгласно приложение № 5
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за възникване на задължението за внасяне
на зд ра внооси г у ри т ел н и вноск и на т ова
основание. Когато е подадена декларация
образец № 7 и осигуряването на основание
чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО е започнало преди
и продължава след дните, през които същото лице е подлежало на осигуряване на
основание чл. 4, ал. 10 от КСО, декларация
образец № 7 не се подава. В дек ларация
образец № 7 се вписват:
1. имената по документ за самоличност,
единният граждански номер, личен номер,
личен номер на чужденец (служебен номер);
2. началната дата от периода, за който
възниква задължението за внасяне на вноски,
и избраният осигурителен доход на основание
чл. 40, ал. 5 от ЗЗО.
(7) Лицата, които внасят осигурителни
вноски по чл. 9а от КСО, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите декларация
образец № 8 съгласно приложение № 6. В
декларацията се вписват имената по документ за самоличност, единният граждански
номер, личен номер, личен номер на чужденец (служебен номер) и сумата на вноските.
(8) Лицата, които еднократно заплащат
сума в размер на 12 здравноосигурителни
вноски за възстановяване на здравноосигурителните права по реда на чл. 40а, ал. 3
от ЗЗО, подават в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за
приходите декларация образец № 9 съгласно
приложение № 7.
Чл. 3. Лицата по чл. 1, т. 3 подават заявление съгласно приложение № 8.
Чл. 4. (1) Дек ларация образец № 1 се
подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция
за приходите:
1. от работодатели, осигурители и техните
клонове и поделения – за всеки календарен
месец:
а) до 25- о ч исло на месеца, след ва щ
месеца, за който се отнасят данните, включително и при полагащо се обезщетение на
трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа; при начислено или
изплатено възнаграждение за същия месец
след този срок – до края на месеца, в който е
начислено или изплатено възнаграждението;
б) до 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на
допълнителни доходи от трудова дейност,
начислени или изплатени след 25-о число
на месеца, следващ месеца, през който е
положен трудът; в сроковете за внасяне на
осигурителните вноски по чл. 7, ал. 12, т. 1,

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

2 и 4 от КСО за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9,
ал. 3, т. 1, 2 и 5 от КСО;
2. от самоосигуряващите се лица:
а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях;
б) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за лицата
по чл. 4, ал. 9 от КСО, когато със съгласието
на самоосигуряващото се лице участват в
упражняваната от него трудова дейност;
3. от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови
правоотношения – до 25-о число на месеца,
следващ месеца на изплащане на възнаграждението;
4. от изпращащото ведомство, компетентния български държавен орган и посредника,
за лицата по чл. 16, 17 и 17а от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите
се лица, българските граждани на работа в
чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.
(обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83
от 2000 г.; изм. с Решение № 8525 от 2000 г. на
ВАС на Република България – бр. 8 от 2001 г.;
изм. с Решение № 3357 от 2001 г. на ВАС на
Република България – бр. 52 от 2001 г.; бр. 19
от 2002 г., бр. 91 от 2003 г., бр. 1 от 2006 г.,
бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 12 и 67
от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г.,
бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г.; изм. с
Решение № 8660 от 2013 г. на ВАС на Република България – бр. 94 от 2013 г.; бр. 17 от
2014 г., бр. 18 и 40 от 2015 г., бр. 17 от 2016 г.,
бр. 29 от 2017 г. и бр. 36 от 2019 г.) – до 25-о
число на месеца, следващ месеца, за който
се отнасят данните;
5. от задължените лица по т. 1, 2 и 3 само
след издадени задължителни предписания от
контролните органи на Националния осигурителен институт, когато декларацията се
подава след 30 април на годината, следваща
годината, за която се отнася, и не съдържа
данни за осиг у рителен ста ж, зачетен по
реда на чл. 9, ал. 3 от КСО, данни само за
здравно осигуряване или данък по чл. 42 от
ЗДДФЛ; декларация образец № 1 се подава
без издаване на задължителни предписания, когато в хода на проверка или ревизия
органите по приходите служебно установят
обстоятелства по чл. 103, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или
установят, че декларация не е подадена или
не е следвало да бъде подадена;
6. когато поради смърт на самоосигуряващо се лице декларация образец № 1 за месеца,
предхождащ месеца на смъртта, не е подадена
в срока по т. 2, буква „а“, наследникът или
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упълномощен представител на наследниците може да подаде декларацията в срок до
края на шестия месец, следващ месеца на
смъртта; декларацията се подава на хартиен
или електронен носител заедно с протокол,
подписан от наследника или упълномощения
представител на наследниците, в териториалната дирекция на Националната агенция
за приходите по регистрация към датата на
смъртта на самоосигуряващото се лице;
7. декларация образец № 1 за лицата по
чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от КСО се подава след
издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато се отнася за периоди
на упражняване на трудова дейност преди
предходната календарна година; декларация
образец № 1 се подава без издаване на задължителни предписания, когато в хода на
проверка или ревизия органите по приходите
служебно установят обстоятелства по чл. 103,
ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс или установят, че декларация не е подадена или не е следвало да бъде подадена.
(2) Декларация образец № 3 се подава в
компетентната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите до 20 дни
след края на месеца, за който се отнасят
данните:
1. от училищата за лицата от 18- до 22-годишна възраст, които учат редовно до завършване на средното образование;
2. от висшите училища за лицата по чл. 40,
ал. 3, т. 2 и 3 от ЗЗО;
3. от Агенцията за социално подпомагане
за лицата, които отговарят на условията за
получаване на месечни социални помощи и
целеви помощи за отопление за отопление по
реда на Закона за социално подпомагане, и
за родителите, осиновителите, съпрузите или
един от родителите на майката или бащата,
които полагат грижи за лице с увреждане с
50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане
или с трайно намалена работоспособност с
определена чужда помощ;
4. от доставчиците на социални услуги
за ползващите социални или интегрирани
здравно-социални услуги за резидентна грижа
и социални услуги за осигуряване на подслон,
финансирани от държавния бюджет;
5. от Главна дирекция „Изпълнение на
наказанията“ към министъра на правосъдието за лишените от свобода и задържаните
под стража;
6. от Агенцията за бежанците за лицата
по чл. 40, ал. 3, т. 7 от ЗЗО;
7. от общините за предоставените от тях
социални услуги – резидентен тип, за лицата
по чл. 40, ал. 3, т. 5 от ЗЗО.
(3) Декларация образец № 6 се подава в
съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
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1. от работодателите, осигу рителите и
техните клонове и поделения за дължимите
осигурителни вноски и вноските за фонд
„Гарантирани вземания на работниците и
служителите“ – едновременно с подаване на
декларация образец № 1;
2. от самоосигуряващите се лица – до 30
април за:
а) дължимите осигу рителни вноски за
предходната календарна година;
б) задължителните осигурителни вноски
върху осигурителен доход, формиран по реда
на чл. 6, ал. 9 от КСО, от получени доходи
за извършена дейност през минали години,
различни от предходната;
3. след подадена нова декларация в срока по
чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, с която са направени
промени в годишната данъчна декларация,
в резултат на което се променя размерът на
дължимите осигурителни вноски, самоосигуряващото се лице подава еднократно декларация образец № 6 в срок до 30 септември
на годината, следваща годината, за която се
отнасят вноските; когато се намалява размерът
на декларираното задължение, самоосигуряващото се лице подава декларация образец
№ 6 с код за корекция на хартиен носител
или на електронен носител и хартиен носител
след разрешение на Националната агенция
за приходите;
4. от лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО – до 30
април за внесените осигурителни вноски за
предходната календарна година;
5. от работодателите:
а) за данъка по чл. 42 от ЗДДФЛ – в срок
от 1-во до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който данъкът е удържан или през
който са направени частичните плащания в
случаите по чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ;
б) за данъка по чл. 49, ал. 5 от ЗДДФЛ – в
срок до 25 февруари на следващата година.
(4) Декларация образец № 7 се подава в
компетентната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите до 25-о
число на месеца, следващ месеца, през който
е възникнало задължението за осигуряване
на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО.
(5) Декларация образец № 8 се подава в
компетентната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите преди
внасяне на осигурителните вноски по чл. 9а
от КСО.
(6) Декларация образец № 9 се подава в
компетентната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите преди
внасяне на вноските за здравно осигуряване.
(7) Декларации образец № 1 и образец
№ 6 за членовете на осигурителните каси се
подават от касата в съответните срокове по
ал. 1 и 3.
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(8) За лицата, осигурени на повече от едно
основание по чл. 4 от КСО, се подават декларации образец № 1 и в случаите, в които на
едно от основанията осигурителните вноски
са внесени върху максималния месечен осигурителен доход.
(9) Алинея 8 не се прилага за лицата, които
са осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от КСО
за пълен месец върху максималния месечен
размер на осигурителния доход и са:
1. получили възнаграждение за работа без
трудово правоотношение за същия месец; или
2. самоосигуряващи се лица, упражняващи
трудова дейност, след 31 декември 2015 г. и са
избрали да се осигуряват само за инвалидност
поради общо заболяване за старост и за смърт.
(10) Националният осигурителен институт
подава данни и за:
1. лицата, които получават обезщетения
по чл. 230, ал. 1 и чл. 231, ал. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, и безработните, получаващи парично обезщетение за безработица;
2. пенсионерите от държавното обществено
осигуряване;
3. дължимия данък върх у доходите от
изплатени гарантирани вземания на лицата;
4. заличаване на декларации образец № 1
или образец № 5, подадени за лицата по чл. 4
и 4а от КСО, когато не е изпълнено в срок
влязло в сила задължително предписание по
чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО;
5. заличаване или коригиране на декларация образец № 1, подадена от осигурители с
прекратена дейност, когато след извършена
проверка от контролните органи на Националния осигурителен институт се установят
несъответствия между документите, събрани
по реда на чл. 5, ал. 10, и данните по чл. 5,
ал. 4 от КСО;
6. издадените по чл. 108, ал. 1, т. 3 от КСО
и влезли в сила задължителни предписания,
когато предписанията са за подаване на данни
по чл. 5, ал. 4, т. 1 от КСО, включително и
след срока по чл. 8, ал. 1, т. 4.
(11) Данните по ал. 10, т. 1 се подават с
декларация образец № 1, по т. 2 с декларация
образец № 3 в срок до 20-о число на месеца,
следващ месеца, за който се отнасят тези данни, и до 20-о число на месеца, следващ този
на издаване на разпореждането за отпускане
на пенсия или съответното обезщетение.
(12) Данните по ал. 10, т. 3 се подават с декларация образец № 6 на електронен носител.
(13) Данните по ал. 10, т. 4 и 5 се подават
с декларация образец № 1 по електронен път
по реда на наредбата.
(14) Данните по ал. 10, т. 6 се подават по
електронен път в тридневен срок от влизане
в сила на предписанието по ред, определен
с инструкция по чл. 23 от Закона за Националната агенция за приходите.

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

(15) Пенсионноосигурителните дружества
подават в Националната агенция за приходите
декларация образец № 3 с данни за пенсионерите от професионален пенсионен фонд, които
получават срочна професионална пенсия за
ранно пенсиониране, в следните срокове:
1. до 20-о число на месеца, следващ месеца,
за който се отнасят данните;
2. до 20-о число на месеца, следващ месеца на сключване на пенсионния договор по
КСО, с данните за периода от придобиване
правото на професионална пенсия за ранно
пенсиониране.
Чл. 5. Заявлението по чл. 3 се подава в
териториална дирекция на Националната
агенция за приходите на хартиен носител
или по електронен път чрез използване на
квалифициран електронен подпис на подателя
преди внасяне на сумите, с които се погасяват
задълженията.
Чл. 6. (1) Самоосигуряващите се лица по
свое желание могат да подадат еднократно
декларация образец № 1 за всяка календарна
година, в случай че са избрали да се осигуряват само във фонд „Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, за старост и
смърт. При попълване на декларацията в т. 12.
Вид осигурен се вписва код 22.
(2) Декларацията по ал. 1 се подава до 25
февруари за всяка календарна година с данните за януари, в случай че осигуряването
продължава от предходната година или е
възникнало от първи януари.
(3) При започване или възобновяване на
трудова дейност декларация образец № 1 се
подава до 25-о число на месеца, следващ първия пълен календарен месец в осигуряване.
Чл. 7. (1) Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4
и ал. 7 от КСО и чл. 17 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите
се лица, българските граждани на работа в
чужбина и морските лица, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от
2000 г., внесли авансово осигурителни вноски
за здравно осигуряване; фонд „Пенсии“; фонд
„Пенсии“ и универсален пенсионен фонд за
определени от тях периоди през календарната
година, могат да подават данни за осигуряването с декларация образец № 5.
(2) Декларацията се подава само за пълни
календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход.
(3) Декларацията се подава до 25-о число
на месеца, следващ първия месец от периода,
за който са внесени осигурителните вноски.
Чл. 8. (1) Декларациите по наредбата се
подават чрез попълване на утвърдените образци съгласно указанията за попълването
им, както следва:
1. декларация образец № 1 се подава на
хартиен носител, на електронен носител или
по електронен път чрез използване на ква-
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лифициран електронен подпис на подателя; в
случаите по чл. 4, ал. 1, т. 5 и 7 и/или когато
задълженията за задължителни осигурителни
вноски, вноски за фонд „Гарантирани вземания
на работниците и служителите“ и данък по
чл. 42 от ЗДДФЛ са установени от органите по
приходите по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс, декларация образец № 1
се подава на електронен или хартиен носител;
2. декларация образец № 3 се подава на
електронен носител или по електронен път
чрез използване на квалифициран електронен
подпис на подателя;
3. декларация образец № 5 се подава на
хартиен носител или по електронен път чрез
използване на к ва лифициран елек т ронен
подпис на подателя;
4. декларация образец № 6 се подава на
хартиен носител, на електронен носител и
хартиен носител или по електронен път чрез
използване на квалифициран електронен подпис на подателя; в случаите, когато се подава
декларация образец № 6 във връзка с издадени
задължителни предписания от контролните
органи на Националния осигурителен институт
за подаване на декларации образец № 1 след
30 април на годината, следваща годината, за
която се отнася, декларацията се подава на
хартиен носител или електронен носител и
хартиен носител;
5. декларация образец № 7 се подава на
хартиен носител или по електронен път чрез
използване на к ва лифициран елек т ронен
подпис на подателя;
6. декларации образец № 8 и 9 се подават
на хартиен носител.
(2) Работодателите и осигурителите, клоновете и поделенията, които:
1. имат месечно повече от две осигурени
лица, подават декларации образец № 1 само
на електронен носител или по електронен път
чрез използване на квалифициран електронен
подпис на подателя;
2. имат месечно повече от 10 осигурени
лица, подават декларации образец № 1, 3 и 6
само по електронен път чрез използване на
квалифициран електронен подпис на подателя.
(3) Декларации образец № 1 и 6 за членовете
на осигурителни каси се подават по електронен път чрез използване на квалифициран
електронен подпис на подателя. В случаите по
чл. 4, ал. 1, т. 5 и/или когато задълженията за
задължителни осигурителни вноски, вноски за
фонд „Гарантирани вземания на работниците
и служителите“ и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ
са установени от органите по приходите по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс, съответните декларации се подават на
електронен или хартиен носител.
(4) Редът, условията и видовете декларации, които могат да се подават чрез персонален идентификационен код, се определят
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със заповед на изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите. Заповедта се публикува на интернет страницата на
Националната агенция за приходите.
(5) За декларациите, подавани на електронен носител или по електронен път, се
използват структура и формат, утвърдени
със заповед на изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите.
(6) Предоставените програмни продукти
работят върху лицензирани версии на операционната среда. Националната агенция за
приходите не носи отговорност за работата
на програмния продукт, ако той се стартира
върху нелицензирани операционни системи.
(7) Декларациите по ал. 1, т. 1 – 4 на хартиен или електронен носител се подават с
протокол съгласно приложение № 9, подписан
от задълженото лице по тази наредба или негов представител, а за самоосигуряващите се
лица – подписан от лицето. Когато се подава
електронен носител, върху него ясно и четливо се означава ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по
ЗТРРЮЛНЦ. Достоверността на информацията, подадена с електронен носител, се доказва
с подписа върху протокола. Протоколът се
подава в два екземпляра, единият от които
остава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.
Чл. 9. (1) Работодателите, осигурителите и
техни клонове и поделения, осигурителните
каси или самоосигуряващите се лица могат
да коригират подадените данни с декларации
по чл. 2, ал. 1, като подават декларация с коректните данни и попълнен код за корекция.
С код за корекция не се коригират данните:
1. в декларации образец № 1 и 3 – месец и
година, код на задълженото лице, единният
граждански номер, личен номер/личен номер
на чужденец (служебен номер) на лицето, за
което се подава декларацията, и код за вид
осигурен;
2. в декларация образец № 5 – периодът, за
който се отнасят данните; код на задълженото лице, единният граждански номер, личен
номер, личен номер на чужденец (служебен
номер) на лицето, за което се подава декларацията, и код за вид осигурен.
(2) Работодателите, осигурителите и техни
клонове и поделения, осигурителните каси
или самоосигуряващите се лица могат да
заличават подадените данни с декларация по
ал. 1, като подават декларация с попълнен
код за заличаване.
(3) Подава се декларация с попълнен код
за заличаване, след което се подава нова декларация с коректни данни, когато данните по
ал. 1, т. 1 и 2 са некоректно подадени.
(4) След приемането на някоя от декларациите по ал. 1 може да се подаде само
съответната декларация с попълнен код за
корекция или код за заличаване.
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(5) Декларации по ал. 1 не се подават за
коригиране и заличаване на данни след 30
април на годината, следваща годината, за
която се отнасят. След този срок декларации
се подават само на електронен или хартиен
носител след разрешение на Националната
агенция за приходите или Националния осигурителен институт във връзка с възложените
им дейности.
(6) При прекъсване или при прекратяване
на трудовата дейност декларация образец
№ 1 за лицата по чл. 6, ал. 1 се подава с код
„Корекция“ и данни за последния месец, през
който лицето е подлежало на осигуряване – в
срок до 25-о число на месеца, следващ месеца,
за който се отнасят данните.
(7) Декларация образец № 6 се подава с код
за корекция, когато се намалява размерът на
декларирано задължение. В този случай освен
коригираните се попълват и всички останали
данни от съответната колона на подадената
преди това декларация. Не се коригират данните за месец и година, код или наименование
на задълженото лице, код за вид плащане и
дата на изплащане/начисляване.
(8) Декларация образец № 6, подадена от
лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1 или от осигурителна
каса, може да се коригира до края на втория
месец считано след месеца на възникване на
задължението за подаване на декларацията.
След този срок декларации се подават на
хартиен носител или на електронен носител
и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.
(9) Когато се коригира декларирано задължение по чл. 2, ал. 2, т. 2, се подават и
декларации образец № 1, така че да се запази
равенството по чл. 2, ал. 4.
(10) Декларация образец № 6, подадена от
лицата по чл. 4, ал. 3, т. 2, 4 и 5, може да се
коригира до изтичане на срока за подаването є.
След този срок декларации се подават на
хартиен носител или на електронен носител
и хартиен носител след разрешение на Националната агенция за приходите.
(11) Когато подадените декларации образец
№ 1 за коригиране на данни водят до увеличаване на изчислените осигурителни вноски
и/или вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“, лицата
по чл. 4, ал. 1, т. 1 или осигурителната каса
подават едновременно и декларация образец
№ 6 за увеличаване размера на декларираното
задължение, така че да се запази равенството
по чл. 2, ал. 4.
(12) Когато подадените декларации образец
№ 1 за коригиране/заличаване на данни водят
до намаляване на изчислените осигурителни
вноски и/или вноските за фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“,
лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 или осигурителната каса подават едновременно и декларация
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образец № 6 с попълнен код за корекция, с
която намаляват размера на декларираното
задължение, така че да се запази равенството
по чл. 2, ал. 4.
(13) Алинея 12 не се прилага, когато коригирането на данни за осигурителен доход,
брутно трудово възнаграждение и размерите
на осигурителните вноски, вноски за фонд
„Гарантирани вземания на работниците и
служителите“ и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ
с декларация/и образец № 1 е във връзка с
установени задължения за същите вноски от
органите по приходите по реда на Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
Чл. 10. (1) В случаите, когато задължено
лице по тази наредба е упълномощило лице,
което притежава електронен подпис, да изпраща декларации от негово име, подава
заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на Националната агенция за
приходите. Заявлението се подава в 3-дневен
срок от упълномощаването в компетентната
териториална дирекция на Националната
агенция за приходите.
(2) При оттегляне на упълномощаването
задълженото лице по тази наредба не по-късно
от 3 дни преди датата на оттеглянето подава
заявлението по ал. 1 в компетентната териториална дирекция на Националната агенция
за приходите.
(3) Заявление по ал. 1 не се подава от
членовете на осигурителни каси.
Чл. 11. (1) Не се приемат декларации и/
или заявления, които не съдържат ЕИК по
БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ, ЕГН, личен
номер, личен номер на чужденец (служебен
номер) на осигуреното лице, месеца, за който
се отнасят данните, и подпис. Не се приемат
и декларациите или заявленията с некоректно
попълнени данни.
(2) Не се приемат декларация/и образец № 1
и образец № 6, подадени от лицата по чл. 4,
ал. 3, т. 1 или от осигурителна каса, когато
не е изпълнено условието на чл. 2, ал. 4.
(3) Задълженото лице по тази наредба в
7-дневен срок от датата, на която е отказано
приемане на декларации след попълването
на необходимите данни, ги изпраща отново
в компетентната териториална дирекция на
Националната агенция за приходите.
(4) Не се приемат декларация/и образец
№ 1 и 5 в случаите по чл. 4, ал. 10, т. 6, когато
не са постъпили в Националната агенция за
приходите данни, предоставени от Националния осигурителен институт, за влязло в сила
задължително предписание.
Чл. 12. Електронен носител, който се получи в териториална дирекция на Националната
агенция за приходите повреден, нечетим или
е с вируси, се връща на лицето, което го е
подало. В 7-дневен срок от получаването на
електронния носител задълженото лице по
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тази наредба е длъжно да изпрати годен и с
коректно попълнена информация електронен
носител за негова сметка.
Чл. 13. Електронният носител се връща
след приемането на информацията.
Чл. 14. Задължените лица по тази наредба
са длъжни да запознават осигурените лица
със съдържанието на предоставената за тях
информация, когато лицата отправят искане
за това.
Чл. 15. Декларациите и заявленията, подавани по реда на тази наредба, се съхраняват и
унищожават съгласно инструкцията, издадена
от изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите на основание чл. 79,
ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс.
Чл. 16. Контролът за спазване на наредбата
се осъществява от Националната агенция за
приходите и Националния осигурителен институт във връзка с възложените им дейности.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Осигурител“ е всяко физическо лице,
юридическо лице или неперсонифицирано
дружество, както и други организации, които
имат задължение по закон да внасят осигурителни вноски за други физически лица,
и посредникът, който внася осигурителни
вноски за лицата по чл. 4, ал. 5 от Кодекса
за социално осигуряване.
2. „Самоосигуряващо се лице“ е физическо
лице, което е длъжно да внася осигурителни
вноски за своя сметка.
3. „Задължено лице“ е работодател, осигурител, клон, поделение, осигурителна каса,
самоосигуряващо се лице, лице по чл. 4, ал. 9
от Кодекса за социално осигуряване и/или
лице, което внася осигурителни вноски по реда
на чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване,
лице, което възстановява здравноосигурителните си права по реда на чл. 40а, ал. 3 от
Закона за здравното осигуряване.
§ 2. (1) Изчислените задължителни осиг у рителни вноск и и/или вноск и за фонд
„Гарантирани вземания на работниците и
служителите“ от декларация образец № 1 се
определят, както следва:
1. от осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размерите на осигурителните
вноски в т. 22 от декларацията, поотделно за
осигурителя и осигуреното лице, за фондовете
на държавното обществено осигуряване, без
размера на вноската за фонд „Трудова злополука и професионална болест“;
2. от осигурителния доход в т. 21 от декларацията и размера на осигурителната вноска
за фонд „Трудова злополука и професионална
болест“ на държавното обществено осигуряване в т. 22.2 от декларацията;
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3. от осигурителния доход в т. 21 от дек ларацията и размера на осигу рителната
вноска за Учителския пенсионен фонд в т. 23
от декларацията;
4. от сумата на осигурителния доход в т. 21
от декларацията и размерите на осигурителните вноски, поотделно за осигурителя и
осигуреното лице, за допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсален
пенсионен фонд, и/или за фонд „Пенсии“ в
размера за универсален пенсионен фонд в
т. 26 от декларацията;
5. от сумата на осигурителния доход в т. 21
от декларацията и размера на осигурителната
вноска за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален пенсионен
фонд и/или за фонд „Пенсии“ в размера за
професионален пенсионен фонд в т. 25 от
декларацията;
6. от сумата на осигурителния доход в т. 17
от декларацията и размера на осигурителната вноска за здравно осигуряване в т. 18 от
декларацията;
7. от сумата на осигурителния доход в
т. 21 от декларацията и размерите на осигурителната вноска, поотделно за осигурителя
и осигуреното лице, за здравно осигуряване
в т. 22.1 от декларацията;
8. от осигурителния доход в т. 27 от декларацията и размера на осигурителната вноска за
здравно осигуряване в т. 28 от декларацията;
9. от брутното трудово възнаграждение в
т. 29 от декларацията и размера на вноската
за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ в т. 30 от декларацията.
(2) Всяка от определените по реда на ал. 1,
т. 1 – 9 осигурителни вноски и вноски за фонд
„Гарантирани вземания на работниците и
служителите“, за сметка на осигурителя/работодателя и за сметка на осигуреното лице,
се закръгляват поотделно, по реда на чл. 3 от
Наредбата за реда за избор на осигуряване,
внасяне и разпределяне на задължителните
осигурителни вноски, вноските за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация, приета с
Постановление № 175 на Министерския съвет
от 2018 г. (ДВ, бр. 70 от 2018 г.).
(3) За изпълнение на равенството по чл. 2,
ал. 4 закръглените по реда на ал. 2 вноски от
всяка декларация образец № 1 се сумират по
вида на задълженията, така както са декларирани в декларация образец № 6 за:
1. държавното обществено осигуряване;
2. Учителския пенсионен фонд;
3. допълнително задължително пенсионно
осигуряване в универсален пенсионен фонд;
4. допълнително задължително пенсионно
осигуряване в професионален пенсионен фонд;
5. здравно осигуряване;
6. фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 5,
ал. 6, чл. 7, ал. 5 и чл. 9а, ал. 3 от Кодекса за
социално осигуряване, чл. 55, ал. 3 от Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица, чл. 39, ал. 1 – 4, чл. 40, ал. 5, т. 2, чл. 40а,
ал. 4 и чл. 41, ал. 2 от Закона за здравното
осигуряване.
§ 4. Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване
и съхранение на данни от работодателите,
осигурителите за осигурените при тях лица,
както и от самоосигуряващите се лица (обн.,
ДВ, бр. 1 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г.,
бр. 8 от 2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.;
попр., бр. 2 от 2010 г.; изм., бр. 11, 58 и 83 от
2010 г., бр. 6, 55 и 76 от 2011 г., бр. 5, 68 и 103
от 2012 г., бр. 45, 99 и 110 от 2013 г., бр. 100
от 2014 г., бр. 4, 14 и 60 от 2015 г., бр. 2 и 38
от 2016 г., бр. 5 от 2017 г., бр. 7 от 2018 г. и
бр. 9 от 2019 г.) се отменя.
§ 5. (1) Декларации образец № 1, 3 и 5 за
периода до 1.01.2006 г. се подават с утвърдените
образци за съответния период, а декларация
образец № 6 се подава с утвърдения образец.
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(2) Данни за осигурените лица, данните
за здравно осигуряване на лица, осигурени
от държавния бюджет, и данните за авансово
внесени социални и здравноосигурителни
вноски, отнасящи се за периода от 1.01.2006 г.
до влизането в сила на тази наредба, се подават
съгласно образците на декларации и заявления, одобрени с приложенията на отменената
наредба, действали за съответния период.
§ 6. Декларациите и заявленията, приети по
реда на отменената Наредба № Н-8 от 2005 г.
за съдържанието, сроковете, начина и реда за
подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при
тях лица, както и от самоосигуряващите се
лица, се съхраняват и унищожават съгласно
инструкцията, издадена от изпълнителния
директор на Националната агенция за приходите на основание чл. 79, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
§ 7. Наредбата е съгласувана с управителя
на Националния осигурителен институт.
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Владислав Горанов
Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1

Указания за попълване на декларация образец № 1 „Данни за осигуреното лице“
1. Код корекция
Попълва се буква „К“, когато:
– се подава декларация за коригиране на подадена декларация;
– са начислени или изплатени възнаграждения за минало време, върху които се дължат вноски
за социалното и здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване,
Учителския пенсионен фонд, фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“; в
тези случаи освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация;
– се коригират данни за облагаемия доход или за начисления от работодателя данък по
чл. 42, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.
Попълва се буква „З“, когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация. В тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7 и 12 от декларацията.
2. Месец – попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните.
3. Година – попълва се в четири позиции годината, за която се отнасят данните.
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4. Код на задълженото лице – попълва
се ЕИК по БУЛСТАТ, ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ,
служебен номер, издаден от НАП.
5. ЕГН/ЛН, ЛНЧ/служебен номер, издаден
от НАП – попълва се единният граждански
номер на осигуреното лице. За чуждестранните граждани се попълва личният номер,
личният номер на чужденец или служебен
номер, издаден от НАП (за лицата, които
нямат ЕГН, ЛН или ЛНЧ).
5.1. Код за ЕГН/ЛНЧ, ЛН/служебен номер,
издаден от НАП – попълва се:
0 – ако лицето е с единен граждански номер;
2 – ако лицето е с личен номер на чужденец, личен номер или служебен номер,
издаден от НАП.
6. Фамилия – попълва се фамилията по
документ за самоличност на осигуреното лице.
7. Инициали – попълват се инициалите на
осигуреното лице: първата буква от името и
първата буква от презимето.
12. Вид осигурен – попълва се в две позиции код, както следва:
– 01 – за работници или служители, осигурени по чл. 4, ал. 1, т. 1 от Кодекса за
социално осигуряване (КСО) при един работодател, включително и членове на кооперации, работещи по трудово правоотношение в
кооперацията, без обхванатите от следващите
кодове;
– 02 – за работещи при условията на първа
категория труд;
– 03 – за работещи при условията на втора
категория труд;
– 04 – за работещи по допълнителен трудов
договор;
– 05 – за държавни служители по Закона
за държавния служител;
– 06 – за военнослужещи по Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, резервистите на активна служба по
Закона за резерва на въоръжените сили на
Република България, офицери и сержанти по
Закона за Националната служба за охрана,
държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за
специалните разузнавателни средства и по
Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража;
– 08 – за лицата с учителски осигурителен
стаж;
– 09 – за членове на кооперации, получаващи възнаграждение за работа без трудово
правоотношение в кооперацията;
– 10 – за управителите и прокуристите на
търговски дружества, на еднолични търговци, на техните клонове и на клоновете на
чуждестранни юридически лица, членовете
на съвети на директорите, на управителни и
надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите,
както и лицата, работещи по договори за
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управление на неперсонифицирани дружества,
и лицата, на които е възложено управлението
и/или контролът на държавни и общински
предприятия по глава девета от Търговския
закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон;
– 12 – за самоосигуряващи се, без обхванатите от кодове 13 и 22;
– 13 – за регистрирани земеделски стопани
и тютюнопроизводители;
– 14 – за работещи без трудови правоотношения;
– 15 – за лицата, които получават парично
обезщетение за безработица от държавното
обществено осигуряване;
– 16 – за лица, работещи при сумирано
изчисляване на работното време за повече
от един месец;
– 17 – за служители на Държавна агенция
„Разузнаване“ и служба „Военна информация“
на Министерството на отбраната;
– 18 – за лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 2, 3 и
4 и чл. 4а от КСО, за които за осигурителен
стаж се зачита времето, през което не са
работили поради неправилно недопускане
или отстраняване от работа или са били без
работа поради уволнение, което е признато
като незаконно от компетентните органи,
или когато са отстранени и впоследствие
възстановени на работа по реда, определен в
специални закони;
– 19 – за лица, на които за осигурителен
стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 3
от КСО;
– 20 – за трудоустроени лица, на които за
осигурителен стаж се зачита времето, през
което не работят, тъй като не е предоставена
подходяща работа от работодателя;
– 22 – за самоосигуряващи се, осигурени
за инвалидност поради общо заболяване, за
старост и смърт, избрали да подават еднократно декларация;
– 24 – за членове на Висшия съдебен съвет
и инспектори към Инспектората на Висшия
съдебен съвет, съдии, прокурори, следователи, кандидатите за младши съдии, младши
прокурори и младши следователи по Закона
за съдебната власт, държавни съдебни изпълнители, съдии по вписвания и съдебни
служители с изключение на военните съдии
и прокурори;
– 25 – за лицата, включени в програми за
насърчаване на заетостта, които не се осигуряват за безработица;
– 26 – за инвалиди, работници и служители,
които работят в специализирани предприятия, кооперации и цехове, съгласно Закона за
хората с увреждания;
– 27 – за лица, получаващи обезщетение за
времето, през което са останали без работа,
по Кодекса на труда, Закона за държавния
служител и Закона за висшето образование;
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– 28 – за лица, които внасят само здравноосигурителни вноски (включително за лицата
по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за здравното
осигуряване (ЗЗО) – служителите на Българската православна църква и други признати
по нормативно установен ред вероизповедания, които не получават възнаграждение за
извършвана дейност);
– 29 – за други (попълва се само по изрично
указание на НАП);
– 71 – за членове на избирателни комисии
по Изборния кодекс;
– 72 – за лица, включени в програми за
подкрепа на майчинството, които не се осигуряват за безработица;
– 82 – за лица по ч л. 4, а л. 1, т. 8 о т
КСО – лица, упражняващи трудова дейност на
изборни длъжности, както и за служителите
с духовно звание на Българската православна
църква и други регистрирани вероизповедания
по Закона за вероизповеданията, с изключение
на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1, 5 и 7 от КСО;
– 83 – за военнослужещи от служба „Военна
информация“ на Министерството на отбраната
и държавни служители на Държавна агенция
„Разузнаване“;
– 86 – за лица, работещи в международни органи и организации със съгласието на
компетентните държавни органи, които са
избрали да се осигуряват за своя сметка за
фонд „Пенсии“;
– 87 – за лица, изпратени на работа в чужбина от български посредник;
– 88 – за лица, получаващи обезщетение
по чл. 230, ал. 1 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България;
– 89 – за съпрузите на военнослужещи,
участващи в международни операции и мисии,
получаващи обезщетение по чл. 231, ал. 1 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България;
– 90 – за лицата, получаващи доходи по
§ 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите
на физическите лица, за които не се подават
данни за държавното обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно
осигуряване и здравно осигуряване (осигурителен доход, осигурителни вноски, дни в
осигуряване и др.), но задължително се подава
информация за данъка по чл. 42 от закона;
за лицата, полагащи труда си на територията
на Република България, за които се прилага
осигурителното законодателство на друга държава, но се дължи данък по чл. 42 от Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица и др.; за тези лица се попълват само
данните за данъка в полетата на т. 31 и 31а;
– 91 – за съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния
им мандат;
– 92 – за морските лица;
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– 93 – за специализантите, които получават възнаграждение по договор за обучение
за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определена по
реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето,
приети по реда на отменената Наредба № 34
от 2006 г. за придобиване на специалност в
системата на здравеопазването, издадена от
министъра на здравеопазването (обн., ДВ,
бр. 7 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 89 от 2007 г.,
бр. 55 от 2008 г., бр. 12 и 72 от 2010 г., бр. 58
от 2011 г.; попр., бр. 60 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 50 от 2012 г., бр. 24 и 73 от 2013 г.; изм. с
Решение № 15612 от 2013 г. на ВАС на Република България – бр. 59 от 2014 г.; отм., бр. 7
от 2015 г.), и които продължават обучението
си при условията, при които са приети;
– 94 – за лица, подчинени на законодателството на друга държава съгласно международно споразумение в сферата на социалната
сигурност, по което Република България е
страна, за които извън материалния обхват
на съот вет ното споразу мение се дъл жат
задължителни осигурителни вноски и/или
вноски за фонд „Гарантирани вземания на
работниците и служителите“, и за лица, подчинени на законодателството на Република
България съгласно международно споразумение в сферата на социалната сигурност,
по което Република България е страна, за
които се дължат задължителни осигурителни
вноски само съгласно материалния обхват на
съответното споразумение;
– 95 – за лицата на длъжност балерина,
балетист или танцьор в културни организации;
– 96 – за лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО;
– 97 – за лицата по чл. 4, ал. 10 от КСО;
– 99 – за лицата, командировани или изпратени по реда на чл. 121а, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 1
от Кодекса на труда и по смисъла на чл. 12,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004
на Европейския парламент и на Съвета от
29 април 2004 г. за координация на системите
за социална сигурност.
12.1. Пореден номер на квалификационната
група професии за осигурения – попълва се
номерът на колоната на квалификационната
група професии, в която е определена длъжността на лицето, съгласно Закона за бюджета
на държавното обществено осигуряване за
съответната година.
12.2. Код икономическа дейност за осигурения – попълва се 4-значният код по КИД
2008 г. За лицата, наети в спомагателни дейности на работодателя, когато той извършва
повече от една икономическа дейност, се
попълва „0000“.
12.3. Пореден номер на основна икономическа дейност на осигурителя – попълва се
номерът на реда, в който е определена основната икономическа дейност на осигурителя,
съгласно Закона за бюджета на държавното
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обществено осигуряване за съответната година. Бюджетните предприятия по смисъла
на § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на
Закона за счетоводството, които не прилагат
минимален осигурителен доход, попълват код
„99“ за работниците и служителите. Код „99“
се попълва и за избраните управител, контрольор, касиер и членовете на управителния и
контролния съвет на етажната собственост по
Закона за управление на етажната собственост.
Забележки:
1) Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за
вид осигурен 01, 02, 03, 04, 08, 10, 16, 18, 19,
20, 25, 26, 72, 82, 95, 97 и 99.
2) Точки 12.1, 12.2 и 12.3 се попълват за
вид осигурен 94, когато осигурителният доход на лицето се определя по реда на чл. 6,
ал. 3 от КСО.
13. Код за сумирано изчисляване на работното време – когато в т. 12 е попълнен код за
вид осигурен 16, в двете позиции се попълва:
Позиция 1: от 2 до 6 в съответствие с броя
месеци в установения период на сумирано
изчисляване на работното време.
Позиция 2: от 1 до 6 според поредността на
месеца от периода на сумирано изчисляване на
работното време, за който се подават данните.
14. Ден, от който осигуряването е възникнало/възобновено – попълва се в две позиции
първият календарен ден в осигуряване.
15. Последен ден в осигуряване – попълва се в две позиции последният календарен
ден в осигуряване при всяко прекъсване или
прекратяване на осигуряването.
15.1. Код за прекратяване на осигуряването – попълват се следните кодове:
– 1 – когато осигуряването е прекратено
на основание извън посочените в чл. 54б,
ал. 3 от КСО;
– 2 – когато осигуряването е прекратено
по желание или със съгласие или поради
виновното поведение на осигуреното лице
на някое от основанията, посочени в чл. 54б,
ал. 3 от КСО: чл. 325, ал. 1, т. 1 и 2, чл. 326,
330 и 331 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1,
т. 1, 2 и 5, чл. 105, чл. 107, ал. 1, т. 1 – 4 и
чл. 107а от Закона за държавния служител,
чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България, чл. 226, ал. 1, т. 4, 6,
8 и 16 от Закона за Министерството на вътрешните работи, чл. 101, ал. 1, т. 5, 7 и 9 от
Закона за Държавна агенция „Разузнаване“
и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и
5 от Закона за съдебната власт или по други
закони.
Забележка. Точка 15.1 не се попълва, когато в т. 12 Вид осигурен е попълнен някой от
следните кодове: 09, 12, 13, 14, 18, 19, 22, 25,
27, 28, 72, 86, 87, 90, 91, 94, 96, 97.
16. Дни в осигуряване – общо.
Позиции 1 и 2:
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– попълва се в две позиции общият брой
работни дни в осигуряване.
Позиция 3:
– попълва се законоустановеното работно
време за длъжността; лицата с вид осигурен
9, 10, 12, 13, 14, 15, 22, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 91,
92, 93 и 96 попълват 0.
Позиция 4:
– попълва се дневното договорено работно
време в часове на осигуреното лице; когато
дневното работно време е различно през отделните дни в месеца, се попълва в часове
среднодневното работно време; когато при
изчисляването се получи остатък, равен или
по-голям от половин час, се закръглява на
пълен час; лицата с вид осигурен 9, 10, 12,
13, 14, 15, 22, 71, 82, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93 и
96 попълват 0.
Забележки:
1) В позиции 1 и 2 на т. 16 се вписва сборът
от дните, отразени в т. 16.1 до 16.5 и т. 16.А.
2) При сумирано изчисляване на работното време отработените дни с осигурителни
вноски, които се попълват в т. 16.1, съответно
дните в т. 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 и 16.А, за които
са представени болнични листове, се получават, като часовете от тях в съответствие с
графика (изготвен по реда на Наредбата за
работното време, почивките и отпуските, приета с Постановление № 72 на Министерския
съвет от 1986 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 1987 г.; изм.
и доп., бр. 31, 55 и 59 от 1991 г., бр. 59 и 67
от 1993 г., бр. 38 от 1994 г., бр. 54 от 2001 г.;
изм. с Решение № 9353 от 2002 г. на ВАС на
Република България – бр. 103 от 2002 г.; изм.
и доп., бр. 72 от 2004 г., бр. 24 и 103 от 2005 г.,
бр. 96 от 2006 г., бр. 1 от 2007 г., бр. 10 и 67
от 2009 г., бр. 21 от 2011 г., бр. 19 от 2012 г.,
бр. 110 от 2013 г., бр. 63 от 2015 г., бр. 41 от
2017 г. и бр. 58 от 2018 г.) се разделят поотделно на дневното договорено работно време,
попълнено в позиция 4 на т. 16. При остатък,
равен или по-голям от половината на дневното
договорено работно време, закръгляването се
извършва към по-голямото число. При всеки
два остатъка, равни на половината от дневното
договорено работно време, единият от тях се
закръглява към по-малкото число.
3) Когато в т. 12 Вид осигурен е попълнен
код 90, т. 16 не се попълва.
16.1. Отработени и други дни с осигурителни
вноски – попълват се в две позиции дните с
осигурителни вноски. Такива са: отработените
дни в осигуряване, дните в платен отпуск,
дните, за които е упражнявана дейност, която е основание за осигуряване, и всички дни
с осигурителни вноски на основание чл. 9,
ал. 3 от КСО.
Не се попълват дните положен извънреден
труд.
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16.2. Дни във временна неработоспособност
и/или дни с право на обезщетение по чл. 53в
от КСО – в две позиции се попълват дните
във временна неработоспособност поради
общо заболяване, гледане на болен член от
семейството, бременност и раждане, трудова
злополука, професионална болест (ТЗПБ),
са нат орно -к у рор т но лечен ие, к ара н т и на,
осиновяване на дете до 5-годишна възраст
и при настаняване на дете по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето с право на
обезщетение. Не се попълват дните, посочени
в т. 16.А.
16.3. Дни за отглеждане на дете – в две
позиции се попълват дните за отглеждане
на дете съгласно чл. 164, 164а, 167, 167а от
Кодекса на труда. В тази точка се попълват
и дните без право на обезщетение по КСО:
в отпуск за бременност и раждане и/или в
отпуск по чл. 164б от Кодекса на труда при
осиновяване на дете до 5-годишна възраст и
при настаняване на дете по реда на чл. 26 от
Закона за закрила на детето. Попълва се и за
самоосигуряващи се лица и за лицата по чл. 4,
ал. 9 от КСО, които ползват аналогични права.
16.4. Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж – в две позиции се
попълват работните дни в неплатен отпуск за
временна неработоспособност, и други дни в
осигуряване без осигурителни вноски. Не се
попълват дните, посочени в т. 16.5.
16.5. Дни в неплатен отпуск, зачетени за
осигурителен стаж – в две позиции се попълват
дните в неплатен отпуск, който се зачита за
осигурителен стаж на основание чл. 9, ал. 2,
т. 3 от КСО (до 30 работни дни за една календарна година).
16.А. Дни във временна неработоспособност с възнаграждение от работодателя на
основание чл. 40, ал. 5 от КСО – попълва се
броят на работните дни, за които работодателят изплаща възнаграждение на основание
чл. 40, ал. 5 от КСО.
Забележка. Когато лицето е осигурено на
друго основание върху максималния размер
на осигурителния доход, дните във временна
неработоспособност с възнагра ж дение от
работодателя се попълват в т. 16.4.
16.7. Отработени часове – общо – попълва
се броят на отработените часове през месеца,
включително броят изработени часове извънреден труд и броят на часовете за времето на
платен отпуск. Когато при изчисляването се
получи остатък, равен или по-голям от половин час, се закръглява на пълен час. Тази
точка не се попълва за лицата с кодове 09,
10, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 71, 82,
86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 и 96.
16.8. Часове положен извънреден труд – попълва се броят на отработените часове извънреден труд. Когато при изчисляването се
получи остатък, равен или по-голям от половин
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час, се закръглява на пълен час. Тази точка
не се попълва за лицата с кодове 09, 10, 12,
13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 71, 82, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 93 и 96.
Забележка. Точки 16, 16.1, 16.2, 16.3, 16.4,
16.5, 16.А, 16.7 и 16.8 за лицата с код 99 се
попълват според договорените условия на
работа с лицето и законоустановените условия за работа на работниците и служителите,
изпълняващи същата или сходна работа в
приемащата държава – членка на Европейския
съюз, държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или Конфедерация Швейцария.
17. Доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40,
ал. 1, т. 5 от ЗЗО – попълва се осигурителният
доход, определен по реда на чл. 40, ал. 1, т. 5
от ЗЗО за лицата във временна неработоспособност, бременност и раждане, в отпуск за
отглеждане на малко дете по реда на чл. 164,
ал. 1 и 3 от Кодекса на труда и отпуск при
осиновяване на дете до 5-годишна възраст по
реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от Кодекса на труда.
Попълва се и за самоосигуряващи се лица
от КСО, които ползват аналогични права.
В тази точка не се включват сумите, изплатени на основание чл. 40, ал. 5 от КСО.
18. Върху сумата в т. 17 – попълва се размерът на здравноосигурителната вноска за
сметка на осигуряващия съгласно Закона за
бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година.
21. Осигурителен доход, върху който се
дължат осигурителни вноски, включително
сумата по чл. 40, ал. 5 от КСО – попълва се
доходът съгласно чл. 6, ал. 2 и 12 от КСО,
включително сумата по чл. 40, ал. 5 от КСО.
22. За фондове на ДОО без ТЗПБ върху
сумите в т. 21 – попълва се размерът на осигурителната вноска за фондовете на ДОО
съгласно КСО за сметка на осигурителя и/
или за сметка на осигуреното лице, без фонд
„Трудова злополука и професионална болест“.
22.1. Върху сумата в т. 21 – попълва се
размерът на здравноосигурителната вноска за
сметка на осигуряващия и/или за сметка на
осигуреното лице съгласно Закона за бюджета
на Националната здравноосигурителна каса за
съответната година, когато е попълнена т. 21.
22.2. За фонд „ТЗПБ“ върх у су мите в
т. 21 – попълва се размерът на осигурителната
вноска за сметка на осигурителя/морското
лице за фонд „Трудова злополука и професионална болест“, определен съгласно КСО и
Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за съответната година.
23. За Учителския пенсионен фонд върху
сумите в т. 21 – попълва се размерът на осигурителната вноска за сметка на осигурителя,
която се внася в приход на УПФ. Отнася се
само за лицата с учителски осигурителен стаж.
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25. За ППФ или за фонд „Пенсии“ в размера за ППФ върху сумите в т. 21 – попълва
се размерът на вноската за сметка на осигурителя/морското лице съгласно КСО за професионален пенсионен фонд или за лицата по
чл. 4в от КСО за фонд „Пенсии“ с увеличена
осигурителна вноска в размера на вноската
за професионален пенсионен фонд.
26. За УПФ или за фондове „Пенсии“ в
размера за УПФ върху сумата в т. 21 – попълва се размерът на вноската съгласно КСО
за сметка на осигурителя и/или за сметка на
осигуреното лице за универсален пенсионен
фонд или за лицата по чл. 4б, ал. 1 от КСО
за фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии
за лицата по чл. 69 от КСО“ с увеличена
осигурителна вноска в размера на вноската
за универсален пенсионен фонд.
27. Доход, върху който се дължат вноски
само за здравно осигуряване – попълва се
осигурителният доход, върху който се дължат
вноски за здравно осигуряване за времето в
неплатен отпуск, за времето на отглеждане
на дете по чл. 167а от Кодекса на труда и др.
28. Върху сумата в т. 27 – попълва се размерът на здравноосигурителната вноска за сметка
на осигуряващия или самоосигуряващия се.
29. Брутно трудово възнаграждение – попълва се сумата на брутното трудово възнаграждение, определено съгласно Кодекса на
труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление № 4 на Министерския съвет от
2007 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 56 и 83 от 2007 г.; изм., бр. 11 от 2008 г.,
бр. 10 и 67 от 2009 г., бр. 95 и 106 от 2011 г.
и бр. 21 и 49 от 2012 г.), колективен трудов
договор и други нормативни актове, определящи вида и размерите на работните заплати
и допълнителните трудови възнаграждения.
30. Размер на вноска за фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – попълва се размерът на осигурителната
вноска за фонд „Гарантирани вземания на
работниците и служителите“, определена със
Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за съответната година.
Забележка. Точки 29 и 30 се попълват за
лицата, работещи по трудови правоотношения.
31. Начислен месечен облагаем доход – попълва се трудовото възнаграждение и всички
други плащания в пари и/или в натура от
работодателя или за сметка на работодателя,
начислени за съответния месец, с изключение
на доходите, посочени в чл. 24, ал. 2 от Закона
за данъците върху доходите на физическите
лица. Попълва се за лица с попълнен „Вид
осигурен“ в т. 12 – 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09,
10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 71,
72, 82, 83, 90, 92, 93, 94, 95, 97 и 99.
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Забележки:
1) Съдружниците в търговски дружества,
собствениците на ЕООД или физическите
лица – членове на неперсонифицирани дружества, попълват полетата на т. 31 и 31а за
доходи по § 1, т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху
доходите на физическите лица, върху които се
дължи данък по чл. 42 от Закона за данъците
върху доходите на физическите лица.
2) Полето на т. 31 за лицата с код за вид
осигурен 14 се попълва само от акционери,
притежаващи повече от 5 на сто от капитала
на акционерното дружество, за доходи по § 1,
т. 26, буква „и“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.
3) Полето на т. 31 за лицата с код за вид
осигурен 71 се попълва само за членовете на
Централната избирателна комисия.
4) Полето на т. 31 се попълва за лицата
с код за вид осигурен 93 за доходите по § 1,
т. 26, буква „к“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на
физическите лица.
31а. Начислен месечен данък – попълва
се размерът на начисления от работодателя
данък по чл. 42, ал. 4 от Закона за данъците
върху доходите на физическите лица. Попълва
се само за лица, за които е попълнена т. 31.
34. Нетно възнаграждение – попълва се
сумата на нетното възнаграждение, определена
по реда на Наредбата за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено
осигуряване, приета с Постановление № 188
на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ,
бр. 57 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2016 г.,
бр. 30 от 2017 г., бр. 57 от 2018 г. и бр. 40 от
2019 г.).
Забележки:
Точка 34 не се попълва, когато в т. 12
Вид осигурен е попълнен някой от следните
кодове: 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 97.
Когато в т. 12 Вид осигурен е попълнен
код 28, се попълват т. 2, 3, 4, 5, 5.1, 6, 7, 14,
15, 27 и 28.
Националната 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 є 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 на телефон: 0700 18 700.
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Приложение № 2
към чл. 2, ал. 1

Указания за попълване на декларация образец № 3 „Данни за здравно осигуряване
на лица, осигурени от държавния бюджет“
1. Код корекция:
– попълва се буква „К“, когато се подава
декларация за коригиране на подадена декларация; в този случай освен коригираните
се попълват и всички останали реквизити с
данните от подадената преди това декларация;
– попълва се буква „З“, когато се заличава
подадена преди това декларация; в този случай
се попълват т. 2, 3, 4, 5 и 6 от декларацията.
2. Месец – попълва се в две позиции месецът, за който се отнасят данните.
3. Година – попълва се в четири позиции
годината, за която се отнасят данните.
4. Код на задълженото лице – ЕИК по
БУЛСТАТ (ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ) на лицето,
клона, поделението, което определя дохода,
върху който се дължат здравноосигурителни
вноски.
5. Вид осигурен – попълва се в две позиции
кодът на осигурения, както следва:
– 50 – за пенсионери от държавното обществено осигуряване и от професионален
пенсионен фонд;
– 52 – за социално слабите с право на
социално подпомагане, лицата, ползващи
социални или интегрирани здравно-социални
услуги за резидентна грижа и социални услуги
за осигуряване на подслон, финансирани от
държавния бюджет ;
– 53 – за студентите – редовно обучение във
висши училища до навършване на 26-годишна
възраст, и докторантите на редовно обучение
по държавна поръчка, чуждестранните студенти – редовно обучение до навършване на
26-годишна възраст, и докторантите на редовно
обучение, приети във висши училища и научни

организации у нас по реда на Постановление
№ 103 на Министерския съвет от 1993 г. за
осъществяване на образователна дейност сред
българите в чужбина (обн., ДВ, бр. 48 от 1993 г.;
попр., бр. 52 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 54 от
1995 г., бр. 20 от 1996 г., бр. 38 и 73 от 1999 г.,
бр. 101 от 2002 г., бр. 89 от 2004 г., бр. 79 от
2009 г., бр. 62 от 2013 г., бр. 28 от 2016 г. и
бр. 19 от 2018 г.) и Постановление № 228 на
Министерския съвет от 1997 г. за приемане на
граждани на Република Македония за студенти
в държавните висши училища на Република
България (обн., ДВ, бр. 42 от 1997 г.; изм.,
бр. 72 от 1999 г., бр. 101 от 2002 г., бр. 79 от
2009 г. и бр. 62 от 2013 г.); задържаните под
стража или лишените от свобода;
– 55 – за родителите, осиновителите, съпрузите или един от родителите на майката
или бащата, които полагат грижи за лице с
увреждане с 50 и над 50 на сто вид и степен
на увреждане или с трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
– 56 – за лицата от 18- до 22-годишна възраст, които учат редовно – до завършване на
средно образование;
– 57 – за лица, получаващи целеви помощи
за отопление по реда на Закона за социално
подпомагане;
– 58 – за лица в производство за предоставяне статут на бежанец или право на убежище;
– 69 – за други (попълва се по изрично
указание на НАП и НЗОК).
6. ЕГН/ЛН, ЛНЧ/сл. номер от НАП – попълва се единният граждански номер на осигуреното лице. За чуждестранните граждани
се попълва личният номер на чужденеца,
личният номер или служебен номер, издаден
от НАП (за лицата, които нямат издаден ЕГН,
ЛН или ЛНЧ).
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7. Фамилия – попълва се с печатни букви
фамилията по документ за самоличност на
осигуреното лице.
8. Инициали – попълват се инициалите на
осигуреното лице: първата буква от името и
първата буква от презимето.
9. Ден, от който се внасят вноски – попълва
се денят, от който са внесени вноски.
10. Ден, до който се внасят вноски – попълва се денят, до който са внесени вноски.
Забележка. Когато в т. 5 Вид осигурен е
попълнен код 58, в т. 9 се попълва денят, от
който лицето се счита за осигурено лице по
чл. 33, ал. 1, т. 4 от ЗЗО, съответно в т. 10 – денят, след който не се счита за осигурено лице
на това основание. Точки 9 и 10 се попълват,
включително при започване/възобновяване
и при прекъсване/прекратяване на здравното
осигуряване.
11. Доход – попълва се сумата на:
– размера на пенсията или сбора от пенсиите без добавките към тях за лицата с код
50 в т. 5 Вид осигурен;

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 5

– дохода по чл. 40, ал. 4а от ЗЗО за лицата
с код 52, 53, 55, 56, 57 и 58 в т. 5 Вид осигурен.
12. Процент вноска – попълва се процентът
на осигурителната вноска, която се определя
за всяка календарна година със Закона за
бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
Националната 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 є 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 на телефон: 0700 18 700.
Приложение № 3
към чл. 2, ал. 1

Указания за попълване на декларация образец № 5 „Авансово внесени социални и здравноосигурителни вноски“
1. Код корекция:
– попълва се буква „К“, когато се подава декларация за коригиране на подадена декларация;
в този случай освен коригираните се попълват и всички останали реквизити с данните от подадената преди това декларация;
– попълва се буква „З“, когато се заличава подадена преди това декларация; в този случай
се попълват т. 1, 2, 3, 10, 12, 13 и 14 от декларацията.
2. Код на задълженото лице – попълва се ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ или служебен номер, издаден от НАП.
3. ЕГН/ЛН, ЛНЧ/сл. номер от НАП – попълва се единният граждански номер на осигуреното
лице, а за чуждестранните граждани се попълва личният номер, личен номер на чужденеца
или служебен номер, издаден от НАП (за лицата, които нямат ЕГН, ЛН или ЛНЧ).
3.1. Код за ЕГН/ЛН, ЛНЧ/служебен номер, издаден от НАП – попълва се:
0 – ако лицето е с единен граждански номер;
2 – ако лицето е с личен номер, личен номер на чужденец или служебен номер, издаден от
НАП.
10. Вид осигурен – попълва се в две позиции код, както следва:
– 12 – за самоосигуряващите се, без обхванатите от код 13;
– 13 – за регистрирани земеделски стопани и тютюнопроизводители;
– 86 – за лицата, работещи в международни органи и организации със съгласието на компетентните държавни органи, които са избрали да се осигуряват за своя сметка за фонд „Пенсии“;
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– 91 – за съпругите/съпрузите на дългосрочно командированите служители в дипломатическа служба по време на задграничния
им мандат.
11. Код продължаване на осигуряването – попълва се в една позиция:
– 0 – ако осигуряването продължава от
предходен месец;
– 1 – ако лицето е включено в осигуряването през месеца, за който се подават данните.
12. Година – попълва се годината, за която
са внесени вноските.
13. От: (месец) – попълва се месецът, от
който са внесени вноските.
14. До: (месец) – попълва се последният
месец, за който са внесени вноски.
15. Месечен осигурителен доход, върху
който са внесени вноски за социално осигуряване – попълва се избраният месечен
осигурителен доход, върху който са внесени
вноски за фонд „Пенсии“ или за фонд „Пенсии“ и универсален пенсионен фонд.
16. За фонд „Пенсии“ – попълва се процентът осигурителна вноска за фонд „Пенсии“
съгласно КСО.
17. За УПФ или за фонд „Пенсии“ в размера за УПФ – попълва се процентът на
вноската съгласно КСО за универсален пенсионен фонд или за лицата по чл. 4б от КСО
за фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна
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вноска в размера на вноската за универсален
пенсионен фонд.
18. Месечен осигурителен доход, върху
който са внесени вноски за здравно осигуряване – попълва се избраният месечен
осигурителен доход, върху който са внесени
вноски за здравно осигуряване.
19. За здравно осигуряване – попълва се
процентът осигурителна вноска, определен
съгласно Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната
година.
Служебни данни. В долното ляво поле се
попълва датата на подаване на декларацията
и се подписва от самоосигуряващия се.
Националната 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 є 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 на телефон: 0700 18 700.
Приложение № 4
към чл. 2, ал. 2
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Указания за попълване на декларация образец
№ 6 „Данни за дължими вноски и данък по
чл. 42 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица“
1. Код на задълженото лице – работодателите, осигурителите и техните клонове и
поделенията попълват ЕИК по БУЛСТАТ/
ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ или служебен номер,
издаден от НАП; самоосигуряващите се лица
и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) попълват ЕГН (ЛН,
ЛНЧ) или служебен номер, издаден от НАП.
2. Наименование на задълженото лице – попълват се наименованието на осигурителя,
клонът, поделението, работодателят, а самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9
от КСО попълват име, презиме и фамилия
по документ за самоличност.
3. Член на осигурителна каса – попълва
се в една позиция:
– 0 – ако осигурителят не е член на осигурителна каса;
– 1 – ако осигурителят е член на осигурителна каса.
4. E-mail – попълва се електронен адрес
за връзка със задълженото лице.
5. Телефони за връзка – попълват се телефони за връзка със задълженото лице.
7. Код корекция – в полета от 7.1 до 7.4
се попълва буква „К“ – когато се намалява
размерът на декларираните задължения.
Забележка. При увеличаване размера на
декларирано задължение не се подава декларация с код корекция, а се подава нова
декларация, в която се попълва само размерът на установената положителна разлика за
съответното задължение.
8. Вид плащане – в полета от 8.1 до 8.4 се
попълват следните кодове за вид плащане:
а) за доходите, върху които се дължат осигурителни вноски, се попълва код:
1 – Изплатен аванс за месеца – когато
годината, попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
2 – Начислено и неизплатено или неначислено възнаграждение за месеца (с изключение
на декларирани с код 1), когато годината,
попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
3 – Изплатено възнаграждение за месеца
(с изключение на декларирани с кодове 1 и
2), когато годината, попълнена в т. 9, е преди
2013 г.
4 – За възнаграждения, изплатени по договори за работа без трудово правоотношение.
Забележка. Код 4 се попълва и за дължимите осигурителни вноски от българския
посредник за лицата по чл. 4, ал. 5 от КСО
и за дължимите здравноосигурителни вноски
за лицата по чл. 40, ал. 1, т. 7 от Закона за
здравното осигуряване (ЗЗО), когато годината,
попълнена в т. 9, е преди 2013 г.
5 – Изплатено, начислено и неизплатено
или неначислено възнаграждение за месеца
в т. 9, в това число допълнителни доходи от
трудова дейност.
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Забележка. Код 5 се попълва и за:
– дължимите здравноосигурителни вноски
за служителите на Българската православна
църква и други признати по нормативно установен ред вероизповедания, които не получават
възнаграждение за извършвана дейност;
– дължимите осигурителни вноски за лицата по чл. 4, ал. 5 от КСО;
– дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита
времето по чл. 9, ал. 3, т. 4 от КСО.
6 – Допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число
на месеца, следващ месеца, попълнен в т. 9 (с
изключение на декларираните с код 5).
Забележка. Код 6 се попълва и за:
– дължимите осигурителни вноски за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита
времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от КСО;
б) за данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица се
попълва код:
8 – за удържания по чл. 42 от Закона за
данъците върху доходите на физическите
лица, както и за авансовия данък, дължим
от работодателя на основание чл. 42, ал. 6
от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица;
9 – за данъка по чл. 49, ал. 5 от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица
за съответната година.
9. Месец и година – попълват се месецът
и годината, за които се отнасят вноските. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4,
ал. 9 от КСО в декларацията, която подават
еднократно, попълват за месец – число 13 и
предходната календарна година. За данъка по
чл. 42 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица се попълват месецът и
годината, през които данъкът е удържан или
през които са направени частичните плащания в случаите по чл. 42, ал. 6 от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица.
За данък, удържан и/или подлежащ на
внасяне от работодателя на основание чл. 42,
ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица до 31.12.2013 г., се попълва
месецът, за който се отнася данъкът. За данъка
по чл. 49, ал. 5 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица се попълват
месец 12 и годината, за която се отнася данъкът.
10. Дължими вноски за ДОО – попълва
се сумата на дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено
осигуряване за всички осигурени лица. Самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4,
ал. 9 от КСО попълват сбора от сумите на
дължимите осигурителни вноски за фонд
„Пенсии“ и фонд „Общо заболяване и майчинство“ за предходната календарна година.
11. Дължими вноски за Учителския пенсионен фонд – попълва се сумата на дължимите
осигурителни вноски за Учителския пенсионен
фонд за наетите по трудови правоотношения.
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12. Дължими вноски за ДЗПО в УПФ и/или
фонд „Пенсии“ за лицата по чл. 4б, ал. 1 от
КСО – попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за универсален пенсионен
фонд за лицата, подлежащи на осигуряване
в универсален пенсионен фонд, и/или сумата
за фонд „Пенсии“ на държавното обществено
осигуряване от увеличената осигурителна
вноска в размера на вноската за универсален
пенсионен фонд за лицата, направили избор
по чл. 4б, ал. 1 от КСО.
13. Дължими вноски за ДЗПО в ППФ и/или
фонд „Пенсии“ за лицата по чл. 4в, ал. 1 от
КСО – попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за професионален пенсионен
фонд за лицата, подлежащи на осигуряване в
професионален пенсионен фонд, и/или сумата
за фонд „Пенсии“ на държавното обществено
осигуряване от увеличената осигурителна
вноска в размера на съответната вноска за
професионален пенсионен фонд за лицата,
направили избор по чл. 4в, ал. 1 от КСО.
14. Дължими вноски за здравно осигуряване – попълва се сумата на дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване за
всички осигурени лица. Самоосигуряващите
се лица попълват сумата на дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване за
предходната календарна година.
15. Дължими вноски за фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“ – попълва се сумата на дължимите вноски за
фонд „Гарантирани вземания на работниците
и служителите“ за наетите по трудови правоотношения, с изключение на лицата по чл. 7,
т. 1 – 3 от Закона за гарантираните вземания
на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
16. Удържан данък по чл. 42 и чл. 49,
ал. 5 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица – попълва се сумата на
удържания през съответния месец данък по
чл. 42 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица, както и данъкът, удържан от работодателя по основното трудово
правоотношение на основание чл. 49, ал. 5 от
ЗДДФЛ. Не се включва данъкът по т. 17 (Не
се попълва от самоосигуряващите се лица и
лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО.).
17. Авансов данък по чл. 42, ал. 6 от Закона
за данъците на физическите лица – попълва се
дължимият за внасяне от работодателя данък,
когато през съответния месец са направени
само частични плащания за този или за друг
месец (Не се попълва от самоосигуряващите
се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО.).
Забележки:
1) В поле 16 – данъкът по чл. 42 от ЗДДФЛ,
удържан от работодателя при окончателното
изплащане на облагаемия доход, начислен за
съответния месец.
2) В поле 17 – данъкът по чл. 42, ал. 6 от
ЗДДФЛ, който работодателят внася, когато
през съответния месец са направени само
частични плащания за този или за друг месец.
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3) В полетата на т. 16 и 17 се попълва и
данъкът по чл. 42, ал. 6 от Закона за данъците на физическите лица за доходите на
съдружници, член-кооператори и акционери,
притежаващи повече от 5 на сто от капитала
на акционерното дружество, за полагане на
личен труд в дружествата и кооперациите, в
които те са съдружници, член-кооператори
или акционери.
4) Когато в т. 8 е попълнен код 9, т. 10 – 15
и т. 17 не се попълват.
18. Дата на изплащане/начисляване – попълва се във формат (дд, мм, гггг) следната
дата:
– 25-о число на месеца, следващ месеца на
полагане на труда, когато възнагражденията
са неначислени;
– датата на последния календарен ден от
месеца, в който възнагражденията са начислени и/или изплатени;
– датата, на която са изплатени, съответно
начислени, възнагражденията за допълнителни
доходи от трудова дейност, декларирани с код
за вид плащане 6;
– последният календарен ден от месеца,
посочен в т. 9 – за целите на данъка по чл. 42
от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица, включително в случаите
по чл. 42, ал. 6 от Закона за данъците върху
доходите на физическите лица;
– датата на последния календарен ден от
месеца, в който е изплатено възнаграждението, когато в т. 8 е попълнен код 4 – за
възнаграждения по договори за работа без
трудово правоотношение, които са изплатени
след 31 декември 2014 г.
(Тази точка не се попълва от самоосигуряващите се лица и от лицата по чл. 4, ал. 9
от КСО.)
Забележки:
За дължимите осигурителни вноски от
българския посредник за лицата по чл. 4,
ал. 5 от КСО и за дължимите здравноосигурителни вноски за лицата по чл. 40, ал. 1,
т. 7 от ЗЗО за дата се попълва 25-о число на
месеца, следващ месеца, за който се отнасят
данните (Когато годината, попълнена в т. 9, е
преди 2013 г., се попълва датата на последния
календарен ден от месеца, посочен в т. 9.).
Когато в т. 8 е попълнен код 5 за дължимите
осигурителни вноски за лицата, на които за
осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9,
ал. 3, т. 4 от КСО, се попълва 25-о число на
месеца, следващ месеца, за който се полага
обезщетение на трудоустроено лице, на което
не е предоставена подходяща работа.
Когато в т. 8 е попълнен код 6 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които
за осигурителен стаж се зачита времето по
чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 от КСО, се посочва датата,
на която е влязъл в сила актът.
Когато в т. 8 е попълнен код 6 за дължимите осигурителни вноски за лицата, на които
за осигурителен стаж се зачита времето по
чл. 9, ал. 3, т. 5 от КСО, се посочва датата на
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последния календарен ден от месеца, в който
са изплатени обезщетенията за оставане без
работа.
Когато в т. 8 е попълнен код 9, се посочва датата на удържане на данъка по чл. 49,
ал. 5 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица.
В декларацията не се включват сумите,
изплатени за дължими осигурителни вноски
върху възнаграждения, отнасящи се за период
преди 1 януари 2005 г.
Националната агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно
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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 є 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 на телефон: 0700 18 700.
Приложение № 5
към чл. 2, ал. 6

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

Указания за попълване на декларация образец № 7 „Данни за възникване на задължение
за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание
чл. 40, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване“
Декларация образец № 7 се подава в компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите от самоосигуряващите се лица, които имат задължение да внасят
здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.
Декларацията се подава до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е възникнало
задължението за осигуряване на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване. В декларацията се попълват:
1. Имената по документ за самоличност.
2. Единният граждански номер (ЕГН) на осигуреното лице, а за чуждестранните граждани
се попълва съответно личен номер (ЛН), личен номер на чужденец (ЛНЧ) или служебен номер,
издаден от НАП за лицата, които нямат ЕГН, ЛН или ЛНЧ.
3. Началната дата от периода, за който възниква задължението за внасяне на вноски на
основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.
4. Осигурителният доход, върху който се внасят осигурителни вноски на основание чл. 40,
ал. 5, т. 1 от Закона за здравното осигуряване.
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Приложение № 6
към чл. 2, ал. 7
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Приложение № 7
към чл. 2, ал. 8
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Приложение № 8
към чл. 3

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

До

Вх.№.........../.................

ТД ………….

ЗАЯВЛЕНИЕ
по чл. 3 от наредбата
От ................................................................................................................................................
(име/наименование на задълженото лице )
ЕГН / ЛН, ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ/ ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ
Адрес за
..........................................................................................................................
кореспонденция
Адрес по чл.8 от
............................................................................................................................
ДОПК
............................................................................................................................
Представлявано от
(трите имена на представителя/пълномощника)
Заявявам, че:
Желая да погася задълженията си за осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване
по реда на чл. 7, ал. 5 от Кодекса за социално осигуряване и/или здравноосигурителни вноски по
чл. 41, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване както следва:
Държавно
обществено
осигуряване

Здравно
осигуряване

за периода

1

от …………………..

до …………………..

(месец, година)

(месец, година)

2

от …………………..

до …………………..

(месец, година)

(месец, година)

3

от …………………..

до …………………..

(месец, година)

(месец, година)

4

от …………………..

до …………………..

(месец, година)

(месец, година)

5

от …………………..

до …………………..

(месец, година)

(месец, година)

6

от …………………..

до …………………..

(месец, година)

(месец, година)

Желая да погася задължението си в размер на 12 здравноосигурителни вноски, декларирано
с декларация вх. № …………../………..г. по реда на чл. 40а, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване.
дата: .................................
подпис: ............................
Националната 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 є
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 № 9
към чл. 8, ал. 7

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

ПРОТОКОЛ

.........................................................................................................................................
(име/наименование на задълженото лице)
ЕГН / ЛН, ЛНЧ / Служебен № от регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ/ ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ
ПЪЛНОМОЩНО
Подписаните:
1……………………………………………………………........................................, гражданин на
…………………………, с постоянен адрес: гр./с. ………………………….…………………….,
ул./ж.к…………………………………….…………. №/бл.,вх.,ап. …………………….., община
………………….……………………, област …………………………………………………….., ЕГН
……………………….
2……………..…………………………………………………….............................., гражданин на
…………………………, с постоянен адрес: гр./с. ………………………….…………………….,
ул./ж.к…………………………………….…………. №/бл.,вх.,ап. …………………….., община
………………….……………………, област …………………………………………………….., ЕГН
……………………….
УПЪЛНОМОЩАВАМЕ:
Име …………………..………………………………………………………………, гражданин на
…………………………, с постоянен адрес гр./с. ………………………………………………….,
ул./ж.к………………………………………………. №/бл.,вх.,ап. ………………..…….., община
………………………………………, област ………………………………………………………..,
ЕГН...........………………………..
да подаде настоящите декларации
Упълномощители: 1.___________________

2.___________________

Предоставяната информацията е за ……………. г.
За подаване на данни с декларации обр. № 1 и обр. № 6 не се прилага чл. 2, ал. 4 от наредбата,
и не следва да се подаде:
декларация обр. № 1 *
Информацията се подава на:
електронен носител:
от месец …………… до месец…………
Брой записи декларации обр. № 1: ………
Брой записи декларации обр. № 3: ………
Брой записи декларации обр. № 6: ………

декларация обр. № 6 *
хартиен носител:
от месец …………… до месец…………….
Брой декларации обр. № 1: …………………
Брой декларации обр. № 4 (обр. 2002 г.): …
Брой декларации обр. № 5: …………………
Брой декларации обр. № 6: …………………

Дата: .............................

Подпис: ……..................................
(на задълженото лице)
* Полетата се попълват само за данни, които се отнасят за периоди след 31.12.2013 г.
Националната 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 є
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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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 7143
от 14 май 2019 г.

по административно дело № 8989 от 2018 г.
Върховният административен съд на Репуб
лика България – осмо отделение, в съдебно
заседание на седемнадесети април две хиляди
и деветнадесета година в състав: председател:
Теодора Николова, членове: Димитър Първанов, Емилия Иванова, при секретар Галина
Узунова и с участието на прокурора Малина
Ачкаканова изслуша докладваното от съдията
Димитър Първанов по адм. дело № 8989/2018 г.
Производството е по реда на чл. 185 – 196
във връзка с чл. 132, ал. 2, т. 1, предложение
първо от АПК.
Образувано е по жалба на Сдружение „Център за защита правата в здравеопазването“
(ЦЗПЗ) със седалище в София, ул. Нишава
№ 121, представлявано от председателя на УС
Стойчо Кацаров, и Многопрофилна болница
за активно лечение – Медицински комплекс
„Свети Иван Рилски“ – ЕООД, със седалище
и адрес на управление – Пловдив, бул. Васил
Левски № 144А-А, представлявано от управителя си Николай Нешев Салутски, срещу ал. 2
от § 3 от ПЗР на Наредба № 2 от 5.02 2018 г.
за условията и реда за осигуряване защита
на лицата при медицинско облъчване – обн.,
ДВ, бр. 13 от 9.02.2018 г. В жалбата се твърди,
че оспорената разпоредба е в противоречие с
административнопроизводствените правила, с
основни принципи на правото, с европейски актове, както и на изискванията на ЗОАРАКСД.
По изложените съображения в жалбата моли
съда да отмени посочената разпоредба, като
присъди на жалбоподателя направените разноски по представения списък на разноските
и доказателства към него.
Ответната страна по жалбата – министърът
на здравеопазването, чрез процесуалния си
представител юрисконсулт Денчева оспорва
жалбата. Съображенията си, в които противопоставя възражения на твърденията в жалбата,
излага в представените писмени бележки и
претендира присъждане на юрисконсултско
възнаграждение.
Участвалият по делото прокурор от Върховната административна прокуратура дава
заключение за неоснователност на жалбата.
С определение в закрито заседание от
11.09.2018 г. съдебният състав е приел, че
оспорването е допустимо, поради което е
разгледал жалбата по същество.
Наредба № 2 от 2018 г. е издадена по законовата делегация на чл. 65, ал. 1, т. 2 от
Закона за здравето, според който министърът
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на здравеопазването определя с наредба условията и реда за осигуряване защита на лицата
при медицинско облъчване. От това следва,
че Наредба № 2 е издадена от компетентен
орган по законовата делегация на чл. 65, ал. 1,
т. 2 от ЗЗ. С издаването на Наредба № 2 се
отменя Наредба № 30 от 2005 г. за условията
и реда за осигуряване защита на лицата при
медицинско облъчване. Съгласно мотивите
на проекта на процесната наредба с нея се
цели транспонирането в националното законодателство на изискванията на Директива
2013/59/Евратом на Съвета от 5.12.2013 г.
С оспорваната в настоящото производство
ал. 2 от § 3 от ПЗР на процесната наредба се
въвежда забрана за въвеждане на определена
медицинска апаратура, освен ако не е фабрично
нова – „След влизането в сила на наредбата
не се допуска въвеждането в експлоатация
на апаратура за лъчелечение, която не е фаб
рично нова, и нуклеарномедицински уредби за
образна диагностика, компютър-томографи и
ангиографи, които не са фабрично нови или
фабрично обновени“. Според т. 20 от ДР на
наредбата 22. „Фабрично нова апаратура“ e
апаратура неинсталирана (немонтирана) и
неупотребявана в периода от производството
є до доставката є на крайния потребител,
като този период не надвишава две календарни години.
Производството по приемането на Наредба № 2 е започнало с доклад изх. № 33-1443/20.12.2017 г. на заместник-министъра на
здравеопазването до министъра, в който са
посочени мотивите за приемането є. Към
доклада са приложени проект на наредбата
и мотивите към проекта. Проектът е приет с
протокол – Решение № 54 от 22.12.2017 г. от
заседание на ръководството на Министерството на здравеопазването, и е публикуван на
интернет страницата на Министерството на
здравеопазването и в Портала за „Обществени
консултации“ на 22.12.2017 г. за обществено
обсъждане. Постъпилите становища по проекта на Наредбата за условията и реда за
осигуряване защита на лицата при медицинско
облъчване са отразени в справка за отразяване
на становищата, постъпили при съгласуването
на наредбата, като в нея са отразени мотивите
за приемане на становищата и мотивите за
неприемането им. На 5.02.2018 г. на интернет
страницата на министерството е публикувана
справка за отразяване на становищата, постъпили при обществените консултации на проекта на наредбата. Към делото са приложени
доказателства за извършените публикации.
Изготвена е и приложена по делото и Таблица
за съответствие на Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5.12.2013 г. с нормативни
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актове по прилагането на Закона за безопасно
използване на ядрената енергия и Закона за
здравето. С доклад № 33-14-43/1.02.2018 г. на
заместник-министъра на здравеопазването до
министъра новият проект на наредбата, заедно
със справката за отразяване на становищата,
получени след общественото обсъждане, и
становище на работна група 22 „Здравеопазване“, е представен за подпис на министъра
на здравеопазването. С протокол – Решение
№ 4 от заседание на ръководството на Министерството на здравеопазването, състояло се
на 5.02.2018 г., проектът на наредбата е приет,
като е решено същият да се изпрати за публикуване в „Държавен вестник“ и справката
от проведените обществени консултации да
се публикува на интернет страницата на МЗ
и на Портала за обществени консултации.
Описаното фактическо установяване сочи
на спазване на процедурата по приемане на
наредбата, разписана в чл. 26 ЗНА.
Проведени са обществени консултации,
задължителни според чл. 26, ал. 2 ЗНА, съставеният проект е публикуван на интернет
страницата на Министерството на здравеопазването и Портала за обществени консултации,
включително мотивите, налагащи приемането
на наредбата – ал. 3, определен е 30-дневен
срок за провеждане на обществени консултации – ал. 4, публикувана е и справка за
постъпилите предложения – ал. 5.
Съдът счита, че при постановяване на
процесни я нормативен подзаконов административен акт са допуснати съществени
нарушения на административнопроизводствените правила, тъй като оспорената наредба е
издадена в несъответствие с императивните
норми на чл. 28, ал. 2 от ЗНА в относимата
редакция на закона.
Съгласно чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове мотивите, съответно докладът
към проектонаредбата, следва да съдържат:
1. причините, които налагат приемането;
2. целите, които се поставят;
3. финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба;
4. очакваните резултати от прилагането,
включително финансовите, ако има такива;
5. анализ за съответствие с правото на
Европейския съюз.
Според императивната норма на чл. 28,
ал. 3 ЗНА проект на нормативен акт, към
който не са приложени отговарящи на изрично заложените в закона критерии мотиви,
съответно доклад, не се обсъжда от компетентния да го приеме орган. Мотивировката
с дефинираното от законодателя съдържание
трябва да е налице преди внасяне на проекта
за обсъждане, да е публикувана и да е станала достояние на всички заинтересовани
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лица, за да могат същите реално да упражнят
правото си на предложения и становища по
проекта. Предвид задължителния характер
на това законово изискване неизпълнението
на посочените процедурни правила винаги
представлява съществено нарушение, налагащо отмяна на акта.
В приложените към делото мотиви към
проектонаредбата по отношение процесната
в настоящото производство разпоредба е
записано:
„С предложения проект на наредба не се
очаква да възникнат финансови разходи за
лечебните заведения вследствие на нейното
прилагане...
Относно регламентираните нови по-високи
изисквания към използваната апаратура в
съответствие с Директива 2013/59/Евратом
се предвижда изискванията, свързани с уредбите за лъчелечение, ангиографските уредби,
компютър-томографските уредби, дигиталните уредби за рентгенова графия, скопия,
анг иог рафи я и компю т ърна томог рафи я,
уредбите за рентгенова мамография и всички мамографски уредби да не се прилагат за
въведените в експлоатация към момента на
влизане в сила на наредбата. След влизането в
сила на наредбата не се допуска въвеждането
в експлоатация на апаратура за лъчелечение,
която не е фабрично нова, и нуклеарномедицински уредби за образна диагностика,
компютър-томографи, които не са фабрично
нови или фабрично обновени. По този начин
лечебните заведения ще могат да ползват
наличната радиологична апаратура, която е
въведена в експлоатация преди влизането в
сила на наредбата, докато тя е технически
изправна и безопасна за ползване и има осигурени сервизни части и/или поддръжка на
софтуера от производителя.
Предложеният проект на акт няма да доведе
и до пряко и/или косвено въздействие върху
държавния бюджет.“
Съдържанието на тези мотиви не е релевантна обосновка по смисъла на чл. 28, ал. 2
ЗНА и същите не отговарят на изискванията
на цитираната разпоредба. На първо място,
не се посочват причините, които налагат
приемането на процесната разпоредба. Като
причина за приемането на цялата наредба се
сочи осигуряване на транспонирането в националното законодателство на изискванията
на Директива 2013/59/Евратом на Съвета от
5 декември 2013 г. за определяне на основни
норми на безопасност за защита срещу опасностите, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение, но такава съответна разпоредба
и изискване на въвеждане на фабрично нова
техника в директивата няма. На второ място,
не се посочват целите, които се поставят с
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приемането на тази разпоредба, доколкото в
мотивите е записано, че с проектонаредбата
се цели да се въведат в националното законодателство разпоредбите на Директива 2013/59/
Евратом, а, както се посочи, такава разпоредба в директивата няма. На трето място,
несъстоятелни са изложените по-горе мотиви
по отношение финансовите и други средства,
необходими за прилагането на новата уредба.
От съдържанието на процесната алинея става
ясно, че след спирането на функционирането
на процесната апаратура вследствие на липса
на осигуряване на резервни части и софтуер
на същата или каквито и да е други причини,
то съответното здравно заведение е задължено
да го замени единствено с фабрично ново.
Доколкото финансирането на държавните и
общинските лечебни заведения в Република
България е свързано пряко и/или косвено с
държавния бюджет, в частност на бюджета на
Министерството на здравеопазването, няма
как да се твърди, че въвеждането на новото
изискване няма да доведе до въздействие върху
бюджетните разходи. Съгласно чл. 96, т. 2 от
Закона за лечебните заведения източници за
финансиране на лечебните заведения могат
да бъдат държавният и общинските бюджети.
Според чл. 50, ал. 1 от Постановление № 344
от 21 декември 2018 г. за изпълнението на
държавния бюджет на Република България за
2019 г. снабдяването на здравните и лечебните
заведения с лекарствени продукти, медицински
изделия, консумативи и инструментариум, медицинска техника и апаратура, предвидени в
нормативен акт или произтичащи от приетите
от Министерския съвет национални програми,
планове и проекти, се осъществява от бюджета
на Министерството на здравеопазването по
реда на централизираните доставки.
А според ал. 2 Министерството на здраве
опазването може да предоставя целево средства
за капиталови разходи на държавни лечебни
заведения – търговски дружества, и на лечебни
заведения – търговски дружества със смесено
държавно и общинско участие в капитала.
В същия смисъл е чл. 55 от Постановление
№ 332 от 22 декември 2017 г. за изпълнението
на държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Съгласно т. 25 от Стандарт за финансово
управление на държавните лечебни заведения – търговски дружества, в срок до 15
януари всяка година лечебните заведения
за болнична помощ в съответствие с бизнес
програмата изготвят и представят в Министерството на здравеопазването инвестиционна
програма за съответната година, като посочват източници на финансиране – собствени
средства, от бюджета на Министерството
на здравеопазването, оперативни програми,
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фондове, дарителски програми и/или заеми.
Предложенията съдържат очаквана цена на
придобиване, като техническите спецификации следва да са отворени и прозрачни.
Следва да се приложи разчет на очакваните
обем дейности, очакваните парични потоци
в резултат на реализиране на инвестицията,
в т.ч. и очакваните разходи за абонаментна
поддръжка и консумативи.
В светлината на горецитираните разпоредби, които са само част от общата нормативна
база относно финансирането на лечебните
заведения, става ясно, видно от мотивите на
проектонаредбата, че няма извършен анализ
на наличността и технологичните данни – например срока на годност, на процесната медицинска апаратура в болничните заведения.
Вследствие липсата на такъв анализ не се знае
кога и какви финансови разходи ще възникнат
за лечебните заведения вследствие на нейното прилагане, съответно и какви разходи от
държавния бюджет ще се наложи да бъдат
извършени в най-близко или по-далечно бъдеще с цел изпълнение на новото нормативно
изискване. Няма и анализ на очакваните
резултати от прилагането на разпоредбата,
включително финансовите съгласно чл. 28,
ал. 2, т. 4 от ЗНА.
На пето място, в мотивите няма и анализ
за съответствието на тази разпоредба с правото на Европейския съюз, което е и видно
от събраните по делото доказателства. От
представеното становище на Министерството
на здравеопазването (л. 99 от делото) се разбира, че разпоредба с идентично съдържание
не съществува в държави като Швейцария,
Румъния, Естония, Чехия, Испания, Дания,
Австрия, Литва, Швеция, Финландия, Словакия, Кипър, Белгия, Финландия, Португалия.
Това са държави, които са отговорили на
запитването, а относно останалите държави
в Европейския съюз няма информация за
въвеждане на разпоредба като процесната.
Липсата на надлежна обосновка по смисъла
на чл. 28, ал. 2 ЗНА препятства съдебния контрол по същество за съобразеността на подзаконовия нормативен акт с материалноправните
норми, включително за съответствието му с
чл. 3 ЗОАРАКСД, и съответно води до правен
извод за неговата незаконосъобразност.
При тези данни настоящият състав намира, че констатираните нарушения на административнопроизводствените правила са
съществени, защото са довели до нарушаване
на основни принципи на административното производство. В конкретния случай са
осъществени процесуални нарушения, които
пряко рефлектират върху основни принципи
и начала на административното производ-
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ство – законност, равенство, достъпност, публичност и прозрачност, уредени в чл. 4, 8, 12
и 13 АПК, както и на принципите, въведени
в чл. 26, ал. 1 от ЗНА, съгласно който текст
изработването на проект за нормативен акт
се извършва при зачитане на принципите на
необходимост, обоснованост, откритост, предвидимост, съгласуваност, пропорционалност
и стабилност.
По изложените съображения съдът счита,
че допуснатите съществени нарушения на
административнопроизводствените правила
налагат отмяна на оспорената разпоредба
от Наредба № 2 от 2018 г. на министъра на
здравеопазването.
С оглед изхода на спора и на основание
чл. 143, ал. 1 във връзка с чл. 196 АПК ответникът следва да заплати на Сдружение
„Център за защита правата в здравеопазването“ – София, направените по делото разноски
в общ размер 10 лв. съобразно представения от
жалбоподателя списък, а на Многопрофилна
болница за активно лечение – Медицински
комплекс „Свети Иван Рилски“ – ЕООД – сумата от 2070 лв.
Воден от горното и на основание чл. 193,
ал. 1, предложение второ от АПК, Върховният
административен съд, осмо отделение,
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РЕШИ:
Отменя ал. 2 от § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 2 от
5.02 2018 г. за условията и реда за осигуряване
защита на лицата при медицинско облъчване,
издадена от министъра на здравеопазването – обн., ДВ, бр. 13 от 9.02.2018 г.
Осъжда Министерството на здравеопазването, София, пл. Света Неделя № 5, да
заплати на Сдружение „Център за защита
правата в здравеопазването“ – София, направените по делото разноски, възлизащи
общо на 10 (десет) лв., и на Многопрофилна
болница за активно лечение – Медицински
комплекс „Свети Иван Рилск и“ – ЕООД,
Пловдив, направените по делото разноски
в размер 2070 лв.
Решението може да се обжалва пред пет
членен състав на Върховния административен
съд в 14-дневен срок от съобщаването му.
При наличие на предпоставките по чл. 194
от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на обнародване по начина,
по който е бил обнародван подзаконовият
нормативен акт.
Председател:
Георги Чолаков
10064
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 521
от 11 декември 2019 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Било“, разположена в землищата на с. Студена и с. Боснек,
община Перник, област Перник
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 39, ал. 1, т. 3 на Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 21 от протокол № 31 от заседанието на
Министерския съвет на 24 юли 2019 г. разреша
вам на „ИНМАТ“ – ЕООД, Перник – титуляр
на разрешението, дружество, вписано в тър
говския регистър на Агенцията по вписвания
та, ЕИК 113590242, със седалище и адрес на
управление – област Перник, община Перник,
гр. Перник 2300, ул. Отец Паисий № 98, ап. 22, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Било“, разположена в землищата на с. Студена
и с. Боснек, община Перник, област Перник, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,32 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно при
ложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по про
учване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешени
ето и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Било“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4583354.1

8482923.0

2.

4583198.5

8483220.2

№

X (m)

Y (m)

3.

4583091.3

8483260.4

4.

4582450.0

8483170.0

5.

4582199.1

8482876.0

6.

4582287.5

8482766.5

7.

4582283.6

8482556.2

8.

4582309.9

8482613.5

9.

4582364.0

8482593.5

10.

4582402.5

8482567.8

11.

4582441.8

8482543.5

12.

4582473.2

8482514.6

13.

4582345.5

8482778.0

14.

4582346.5

8482819.5

15.

4582374.7

8482844.6

16.

4582767.0

8482955.5

17.

4582787.5

8482940.3

18.

4582804.5

8482880.0

19.

4582807.5

8482707.0

20.

4582871.5

8482711.3

21.

4582842.5

8482741.7

22.

4582842.0

8482924.8

23.

4582875.0

8482957.6

24.

4583032.9

8482948.0

25.
9846

4583171.6

8482922.5

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД-01-788
от 16 декември 2019 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за адми
нистрацията и чл. 6 от Устройствения правил
ник на Министерството на труда и социалната
политика във връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за
социално подпомагане нареждам:
I. Утвърждавам Методика за разпределение на
средствата по фонд „Социална закрила“ съгласно
приложението към настоящата заповед.
II. Отменям Заповед № РД-01-524 от 22.06.2018 г.
за утвърждаване на Методика за разпределение на
средствата по фонд „Социална закрила“, изменена
и допълнена със Заповед № РД-01-11 от 7.01.2019 г.
III. Възлагам на изпълнителния директор на
фонд „Социална закрила“ да предприеме необхо
димите действия за обнародване на утвърдената
методика в „Държавен вестник“ чрез обнарод
ването є в неофициалния му раздел.
Контрола по изпълнението на настоящата
заповед възлагам на изпълнителния директор
на фонд „Социална закрила“.
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Настоящата заповед и Методиката за разпреде
ление на средствата по фонд „Социална закрила“
да се доведат до знанието на всички заинтересо
вани лица чрез публикуването им в официалния
раздел на интернет страницата на МТСП.
Министър:
Д. Сачева
Приложение
МЕТОДИКА
за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази методика се определят условия
та и редът за предоставяне на средства по фонд
„Социална закрила“ (ФСЗ).
Чл. 2. (1) Средствата по ФСЗ се разходват за:
1. социални помощи;
2. целеви социални програми и проекти в
областта на социалното включване;
3. проекти в подкрепа за осъществяването на
социалната дейност и/или за постигане на соци
алните цели на социални предприятия, вписани
в регистъра на социалните предприятия;
4. изследвания и разработване на нормативна
база в сферата на социалното подпомагане – не
повече от 2 на сто от годишния бюджет на фонда;
5. придобиване на дълготрайни активи и те
кущо поддържане на материалната база;
6. изграждане на нова, реконструкция и мо
дернизация на съществуващата материална база
за предоставяне на социални услуги;
7. издръжка на дейността на фонда – не повече
от 5 на сто от набраните средства.
(2) Средствата по ал. 1, т. 1 се отпускат само
след изчерпване на всички нормативно опреде
лени възможности.
Чл. 3. (1) Фонд „Социална закрила“ финансира
проекти и програми, свързани със социалното
включване и подобряване качеството на живот на
целеви групи, към които са насочени дейностите,
и създаващи възможност за:
1. подобряване условията на живот в социал
ните услуги за резидентна грижа, в т.ч. и мате
риалната база;
2. подобряване условията на живот на лица
в риск;
3. подкрепа в кризисни, извънредни ситуации
и положения.
(2) Средствата по ал. 1 се отпускат само кога
то дейностите не са финансирани от държавния
бюджет, от програми и проекти, финансирани със
средства от европейски и други международни
фондове или други финансови механизми.
Г л а в а

в т о р а

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИНАНСИ
РАНЕ НА ЦЕЛЕВИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ,
ОТП УСК А НЕ Н А СОЦИ А ЛНИ ПОМОЩИ.
ИЗИС К ВА Н И Я К ЪМ К А Н Д И Д АТ И Т Е ЗА
ФИНАНСИРАНЕ
Раздел I
Откриване на процедури за финансиране на проекти и програми, отпускане на социални помощи
Чл. 4. (1) В 30-дневен срок от утвърждаване
на бюджета на ФСЗ от министъра на труда и
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социалната политика управителният съвет на
фонда взема решение за откриване на процедура
за набиране на предложения за финансиране по
чл. 2, приема критерии за оценка на проектите
и определя предназначението на социалните
помощи, както и целевите групи, на които ще
бъдат отпускани.
(2) В 10-дневен срок от решението на упра
вителния съвет на ФСЗ по ал. 1 председателят
на управителния съвет издава заповед, с която
одобрява обявлението за набиране на проекти и
заявления за социална помощ.
1. Обявлението за отпускане на социална
помощ по чл. 2, ал. 1, т. 1 съдържа:
а) изисквания за допустимост на кандидатите;
б) предназначение на социалната помощ;
в) целевата група, за която е предназначена;
г) образци на документи за кандидатстване;
д) максимален размер на средствата за фи
нансиране от фонда;
е) срок за кандидатстване.
2. Обявлението за набиране на проекти по
чл. 2, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 6 съдържа:
а) изисквания за допустимост на кандидатите;
б) критерии за оценка на предложенията;
в) максимален размер на средствата за фи
нансиране от фонда;
г) място и начин за подаване на проектни
предложения;
д) адрес, телефон за контакти и електронна
поща;
е) продължителност на проектите;
ж) срок за кандидатстване.
(3) Обявленията по ал. 2, т. 1 и 2 се публику
ват на официалната интернет страница на ФСЗ
в 7-дневен срок от издаване на заповедта.
Раздел II
Изисквания към кандидатите за финансиране
Чл. 5. Право да кандидатстват за финансиране
на проекти и програми по чл. 2, ал. 1, т. 2, 3, 5
и 6 имат общини и български физически лица,
регистрирани по Търговския закон, и юридически
лица; физически лица, извършващи търговска
дейност, и юридически лица, възникнали съгласно
законодателството на друга държава – членка
на Европейския съюз, или на друга държава от
Европейското икономическо пространство.
Чл. 6. Нямат право да кандидатстват за фи
нансиране лица, които:
1. са обявени в несъстоятелност или по от
ношение на тях има решение за откриване на
производство по несъстоятелност;
2. са обявени в ликвидация;
3. са осъдени с влязла в сила присъда за
умишлено престъпление от общ характер, освен
ако са реабилитирани;
4. са получили цялостно или частично безвъз
мездно финансиране за изпълнението на същия
проект по други програми;
5. имат парични задължения към държавата,
установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган, освен ако компетентният орган е допуснал
разсрочване или отсрочване на задълженията;
6. виновно не са изпълнили задълженията си
по друг договор с ФСЗ;
7. са били страна по договор с ФСЗ, който е
бил прекратен едностранно поради тяхно виновно
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поведение в срок 5 години, предхождащи датата
на кандидатстването.
Чл. 7. Изпълнението на изискванията по чл. 6
се удостоверява с оригинални или заверени
копия на документи, издадени от съответния
компетентен орган, събират се по служебен път
и/или когато е приложимо, се подава декларация
от кандидата за конкретните обстоятелства.
Чл. 8. (1) Всеки бенефициент може да получи
финансиране еднократно в рамките на бюджет
ната година.
(2) В случаите по ал. 1 бенефициентът няма
право да кандидатства за финансиране в следващи
те две години след изтичане на срока, в рамките
на който е получил финансиране, с изключение
на случаите, когато се кандидатства с различен
по вид проект.
(3) Ограниченията на ал. 1 и 2 не се прила
гат, когато бенефициентът изпълнява проект по
утвърдена целева програма по чл. 2, ал. 2, т. 2.
Г л а в а

т р е т а

СОЦИАЛНИ ПОМОЩИ
Раздел I
Общи условия за отпускане на социални помощи
Чл. 9. (1) Социална помощ се отпуска за
подобряване качеството на живот на уязвими
социални групи.
(2) Предназначението на помощта по ал. 1
и целевата/ите група/и, на която/ито ще бъде
отпускана, се определят с решение на управи
телния съвет съгласно чл. 4, ал. 1. Помощта се
отпуска еднократно в рамките на бюджетната
година и само след изчерпване на всички други
нормативно определени възможности.
(3) Управителният съвет взема решение за
отпускане на помощта въз основа на писмено
заявление по образец, подадено в рамките на
бюджетната година, за която се иска помощта, и
социален доклад, изготвен от дирекция „Социално
подпомагане“ по настоящ адрес на лицата, при
съобразяване със:
1. утвърдения бюджет на ФСЗ и изпълнението
на месечните лимити за разходване на средствата;
2. броя на подадените заявления за социал
на помощ, отговарящи на административните
условия.
(4) Размерът на помощта по ал. 1 се определя
индивидуално при съобразяване с установените
факти и обстоятелства, отразени в социалния
доклад по чл. 13, ал. 4, и се отпуска с решение
на управителния съвет на ФСЗ, като максимал
ният размер се определя в обявлението по чл. 4,
ал. 2, т. 1.
(5) Управителният съвет може да вземе решение
за редуциране на максималния размер, до който
може да бъде отпускана социална помощ, така
че всички лица, които отговарят на условията
за подпомагане, да бъдат подкрепени, макар и
частично.
(6) Помощта се отпуска за бюджетната година,
в която е извършен разходът, като до 31-ви януари
се приемат заявления за извършени разходи в
предходната година. Заявления, касаещи извърше
ни разходи през предходната календарна година,
постъпили след тази дата, не се разглеждат по
същество, за което лицата се уведомяват писмено.
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Чл. 10. Социална помощ не се отпуска:
1. когато от кандидатстващите за отпускане на
социална помощ лица не са представени всички
документи, доказващи потребността от отпускане
на социална помощ, както и други документи,
касаещи специфичността на искането за отпус
кане на помощта;
2. когато финансовите средства за социални
помощи по бюджета на ФСЗ са изчерпани;
3. когато кандидатстващите за отпускане
на социална помощ не отговарят на условията,
определени в обявлението по чл. 4, ал. 2, т. 1.
Чл. 11. Представянето на удостоверителни
документи от кандидатстващите за отпускане на
социална помощ лица е с цел установяване на
всички обстоятелства от социален, здравословен
и битов характер и доказват необходимостта от
отпускането є. Същите се изискват от дирекция
„Социално подпомагане“ по настоящ адрес само
в случаите, когато не могат да бъдат получени
по служебен път.
Чл. 12. При изчерпване на финансовите сред
ства за социални помощи ФСЗ публикува съоб
щение на интернет страницата си. След датата
на публикуването всички кандидати се считат
за надлежно уведомени за това обстоятелство.
Раздел ІІ
Кандидатстване, отпускане и отчитане на социална помощ
Чл. 13. (1) Социална помощ се отпуска въз
основа на подадено писмено заявление по образец.
(2) В случай че във ФСЗ постъпи писмо/ис
кане в свободен текст, същото не се разглежда
по същество. На лицето се изпраща писмо, с
което се уведомява, че заявлението по образец
(в зависимост от конкретния случай) може да бъде
намерено в дирекция „Социално подпомагане“
по настоящ адрес на лицето, на интернет стра
ницата на МТСП или в деловодството на ФСЗ.
(3) Към заявлението следва да бъдат при
ложени и всички документи, удостоверяващи
обстоятелствата, изложени в него и доказващи
необходимостта от подпомагане, с изключение
на тези, които могат да бъдат полу чени по
служебен път.
(4) След получаване на заявлението ФСЗ
служебно уведомява дирекция „Социално под
помагане“ по настоящ адрес на лицето, като
прилага копие на всички постъпили докумен
ти. В срок не по-късно от 20 дни дирекция
„Социално подпомагане“ по настоящ адрес на
кандидатстващото за социална помощ лице
при спазване на разпоредбите на съответната
нормативна уредба, регламентираща условията
и реда за събиране, съхраняване, използване и
разкриване на сведения, представляващи лични
данни, данъчна и осигурителна информация или
друга защитена от закон информация, изготвя
и изпраща на ФСЗ подробен социален доклад,
придружен с всички допълнително представени
документи от лицето и получената по служебен
път информация.
(5) При констатиране на непълни и формално
изготвени социални доклади ФСЗ информира
Агенцията за социално подпомагане за оказване
на съдействие за отстраняване на неточностите.
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Чл. 14. Управителният съвет на свое заседание
разглежда заявлението с приложените към него
документи, както и социалния доклад. За взетото
решение ФСЗ писмено уведомява подателя на
заявлението и дирекция „Социално подпомагане“.
Чл. 15. (1) След взето решение от управител
ния съвет за отпускане на помощта същата може
да бъде изплатена по един от следните начини:
1. по посочения в заявлението на лицето начин:
а) касово – чрез лицензиран пощенски опе
ратор;
б) безкасово по лична платежна сметка на
лицето, обозначена с Меж д у народен номер
на банкова сметка (International Bank Account
Number – IBAN), водена от доставчик на пла
тежни услуги, лицензиран от БНБ, и клонове на
доставчици на платежни услуги, осъществяващи
дейност на територията на страната;
2. чрез превеждане на отпуснатата помощ по
платежна сметка на съответната институция/
организация съобразно конкретния случай.
(2) В случаите, когато се кандидатства за
извършване на предстоящи разходи:
1. социалната помощ може да се превежда по
сметка на избраната от лицето фирма/институция;
2. когато са необходими средства в по-голям
размер, отпуснатата социална помощ се превежда
по сметка на избраната от лицето фирма/инсти
туция след представяне на доказателство, че са
осигурени останалите необходими средства.
Чл. 16. (1) Социалната помощ се отчита с
разходооправдателни документи съобразно обяв
лението по чл. 4, ал. 2, т. 1.
(2) Социалната помощ подлежи на отчитане
в 30-дневен срок от датата на нареждането на
паричния превод от ФСЗ. С решение на упра
вителния съвет на ФСЗ по писмено искане на
лицето срокът за отчитане може да бъде удължен.
Чл. 17. (1) При непредставяне на разходо
оправдателни документи отпуснатата социална
помощ се възстановява ведно със законната
лихва за периода.
(2) При неизползване на отпуснатата социал
на помощ по предназначение същата подлежи
на връщане от лицето в пълния є размер от
момента на установяването ведно със законната
лихва за периода.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 лицето няма право
да получи социална помощ до възстановяване
на дължимите суми, но за срок не по-дълъг от
две години.
(4) При установяване на незаконосъобразно
получаване и усвояване на средства от получа
телите на социална помощ същите се вписват в
регистъра на некоректни бенефициенти, получили
социална помощ.
(5) За „некоректни бенефициенти“ се считат
лицата получили социална помощ:
1. чрез предоставяне на невярна и/или неко
ректна информация и документация;
2. за която не са представили разходооправ
дателни документи или са представили такива
за част от получената помощ;
3. която не са използвали по предназначение.
Чл. 18. (1) При съмнение за незаконосъо
бразно получаване и усвояване на средства от
получателите на еднократна социална помощ
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ФСЗ уведомява писмено съответната дирекция
„Социално подпомагане“ за нуждата от оказване
на съдействие за събиране и изпращане на раз
ходооправдателни документи и отчети, които не
са представени от бенефициента (получателя на
помощта) в законоустановения срок.
(2) Длъжностно лице от компетентната ДСП
извършва проверка и изготвя доклад. Докладът
ведно със събраната по случая документация се
изпраща на ФСЗ в срок 7 дни от приключването
на проверката.
(3) Управителният съвет на ФСЗ след прецен
ка на резултатите от проверката взема решение
относно възстановяването на изплатените суми.
(4) С писмена покана лицето се уведомява за
взетото решение и се приканва доброволно да
възстанови получената помощ в срок 14 дни от
получаването на поканата.
(5) С писмената покана може да се даде въз
можност за доброволно издължаване с разсрочване
на сумата въз основа на Споразумение с погаси
телен план, което се подписва от двете страни.
При изготвяне на споразумение за възстановяване
на недобросъвестно получена социална помощ
следва да се спазват разпоредбите за погасителна
давност, регламентирани в чл. 110 и 120 от Закона
за задълженията и договорите.
(6) При невъзстановяване на получената помощ
в указания срок за доброволно плащане ФСЗ може
да претендира същата по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОТПУСК АНЕ НА ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА
СЪГЛАСНО ЧЛ. 27, АЛ. 1, Т. 2, 3, 5 и 6 ОТ
ЗАКОНА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
Раздел І
Общи изисквания
Чл. 19. При разработване на проектите за
отпускане на средства всеки кандидат задължи
телно спазва следните изисквания:
1. посочва връзката на проекта с общите цели
и приоритети на ФСЗ;
2. представя очакваните резултати от осъ
ществяване на проекта;
3. формулира конкретна цел на проекта;
4. изброява дейностите, чието осъществяване
трябва да доведе до постигане на очакваните
резултати;
5. обосновава и изброява подробно бенефи
циентите на всеки конкретен очакван резултат;
6. извежда показателите за очакваните резул
тати и ефективността на предоставяната услуга;
7. определя разходите с включен ДДС, свързани
с постигането на очакваните резултати;
8. посочва собственото си участие, което не
може да бъде по-малко от 10 % от стойността
на проекта.
Чл. 20. (1) Управителният съвет на ФСЗ взема
решение за финансиране или отказ за финанси
ране на проектите след представяне на доклад
от комисията, която е оценила проекта.
(2) При необходимост се изисква становище от
компетентната институция относно целесъобраз
ността за финансиране на проектните дейности.
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(3) Компетентната институция се определя с
решение на управителния съвет в обявлението
по чл. 4, ал. 2, т. 2.
Чл. 21. Средствата, които се отпускат за про
екти се определят с решение на управителния
съвет на фонда.
Чл. 22. (1) Управлението на получените сред
ства следва да се извършва при спазване на
националното законодателство в областта на
финансовото управление и контрол.
(2) За допустими се считат разходите, подроб
но описани в договора и пряко произтичащи от
дейностите по проекта.
(3) Допустими са разходите, които са действи
телно извършени в периода от стартиране изпъл
нението на дейностите по проекта до изтичане
срока на валидност на договора.
(4) Недопустимо е отчитане на собствения
принос като доброволен труд.
Чл. 23. Фонд „Социална закрила“ не предос
тавя средства за финансиране на:
1. банкови такси и други разходи, свързани с
осигуряването на необходимите документи;
2. разходи за възнаграждения, свързани с из
готвяне на проекта, консултации и управление
на проекта.
Чл. 24. (1) Кандидатстването за финансиране
със средства от ФСЗ се извършва по форму
ляр – образец, към който се прилагат:
1. надлежно попълнена документация;
2. документи, доказващи, че кандидатът отго
варя на изискванията за финансиране;
3. друга информация и/или документи, свър
зани с изпълнението на проектното предложение.
(2) Проектните предложения се приемат всеки
работен ден в деловодството на ФСЗ в определе
ния срок в обявлението за набиране на проекти
съгласно чл. 4, ал. 2, т. 2.
(3) Предложенията се подават в запечатан
плик, върху който се изписват задължително
наименованието на кандидата и на проекта,
телефон и електронен адрес.
(4) Предложенията се регистрират в дело
водната система по реда на получаването им,
като задължително се вписват датата и часът на
постъпването им.
Раздел II
Ред и условия при кандидатстване и финансиране на целеви социални програми в областта
на социалното включване
Чл. 25. (1) Управителният съвет на ФСЗ одоб
рява целеви социални програми в изпълнение
на приоритетите на Министерството на труда и
социалната политика.
(2) Министърът на труда и социалната поли
тика утвърждава целевите социални програми,
в които се определят обхватът, редът, условията
за кандидатстване, финансиране, реализиране и
отчитане на дейностите.
(3) Бенефициенти на целевите социални про
грами могат да бъдат български граждани на
територията на Република България, Европейския
съюз и Европейското икономическо пространство,
които са изпаднали в кризисна ситуация от со
циален характер и положение на безпомощност
и нестабилност.
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Раздел III
Ред и условия при кандидатстване и финанси
ране на проекти за придобиване на дълготрайни
активи и текущо поддържане на материалната
база и изграждане на нова, реконструкция и
модернизация на съществуващата материална
база за предоставяне на социални услуги
Чл. 26. (1) При кандидатстване за придобиване
на дълготрайни активи и текущо поддържане на
материалната база и изграждане на нова, рекон
струкция и модернизация на съществуващата
материална база за предоставяне на социални
услуги кандидатът следва да притежава или ползва
на съответното правно основание материалната
база за предоставяне на услугата.
(2) Кандидатите, управляващи социални ус
луги, финансирани от държавния бюджет, следва
да са събрали и превели към държавния бюджет
всички такси, дължими по Тарифата за таксите
за социални услуги, финансирани от републикан
ския бюджет, утвърдена от Министерския съвет.
(3) При кандидатстване за изграждане на нова,
реконструкция и модернизация на съществуващата
материална база за предоставяне на социални
услуги, финансирани от държавния бюджет,
доставчиците на социални услуги декларират
размера на субсидията през годината, преходния
остатък и за какво ще се разходват средствата.
(4) Когато проектът предвижда строителномонтажни дейности, кандидатът представя нор
мативно изискуемите документи, доказващи, че
проектните дейности са съобразени със Закона
за устройство на територията и свързаните с него
нормативни актове.
(5) При сключване на договор за финансиране
кандидатът се задължава да не променя пред
назначението и да не извършва разпоредителни
сделки с недвижимия имот, в който се извършват
договорените дейности, за период три години от
срока на приключване на договора, както и да
поддържа и съхранява материалната база.
(6) При сключване на договор за финансиране
бенефициентът се задължава да запази функцията,
предназначението и собствеността на придобитото
оборудване и обзавеждане за срок три години от
срока на приключване на договора.
(7) При сключване на договор с одобрения
бенефициент същият се задължава да осигури
средства за функциониране на дейностите за пе
риод 3 години считано от датата на приключване
изпълнението на договора.
(8) При реализирането на проекта е недопус
тимо участието на партньори и разходи за екип
за управление.
Раздел IV
Ред и условия за финансиране на проекти в
подкрепа за осъществяването на социалната
дейност и/или за постигане на социалните цели
на социални предприятия, вписани в регистъра
на социалните предприятия
Чл. 27. (1) Допустими кандидати са социалните
предприятия, вписани в регистъра на социалните
предприятия.
(2) При кандидатстване за реализиране на
проекти за осъществяването на социалната дей
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ност и/или за постигане на социалните цели на
социалните предприятия кандидатът следва да
притежава или ползва на съответното правно
основание помещенията, в които се реализират
дейностите.
(3) Реализирането на дейностите следва да се
извършва в съответствие със заложените пара
метри в проектното предложение и подписания
договор, в т.ч. и заложените количествени и
качествени показатели.
(4) Реализираните дейности при изпълне
ние на проекта и извършените за тях разходи
се признават като допустими при представяне
на междинен/заключителен финансов отчет и
технически доклад с достатъчно документални
доказателства за извършването им.
(5) При непредставяне на отчет за разходва
ните средства с приложени копия от първични
разходооправдателни документи, заверени с гриф
„вярно с оригинала“, до 7 работни дни от края
на проекта и/или неизползване на отпуснати
средства по предназначение съгласно сключения
договор средствата следва да бъдат възстановени
ведно със законната лихва.
Раздел V
Оценка на проекти и вземане на решение за
финансиране или отказ
Чл. 28. Със заповед на председателя на упра
вителния съвет на ФСЗ се определя съставът на
комисия/и за разглеждане и оценка на предло
женията, постъпили по чл. 2, т. 2, 3, 5 и 6.
Чл. 29. (1) Проектните предложения се оце
няват на два етапа:
1. проверка за съответствието на кандидата
и на представения от него проект с условията
за получаване на финансиране и наличието на
всички изискуеми документи;
2. оценка на представените проекти съгласно
определените критерии за оценка.
(2) Когато установи липса, непълнота или не
съответствие на някои от изискуемите документи,
комисията определя срок за представянето им.
Ако в определения срок констатираните липси,
непълноти или несъответствия не се отстранят,
предложението не подлежи на оценка по ал. 1,
т. 2 и се отхвърля.
Чл. 30. (1) Комиси я та(и те) обсъж да(т) и
оценява(т) внесените проекти по определени
критерии, като отчита(т) обосноваността и ефек
тивността на техническото задание на проекта,
което се оценява по точкова система.
(2) За различните видове проекти, отделени в
разделите в глава 4, се създава методика, в която
критериите са ясно и точно описани.
Чл. 31. Комисията(ите) изготвя(т) доклад до
управителния съвет на ФСЗ, съдържащ оценка
на разгледаните проекти.
Чл. 32. (1) Управителният съвет на ФСЗ взема
решение за финансиране или отказ за финанси
ране на проектите въз основа на оценката от
съответната комисия и становището от Агенцията
за социално подпомагане, като определя съответ
ствието на средствата, за които се кандидатства,
с предвидените проектни мероприятия.
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(2) При установяване на завишаване на сред
ствата, за които се кандидатства по проекти
за социални услуги и мероприятия, същите се
редуцират до действителния размер съгласно
изготвена оценка от съответната комисия.
(3) При констатиране на извършени дейности
по проектното предложение преди одобряването
му от управителния съвет на ФСЗ същото се
отхвърля.
Чл. 33. (1) Управителният съвет на ФСЗ взема
решение за финансиране на проектите в срок до
два месеца от датата на постъпването им.
(2) При необходимост от представяне на
допълнителна информация и документи към
подадения проект срокът по ал. 1 се удължава
до три месеца.
(3) Управителният съвет на ФСЗ уведомява
писмено всеки кандидат за решението си в срок
14 дни от датата на взетото решение.
Раздел VI
Отчитане и финансиране на одобрените проектни
предложения
Чл. 34. Изпълнителният директор на ФСЗ
сключва договор с кандидата, чийто проект е
одобрен за финансиране.
Чл. 35. (1) Фонд „Социална закрила“ финансира
до 90 % от разходите по бюджета на одобрения
проект.
(2) Бенефициентът финансира минимум 10 %
от бюджета на одобрения проект.
(3) Не се одобряват разходи, извършени извън
срока на действие на сключения с ФСЗ договор.
Чл. 36. (1) Бенефициентът представя отчет с
информация за резултатите от изпълнението на
договора и финансов отчет за разходването на
договорените средства.
(2) Към финансовия отчет се прилагат заверени
копия от всички разходооправдателни документи
за извършените разходи.
(3) Съдържанието на отчетните документи
трябва да отговаря на изискванията на Закона
за счетоводството.
(4) Отчетите се представят на хартиен и/или
на електронен носител съгласно Ръководството
на получателите на финансиране от ФСЗ.
Чл. 37. (1) Със заповед на изпълнителния
директор на ФСЗ се определя комисия, която
да провери и приеме представените отчетни
документи за изпълнението на всеки договор за
реализиране на одобрен проект.
(2) Комисията по ал. 1 извършва проверка на
представените отчетни документи, за което се
изготвя протокол.
Чл. 38. Със заповед на изпълнителния директор
на ФСЗ се определя комисия, която да извърши
проверка на място на одобрените проекти.
Чл. 39. (1) Управителният съвет на ФСЗ осъ
ществява контрол по изпълнението на договорите
за финансиране.
(2) Окончателното приемане на изпълнението
на договорите се извършва с решение на упра
вителния съвет на ФСЗ.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази методика:
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1. „Доставчици на социални услуги“ са тези
по чл. 29 и 30 от Закона за социалните услуги.
2. „Социална дейност“ е тази по § 1, т. 4 от
допълнителните разпоредби на Закона за пред
приятията на социалната и солидарна икономика.
3. „Социално предприятие“ е това по § 1, т. 5
от допълнителните разпоредби на Закона за пред
приятията на социалната и солидарна икономика.
4. „Социална цел“ е тази по § 1, т. 8 от допъл
нителните разпоредби на Закона за предприятията
на социалната и солидарна икономика.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. По изключение, разпоредбите на настоя
щата методика могат да бъдат временно суспен
дирани със заповед на министъра на труда и
социалната политика. Посоченото в заповедта
се прилага с предимство пред противоречащото
в методиката до приключване изпълнението на
заповедта.
§ 3. Тази методика е приета от управител
ния съвет на ФСЗ на заседание, проведено на
6.12.2019 г.
§ 4. Методиката влиза в сила от датата на
утвърждаването є със заповед на министъра на
труда и социалната политика, с изключение на
чл. 3, ал. 1, т. 1 и § 1, т. 1 от допълнителната раз
поредба, които влизат в сила от 1 януари 2020 г.
9980

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-850
от 11 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните  разпоредби към Закона за из
менение 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. Гълъбово, община Куклен, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10003
ЗАПОВЕД № РД-18-851
от 11 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните  разпоредби към Закона за из
менение 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. Добралък, община Куклен, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10004
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ЗАПОВЕД № РД-18-852
от 11 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните  разпоредби към Закона за из
менение 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. Руен, община Куклен, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10005
ЗАПОВЕД № РД-18-853
от 11 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните  разпоредби към Закона за из
менение 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. Цар Калоян, община Куклен, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10006
ЗАПОВЕД № РД-18-854
от 11 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните  разпоредби към Закона за из
менение 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. Яврово, община Куклен, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10007
ЗАПОВЕД № РД-18-855
от 11 декември 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Бежаново, община Луковит,
област Ловеч.  
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.03.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
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
10008
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ЗАПОВЕД № РД-18-856
от 11 декември 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Беленци, община Луковит,
област Ловеч.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.03.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
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
10009
ЗАПОВЕД № РД-18-857
от 11 декември 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землищeтo на с. Карлуково, община Луковит,
област Ловеч.  
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.03.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
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
10010
ЗАПОВЕД № РД-18-858
от 11 декември 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землищeтo на с. Петревене, община Луковит,
област Ловеч.  
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.03.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
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
10011
ЗАПОВЕД № РД-18-859
от 11 декември 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Ъглен, община Луковит, об
ласт Ловеч.  
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 29.03.2019 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Ловеч.
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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
10012
ЗАПОВЕД № РД-18-860
от 12 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните  разпоредби към Закона за из
менение 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. Йоаким Груево, община Стамболийски, област
Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10013
ЗАПОВЕД № РД-18-861
от 12 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните  разпоредби към Закона за из
менение 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. Куртово Конаре, община Стамболийски, об
ласт Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10014
ЗАПОВЕД № РД-18-862
от 12 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните  разпоредби към Закона за из
менение 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. Ново село, община Стамболийски, област
Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10015
ЗАПОВЕД № РД-18-863
от 12 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните  разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра и
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имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
гр. Стамболийски, община Стамболийски, област
Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10016
ЗАПОВЕД № РД-18-864
от 12 декември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните  разпоредби към Закона за из
менение 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. Трояново, община Камено, област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
10017
ЗАПОВЕД № РД-18-865
от 12 декември 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Николаево, община Плевен, област Плевен.  
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 5.10.2018 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
10018
ЗАПОВЕД № РД-18-866
от 12 декември 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Тодорово, община Плевен, област Плевен.  
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 5.10.2018 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
10019
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ОБЩИНА АЛФАТАР
РЕШЕНИЕ № 012
от 25 ноември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № І
от протокол № 9 от 2.10.2019 г. на ОЕСУТ при
Община Алфатар Общинският съвет – гр. Ал
фатар, реши:
Одобрява проект за изменение на подро
бен ус т ройс т вен п ла н – п ла н за рег ула ц и я
(ИПУП – ПР) на ПИ № 933, представляващ част
от УПИ І – „За залесителен пояс“, кв. 89 по РП
на гр. Алфатар, община Алфатар, и изменение
на уличната регулация от о.т. 175 до о.т. 178 по
РП на гр. Алфатар, община Алфатар, предста
вляващ ПИ с идентификатор № 00415.501.933 по
КК и КР на гр. Алфатар, с възложители Весе
лина Никифорова Божинова и Елена Ангелова
Георгиева, като:
1. Заличава се част от регулационните гра
ници (от север) на УПИ І – „За залесителен
пояс“, кв. 89, и УПИ І – „Парк, спорт и отдих“ в
кв. 84, и се прокарват нови регулационни линии
по кадастралните граници на ПИ 00415.501.933
по КК и КР на гр. Алфатар. Обособява се нов
УПИ ІІ-933, кв. 89, с отреждане „за нискоетажно
жилищно застрояване“.
2. 3аличава се проектна (нереализирана)
улица от о.т. 175 до о.т. 178 и се прокарва нова
улица от о.т. 178 до нова о.т. 175а. Променят се
дворищно-регулационните линии на УПИ І – „За
залесителен пояс“, кв. 89, и УПИ І – „За парк,
спорт и отдих“, кв. 84, по РП на гр. Алфатар.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Алфатар пред Административния съд – Силистра.
Председател:
Е. Талят
10089

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1225
от 27 септември 2018 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45 от ЗДДС, чл. 5 и 6
от Наредбата за търговете и конкурсите, Решение
№ 1157 от 26.07.2018 г. (ДВ, бр. 66 от 2018 г.) във
връзка с чл. 66, ал. 1 и чл. 33, ал. 1 от Закона за
собствеността Общинският съвет – гр. Велико
Търново, реши:
I. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 60 350 лв. за продажба
на общински нежилищен имот със стопанско
предназначение, представляващ: „Сграда с иден
тификатор 10447.509.113.12 по КККР на гр. Велико
Търново“, собственост на Община Велико Търново.
II. Във връзка с чл. 66, ал. 1 от Закона за
собствеността да се предложи на собствениците
на поземлен имот с идентификатор 10447.509.113
по КККР на гр. Велико Търново да упражнят
правото си за придобиване собствеността вър
ху сграда с идентификатор 10447.509.113.12 по
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КККР на гр. Велико Търново при цена в размер
60 350 лв., като заплащането на цената може да
бъде извършено при условията на разсрочено
плащане – при първа вноска – не по-малко от
30 на сто от продажната цена, а останалата част
от продажната цена да бъде изплатена в срок
до 24 месеца считано от датата на сключване
на договора на равни вноски, всяка от които е
дължима през не повече от шест месеца считано
от предходната вноска по разсроченото плащане.
III. В случай че собствениците на поземлен
имот с идентификатор 10447.509.113 по КККР на
гр. Велико Търново не упражнят правото си по
чл. 66, ал. 1 от Закона за собствеността:
1. Определя начин за продажба на общински
нежилищен имот със стопанско предназначе
ние, представляващ: „Сграда с идентификатор
10447.509.113.12 по КККР на гр. Велико Търново“,
собственост на Община Велико Търново, чрез
публичен търг с явно наддаване при стъпка на
наддаване в размер 6000 лв.
2. Търгът ще се проведе при следните усло
вия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
3. Утвърждава тръжна документация и до
говор за продажба за обекта. Определя цена за
продажба на комплект тръжна документация
в размер 300 лв. (с ДДС). Цената на тръжната
документация се заплаща по сметка № BG 95
SOMB 9130 3124 7614 00 на Общинската агенция
за приватизация (ОбАП) при „Общинска бан
ка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMB
BGSF. Тръжната документация се получава след
представяне в ОбАП на документ за извършено
плащане – стая 419 в сградата на Община Велико
Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на деня,
предхождащ датата на търга.
4. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 18 105 лв. по сметка
№ BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на ОбАП при
„Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF – до 16 ч. на деня, пред
хождащ датата на търга.
5. Заплащането на договорената цена и сключ
ването на договор за продажба да се извърши в
30-дневен срок от датата на заповедта за определяне
на купувач. Дължимата сума заедно с начисления
ДДС, представляваща разлика между договорената
цена и внесения депозит, се заплаща в левове по
сметка № BG95 SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП
при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново,
BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства
не се приемат. За обекта се допуска и разсрочено
плащане при следните условия: начална вноска – не
по-малко от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца,
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
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6. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
7. Документи за участие в търга се подават в
стая 419 в сградата на Община Велико Търново
всеки работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ
датата на търга, като в случай че този ден съв
пада с неработен ден, срокът изтича в последния
работен ден, предхождащ датата на търга.
8. Възлага на Общинската агенция за привати
зация  да организира приватизационната сделка
за обекта по установения от закона ред и взетите
решения от общинския съвет.
9. При неявяване на купувачи повторен търг
ще се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определе
ният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
10. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг ще се проведат последва
щи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на настоящото решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, тър
гът се провежда в първия следващ работен ден.
Председател:
В. Спирдонов
10020

ОБЩИНА ПАНАГЮРИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 4
от 5 декември 2019 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във връзка с чл. 109, ал. 1,
т. 3, чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ и Решение № 7
от 1.10.2019 г. на Общинския експертен съвет
по устройство на територията Общинският съ
вет – гр. Панагюрище, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
„Проектиране и изпълнение на обект „Рудник
Елшица“ – Управление и пречистване на води и
мониторинг“, с цел управление на водите в ра
йона на площадка „Елшица“ и довеждането им
до определената площадка на Локална пречис
твателна станция с оглед опазване, подобряване
и възстановяване на състоянието на околната
среда и преустановяване замърсяването на р.
Елшишка (приток на р. Тополница) в землището
на с. Елшица, община Панагюрище, съгласно
приетата графична и текстова част на докумен
тацията, неразделна част от решението. Трасето
преминава през имоти по приложения регистър,
неразделна част от решението.
Проектът се намира в общинската админи
страция – Панагюрище, пл. 20 април № 13, ет. 2,
стая 212, и може да се прегледа от заинтересу
ваните лица.
Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Панагюрище, пред
Административния съд – Пазарджик.

10040

Председател:
Хр. Калоянов
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ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 15
от 28 ноември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, по заявление с вх. № 94З-1109/9.08.2019 г. и за явление с вх. № 94-З1995/11.11.2019 г. до Община Свищов от „Теленор
България“ – ЕАД, със седалище и адрес на уп
равление: София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк
„София“, сграда 6, във връзка с Решение № 1082
от 25.04.2019 г., протокол № 71 на Общинския
съвет – гр. Свищов, с мотивирано предписание
за изработване на ПУП – ПП на техническата
инфраструктура, Решение № 2 от протокол № 6
от 8.10.2019 г. на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) при Община
Свищов и предложение с вх. № 17 от 15.11.2019 г.
от Генчо Генчев – кмет на община Свищов, Об
щинският съвет – гр. Свищов, реши:
1. Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) на техническата
инфраструктура – въздушен електропровод 20 kV
и кабел НН за обект „Базова станция № 3626“,
през землището на с. Козловец с ЕКАТТЕ 37784,
община Свищов, с трасе, преминаващо през поземлени имоти 37784.278.4, нива – частна соб
ственост, 37784.117.458 – за селскостопанск и,
горски, ведомствен път – общинска публична
собственост, и 37784.117.1 – пасище – общинска
публична собственост, в ПИ 37784.278.4 по КК
и КР на землището на с. Козловец.
2. Дава съгласие прокарването на трасето да
се извърши при условията на чл. 193, ал. 3 и 4
и чл. 210 от ЗУТ.
3. Упълномощава кмета на общината да из
върши всички действия по изпълнение на т. 1 и
2 съобразно изискванията на ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 от ЗУТ пред Административния съд – Ве
лико Търново, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Свищов.
Председател:
Кр. Кирилов
10041

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 17
от 28 ноември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № XV от про
токол № 6 от 28.08.2019 г. на ОЕС Общинският
съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект за ПУП – ПП
за определяне на трасе на електропровод за за
хранване на имот 66264.11.669, м. Адата, по КК
на землище гр. Септември. Проектното трасе на
КЛ започва от ТП „Кафта“, разположен в имот
66264.11.606 (селскостопански път), направление
на юг, след около 140 м трасето сменя посоката
си на запад, пресича имоти с идентификатори
66264.11.586 (отводнителен канал), 66264.11.419
(местен път) и достига до имот 66264.11.669, кой
то да бъде захранен. Дължината на проектното
трасе е около 164 м.
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Проектът се намира на разположение в сгра
дата на общината, ул. Александър Стамболийски
№ 37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решени
ето подлежи на обжалване пред Административ
ния съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се
подават чрез Общинския съвет – гр. Септември,
в 30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател:
К. Тодорин
10061
РЕШЕНИЕ № 18
от 28 ноември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № III от про
токол № 4 от 23.05.2019 г. на ОЕС Общинският
съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект на ПУП – ПП
за определяне на трасе на общински път от път
ІІ-84 Звъничево – Ветрен дол до път ІІІ-3706
Паталеница – Ветрен дол, община Септември,
с цел да се проведе процедура за промяна на
предназначението на земеделските земи в зем
лището на с. Ветрен дол. Трасето на общинския
път започва от път ІІ-84 (Звъничево – Ветрен
дол) в посока югоизток, като обхваща полски
пътища – имоти с идентификатори 10851.11.419
(стар 000419) и 10851.10.66 (стар 010066), пресича
напоителен канал имот 10851.11.567 (стар 000567)
и територия на жп транспорта – имот 10851.11.416
(стар 000416), сменя посоката си на запад и след
това на югозапад, като обхваща част от напоителен
канал имот 10851.12.429 (стар 000429) и полски
път имот 10851.12.175 (стар 012175), пресича имот
10851.12.442 (стар 000442) – изоставена нива по
край жп линии, канали, и достига до път ІІІ-3706
(Паталеница – Ветрен дол). Дължината на про
ектното трасе на електропровода е около 1800 м.
Проектът се намира на разположение в сгра
дата на общината, ул. Александър Стамболийски
№ 37а, ет. 3.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решени
ето подлежи на обжалване пред Административ
ния съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се
подават чрез Общинския съвет – гр. Септември,
в 30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.
Председател:
К. Тодорин
10062

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА
ЗАПОВЕД № ДС-ЗД-150
от 18 декември 2019 г.
На основание чл. 32, а л. 1 от Закона за
администрацията във връзка с § 4к, ал. 6 от
ПЗРЗСПЗЗ, чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и Ре
шение № 210 от 1.04.2019 г., влязло в законна
сила на 3.10.2019 г., по гр. дело № 2788/2018 г.
на Районния съд – Казанлък, одобрявам плана
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на новообразуваните имоти в М 1:1000, както и
регистър на новообразуваните имоти, неразделна
част от плана, за земеделски земи, предоставени
за ползване на граждани въз основа на актове по
§ 4 от ПЗРЗСПЗЗ за местност Абаята, намираща
се в землището на гр. Казанлък, община Казан
лък, в частта относно новообразувани имоти с
идентификатори: 35167.306.6 и 35167.306.12.
В първоначално одобрения ПНИ за местност
Абаята, землище на гр. Казанлък, се извършват
следните промени:
1. за новообразуван имот с идентификатор
35167.306.6 с площ 743 кв. м, и
2. за новообразуван имот с идентификатор
35167.306.12 с площ 481 кв. м,
в регистъра се заличава Община Казанлък
и като собственик се вписва Богдана Христова
Петкова като единствен наследник на Христо
Поп Георгиев (Христо Георгиев Георгиев съгласно
Удостоверение за наследници № 943/1.06.2015 г.)
съгласно Решение № 01 от 20.02.2007 г. на Об
щинската служба по земеделие – Казанлък.
Промените да се отразят в таблицата за из
числение на дължимото обезщетение.
Заповедта подлежи на обжалване чрез об
ластния управител на област Стара Загора пред
Районния съд – Казанлък, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Г. Микова
9991

ОБЩИНА ХАРМАНЛИ
РЕШЕНИЕ № 38
от 27 ноември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Харманли, одобрява общия устройствен
план на община Харманли ведно с отделните час
ти към него: Правила и нормативи за прилагане
на Общия устройствен план, Екологична оценка,
Сборна схема на техническата инфраструктура,
Схема на културно-историческото наследство,
зелена система и туризъм, Схема на бонитентната
категория на земеделската земя, Схема на собстве
ността, Схема за защита и опазване на обектите
на КИН и културни и исторически маршрути,
Транспортна схема, Схема на урбанистичната
структура на населените места, Схема районни и
регионални връзки.
Председател:
И. Димитров
10088

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
ЗАПОВЕД № 683
от 19 декември 2019 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА в из
пълнение на Решение № 18, взето с протокол № 3
от заседание на Общинския съвет – гр. Чепеларе,
проведено на 13.12.2019 г., и на основание чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 23 и ал. 2 от ЗМСМА във връзка с
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чл. 310, ал. 5 и чл. 313, ал. 1, т. 3 от Закона за
предучилищното и училищното образование
нареждам:
1. Закривам Детска градина – с. Забърдо, с
адрес: с. Забърдо, община Чепеларе, считано от
1.01.2020 г.
2. Задължителната документация на Детска
градина – с. Забърдо, да се съхранява в ОУ „Бачо
Киро“, с. Забърдо.
3. Сградният фонд и прилежащият терен ще
се използват за нуждите на Община Чепеларе.
4. Материално-техническата база да се раз
предели според нуждите на детските градини в
Община Чепеларе.
5. Трудовоправните отношения с персонала
на закритата Детска градина – с. Забърдо, да се
уредят при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 от
Кодекса на труда, считано от 1.01.2020 г.
Препис от настоящата заповед да се връчи
на отговорните лица за сведение и изпълнение.
Кмет:
Б. Хаджиев
10022
65. – Министърът на енергетиката на ос
нование постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строи
телни материали, в площ „Горско Дюлево“, раз
положена на територията на община Момчилград,
област Кърджали, описана със следните гранични
точки в координатна система БГС 2005, зона 35:

№

Х (m)

Y (m)

1.

4592868

364095

2.

4592744

364231

3.

4592337

364076

4.

4592255

364017

10075
27. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Авто
магистрала „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 собстве
ност съобщава на Гана Станева Маринова, соб
ственица на имот с № 43058.383.22, намиращ се
в землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Ми
нистерския 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“.
9719
28. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Авто
магистрала „Хемус“, участък от км 87+800 до
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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 Илия Иванов Веков,
собственик на имот с № 43058.384.5, намиращ се
в землището на Торос, община Луковит, област
Ловеч, за постановяването на Решение на Ми
нистерския 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“.
9720
29. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Авто
магистрала „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 Иван Йорданов
Драганов, собственик на имот с № 43058.384.22, на
миращ 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“.
9721
30. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Хемус“, участък от км 87+800
до км 103+150, включително пътен възел „Бо
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 държав
ната собственост съобщава на наследниците
на Недко Павлов Цацов, собственик на имот с
№ 43058.441.9, намиращ се в землището на Торос,
община Луковит, област Ловеч, за постановява
нето 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“.
9722
31. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Авто
магистрала „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 собстве
ност съобщава на наследниците на Печо Николов
Йотов, собственик на имот с № 43058.608.24, на
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миращ 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“.
9723
32. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Хемус“, участък от км 87+800
до км 103+150, включително пътен възел „Бо
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 държав
ната собственост съобщава на наследниците на
Петър Милчев Добрев, собственик на имот с
№ 43058.608.25, намиращ се в землището на Торос,
община Луковит, област Ловеч, за постановява
нето 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“.
9724
33. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Хемус“, участък от км 87+800
до км 103+150, включително пътен възел „Бо
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 държав
ната собственост съобщава на наследниците на
Вела Йотова Тодорова, собственица на имот с
№ 43058.608.48, намиращ се в землището на Торос,
община Луковит, област Ловеч, за постановява
нето 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“.
9725
34. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Авто
магистрала „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 Тодор Стоянов Данчев, собственик
на имот с № 56318.29.45, 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 админи
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стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9726
35. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Авто
магистрала „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 Мария Ненчева
Йотова, собственица на имот с № 56318.52.55,
намиращ се в землището на Пещерна, общи
на Луковит, област Ловеч, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 671 от
12.11.2019 г., с което са отчуждени имоти и час
ти 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“.
9727
36. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Авто
магистрала „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 Петко Цолов Петков, собственик на
имот с № 20688.90.75, 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 админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9728
37. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Хемус“, участък от км 87+800
до км 103+150, включително пътен възел „Бо
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 Пано Пелов Пеловски,
собственик на имот с № 20688.90.77, 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 имо
ти – 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“.
9729
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38. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Авто
магистрала „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 собстве
ност съобщава на наследниците на Атанас Ненов
Атанасов, собственик на имот с № 20688.90.86,
намиращ се в землището на Дерманци, общи
на Луковит, област Ловеч, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 671 от
12.11.2019 г., с което са отчуждени имоти и час
ти 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“.
9730
39. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Авто
магистрала „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 Пламен Дишков Петков, собственик
на имот с № 20688.96.4, 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 админи
стративния съд по местонахождение на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9731
40. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Хемус“, участък от км 87+800
до км 103+150, включително пътен възел „Бо
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 държав
ната собственост съобщава на Герго Дишков
Гаджалски, собственик на имот с № 20688.96.19,
намиращ се в землището на Дерманци, общи
на Луковит, област Ловеч, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 671 от
12.11.2019 г., с което са отчуждени имоти и час
ти 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“.
9732
41. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Авто
магистрала „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,

БРОЙ 1

ДЪРЖАВЕН

на територията на област Ловеч на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве
ност съобщава на наследниците на Рада Иванова
Дишкова, собственица на имот с № 20688.130.4,
намиращ се в землището на Дерманци, общи
на Луковит, област Ловеч, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 671 от
12.11.2019 г., с което са отчуждени имоти и час
ти 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“.
9733
42. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Хемус“, участък от км 87+800
до км 103+150, включително пътен възел „Бо
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 Филко Иванов Петков,
собственик на имот с № 20688.148.13, 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 имо
ти – 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“.
9734
43. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Хемус“, участък от км 87+800
до км 103+150, включително пътен възел „Бо
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 Пенка Йотова Петкова,
собственица на имот с № 20688.148.23, 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 имо
ти – 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“.
9735
44. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Хемус“, участък от км 87+800
до км 103+150, включително пътен възел „Бо
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 Пенка Йотова Петкова,
собственица на имот с № 20688.148.23, намиращ
се в землището на Дерманци, община Луковит,
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област Ловеч, за постановяването на Решение
на Министерския съвет № 671 от 12.11.2019 г.,
с което са отчуждени имоти и части от имо
ти – 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“.
9736
45. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Хемус“, участък от км 87+800
до км 103+150, включително пътен възел „Бо
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 Тодор Лалов Бетински,
собственик на имот с № 20688.148.47, 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 имо
ти – 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“.
9737
46. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Хемус“, участък от км 87+800
до км 103+150, включително пътен възел „Бо
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 Лала Монова Тошева,
собственица на имот с № 20688.149.23, 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“.
9738
47. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Хемус“, участък от км 87+800
до км 103+150, включително пътен възел „Бо
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 Христо Тончев Христов,
собственик на имот с № 20688.149.24, 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
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на имота в 14-дневен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“.
9739
48. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Хемус“, участък от км 87+800
до км 103+150, включително пътен възел „Бо
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 Герго Вацев Дишков,
собственик на имот с № 20688.149.25, 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“.
9740
49. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Хемус“, участък от км 87+800
до км 103+150, включително пътен възел „Бо
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 неустановен собственик,
собственик на имот с № 07357.9.7, 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“.
9741
50. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Хемус“, участък от км 87+800
до км 103+150, включително пътен възел „Бо
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 неустановен собственик,
собственик на имот с № 20688.88.21, 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“.
9742
51. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Хемус“, участък от км 87+800
до км 103+150, включително пътен възел „Бо
аза“ и пътен възел „Дерманци“, подучастъци
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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 неустановен собственик,
собственик на имот с № 20688.130.135, 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“.
9743
52. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Хемус“, участък от км 87+800
до км 103+150, включително пътен възел „Бо
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 неустановен собстве
ник, собственик на имот с № 20688.130.150,
намиращ се в землището на Дерманци, общи
на Луковит, област Ловеч, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 671 от
12.11.2019 г., с което са отчуждени имоти и час
ти 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“.
9744
53. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в
качеството си на инвеститор на обект: „Ав
томагистрала „Хемус“, участък от км 87+800
до км 103+150, включително пътен възел „Бо
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 дър
жавната собственост съобщава на неустановен
собственик, собственик на имот с № 20688.149.67,
намиращ се в землището на Дерманци, общи
на Луковит, област Ловеч, за постановяването
на Решение на Министерския съвет № 671 от
12.11.2019 г., с което са отчуждени имоти и час
ти 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“.
9745
4. – Университетът по библиотекознание и
информационни технологии – София, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
доцент в професионално направление 2.2. Исто
рия и археология (Политическа история на Рим
ската империя (първата половина на III в.н.е.)
за нуждите на катедра „Култура, историческо
наследство и туризъм“ при Университета по
библиотекознание и информационни техноло
гии – един, със срок 2 месеца от обнародването
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в „Държавен вестник“. Документите се подават
на адрес: София, бул. Цариградско шосе № 119,
стая 111. За справки – тел. 970 85 98, www.unibit.bg.
10090
46. – Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, обявява конкурс за заемане на
академичната длъжност доцент в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.4.
Науки за земята, научна специалност 02.22.04.
Технология за оползотворяване и третиране на
отпадъците (Оползотворяване и третиране на
отпадъци от производството на биодизел), със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в ректората,
бул. Проф. Якимов № 1, стая 214, тел. 056/715 725.
10076
25. – Институтът за държавата и правото при
БАН – София, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност главен асистент в област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.6.
Право – един по трудово право и обществено
осигуряване за нуждите на секция „Граждан
скоправни науки“. Документите се подават в
ИДП – п.к. 1000, София, ул. Сердика № 4, в срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
10066
936. – Институтът по земеделие – Карнобат, към Селскостопанската академия – София,
обявява конкурс за академична длъжност главен
асистент в професионално направление 6.1. Рас
тениевъдство, научна специалност „Селекция и
семепроизводство на културните растения“, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи за участие в
конкурса се представят в Селскостопанската
академия – София, ул. Суходолска № 30, София
1373, тел. 02/8127560.
9996
162. – Институтът по рибарство и аквакултури – Пловдив, към ССА, София, обявява два
конкурса за заемане на академична длъжност
главен асистент: в област на висше образование
6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, про
фесионално направление 6.3. Животновъдство
(Рибно стопанство); в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки (Хидробиология). Справки и документи – в
секретариата на института – 4003 Пловдив, ул. Ва
сил Левски № 248, тел. 032/95 60 33.
10028
14. – Националният център по обществено
здраве и анализи (НЦОЗА) към МЗ – София, на
основание Решение № 241 на Министерския съвет
от 25.04.2019 г. обявява конкурс за една редовна
докторантура за учебната 2019 – 2020 г. в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
хигиена (за нуждите на отдел „Физични факто
ри“ към дирекция „Аналитични и лабораторни
дейности“) със срок за подаване на документи 2
месеца от датата на обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се приемат на адрес: 1431
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София, бул. Акад. Иван Гешов № 15, НЦОЗА,
ет. 4, деловодство. Справки – на тел.: 02/80-56420, 02/80-56-286.
10067
461. – Община Банско на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
обект „Транспортен достъп до имот с идентифи
катор 02676.28.29, м. Карантията, по КК и КР на
гр. Банско, община Банско“. Документацията по
изработения проект е на разположение всеки рабо
тен ден в стая 309 в сградата на Община Банско.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
10091
37. – Общ и н а П а з ард ж и к н а о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за трасе на
пътен достъп от ПИ с идентификатор 55155.507.49,
НТП – за друг поземлен имот за движение и
транспорт, до ПИ с идентификатор 55155.21.113,
м. Ма л ък Я к у б, по К К на г р. Па зард ж и к.
Транспортният достъп до ПИ с идентификатор
55155.21.113 започва от обслужващата зона на път
І-8 Пазарджик – Пловдив при км 192+049 – дяс
но, където ще бъде ситуиран входът към имота,
а изходът – при км 192+140 – дясно, пресича ПИ
с идентификатор 55155.507.49, НТП – за друг по
землен имот за движение и транспорт (проектни
имоти 55155.507.288 и 55155.507.290), до достигане
на ПИ с идентификатор 55155.21.113, м. Малък
Якуб, по КК на гр. Пазарджик, община Пазар
джик. Дължината на трасето за пътен достъп
е 87 м – общинска собственост, а засегнатата
площ е 0,360 дка – общинска собственост. Про
ектът е изложен в общината, ет. 5, стая 501. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писме
ни възражения до общинската администрация.
9992
38 . – Общ и н а П а з ард ж и к на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за трасе на
водопровод, захранващ ПИ с идентификатор
23457.5.74, м. Татар екин, по КККР на землище
с. Драгор, община Пазарджик. Новопроектира
ното трасе започва от съществуващ водопровод
в края на регулацията на с. Драгор, разполага се
в имот с идентификатор 23457.3.20 с НТП – за
селскостопански, горски, ведомствен път, про
дължава по него в посока югоизток около 232 м,
пресича имот с идентификатор 23457.5.733 с
НТП – път от републиканската пътна мрежа (път
ІІІ-803), след това продължава в същата посока
и пресича имот с идентификатор 23457.5.505 с
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път, до достигането на имот 23457.5.74, м. Татар
екин, по КККР на землище с. Драгор, община
Пазарджик, който следва да бъде захранен, съ
гласно изчертаното със зелено трасе, сервитути
и регистъра на засегнатите имоти. Дължината
на проектното трасе е 258 м, попадащо в имо
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ти – общинска и държавна собственост. Засег
натата площ е 0,336 дка имоти – общинска и
държавна собственост. Проектът е изложен в
общината, ет. 5, стая 501. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародва
нето в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения
до общинската администрация.
9993
6. – Община Попово на основание чл. 30 от
ЗПСК обявява, че през 2019 г. от проведен публич
но оповестен конкурс на един етап е извършена
продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 2 от ЗПСК
на обект – магазин с площ 61 кв. м, намиращ се
в едноетажна масивна сграда в УПИ I, кв. 28,
с. Садина, община Попово, при цена 8900 лв.,
платена изцяло преди подписване на договора
за приватизация от купувача Анелия Младенова
Стефанова.
10042
20. – Община гр. Раднево, област Стара За
гора, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съоб
щава на всички заинтересовани, че е изготвен
проект за ПУП – парцеларен план за обект на
техническата инфраструктура: „Реконструкция
на вътрешна разпределителна водопроводна
мрежа на гр. Раднево“, в землището на гр. Рад
нево, община Раднево, област Стара Загора. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държа
вен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Раднево.
10073
21. – Община гр. Раднево, област Стара Заго ра, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на всички заинтересовани, че е изготвен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: Поливна систе
ма за капково напояване на ПИ с идентификатор
38008.22.52 по кадастралната карта на землището
на с. Коларово, община Раднево, област Стара
Загора. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в ед
номесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Община Раднево.
10074
40. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
трасе на водопроводно отклонение от водопровод
но отклонение, намиращо се в ПИ 67338.48.34, до
ПИ 67338.48.54, местност Сливенски кър, отреден
„За сервиз и складова база за селскостопанска
техника“, и преминаващо през ПИ 67338.48.34 с
НТП „полски път“, общинска собственост, земли
ще гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
9994
3. – Община Смолян на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че с
Решение № 35 на Общинския съвет – гр. Смолян,
взето на заседанието му, състояло се на 28.11.2019 г.,
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протокол № 3, е разрешено и одобрено задание
с изработен проект на устройствена план-схема
за обект: „Външно В и К на хотел-ресторант в
УПИ ХIII-120004 в кв. 4 в к.к. Пампорово в мест
ност Малък Картъл, землище Смолян, община
Смолян“, с трасе, преминаващо през поземлени
имоти с идентификатори 67653.1.640, 67653.12.2,
67653.12.4, 67653.590.343 и 67653.650.11 по кадас
тралната карта в землището на гр. Смолян. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – парцеларен
план до общинската администрация – Смолян,
бул. България № 12, Смолян.
10078
4. – Община Смолян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица,
че с Решение № 32 на Общинския съвет – гр. Смо
лян, взето на заседанието му, състояло се на
28.11.2019 г., протокол № 3, е разрешено и одобрено
задание с изработен проект на ПУП – парцеларен
план за обект: „Напорен тръбопровод за Микро
ВЕЦ „Горски дол“ в землището на с. Широка
лъка – „ВЕТОС“ – ООД“, с трасе, преминава
що през поземлени имоти с идентификатори
83274.2.716, 83274.2.723, 83274.2.729, 83274.2.1201 и
83274.863 по кадастралната карта на с. Широка
лъка, община Смолян. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица по
чл. 131 от ЗУТ могат да направят писмени въз
ражения, предложения и искания по проекта за
ПУП – парцеларен план до общинската админи
страция – Смолян, бул. България № 12, Смолян.
10077

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Митко
Николов Цветков от София и Сдружение „Цен
тър за независим живот“ със седалище и адрес
на управление – София, район „Триадица“, ул. 6  
септември № 37, представлявано от Капка Панайо
това, със съдебен адрес – София, ул. Екзарх Йосиф
№ 60, срещу Заповед № РД-01-544 от 14.08.2019 г.
на министъра на труда и социалната политика,
с която е утвърдена Националната програма за
достъпна жилищна среда и лична мобилност по
чл. 56, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, в
частта є по чл. 1, ал. 3, чл. 1, ал. 4, чл. 3, ал. 1,
т. 2, чл. 7, ал. 2, чл. 8, чл. 10, ал. 3, т. 1, чл. 10,
ал. 3, т. 9, чл. 11, ал. 2, чл. 12, чл. 12, ал. 1, т. 1,
чл. 12, ал. 1, т. 4, чл. 20, ал. 2, чл. 21 и чл. 23, ал. 1,
по което е образувано адм. д. № 13652/2019 г. по
описа на Върховния административен съд, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 26.02.2020 г., 14 ч., в първа зала на
Върховния административен съд.
9998
Върховният административен съд на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че са постъпили жалби на „Камара
на автомобилните превозвачи в България“ със
седалище и адрес на управление София, ул. Са
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моковско шосе № 66, ет. 3, ап. 6, и на „МЕФ
лоджистик“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Хасково, ул. Недялка Симеонова
№ 3А, ет. 1, офис № 2, представлявани от адв.
Йоанна Лалова със съдебен адрес с. Казичене,
област София, ул. Цар Борис IIІ № 29, против
чл. 14, ал. 4, т. 27 от приложение № 1 към чл. 14,
ал. 1 и т. 7 от приложение № 2 към чл. 14, ал. 2
от Наредбата за допълнение на Наредба № Н-14
от 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и
организацията на контролните проверки на пътя
и в предприятията и за класифицирането на пре
возвачите и на лицата, извършващи превози за
собствена сметка (ДВ, бр. 54 от 9.07.2019 г.), по
които е образувано адм. дело № 12277/2019 г. по
описа на Върховния административен съд. Делото
е насрочено за 14.04.2020 г. – 11 ч.
9999
Върховният административен съд на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Сдружение „Асоциация на българските търгов
ци, производители, вносители и превозвачи на
горива“ със седалище Пловдив на 30.07.2019 г.
срещу Наредба № РД-04-2 от 2019 г. за реда и
условията за водене на регистър на лицата, осъ
ществяващи икономически дейности, свързани с
нефт и продукти от нефтен произход (ДВ, бр. 58
от 23.07.2019 г.), издадена от министъра на ико
номиката, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 16.09.2020 г. от 14 ч., по
което е образувано адм.д. № 9065/2019 г. по описа
на Върховния административен съд.
10000
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Адвокатската коле
гия – Благоевград, представлявана от Иван Чола
ков – председател на адвокатския съвет, на т. 2.2 от
Вътрешните правила за назначаване на особените
представители в Окръжния съд – Благоевград,
утвърдени със Заповед № 259 от 27.03.2019 г. на
председателя на Окръжния съд – Благоевград,
по което е образувано адм. д. № 438/2019 г. по
описа на Административния съд – Благоевград,
и същото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 31.01.2020 г. от 10,20 ч.
10001
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1,
чл. 189, ал. 1 и чл. 192 АПК съобщава, че по
протест и уточнение към протеста на прокурор
от Окръжната проку рату ра – Благоевград, с
който се оспорва в цялост Наредбата за оп
ределянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на Община Сандански,
в Административния съд – Благоевград, е обра
зувано адм. д. № 1100/2019 г., което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
24.01.2020 г. от 11,30 ч.
10045
Административният съд – Бургас, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
в Окръжната прокуратура – Бургас, на чл. 58,
ал. 4 от Наредбата за определяне размера на
местните данъци на територията на община
Камено, последно изменена с решение по т. 36
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от протокол № 44/31.01.2019 г. По оспорването
е образувано адм. д. № 3030/2019 г. по описа на
Административния съд – Бургас, което е насро
чено за 13.02.2020 г. от 10,10 ч.
10065
Административният съд – Бургас, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
обявява, че е подаден протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Бургас, с който се ос
порва Наредбата за осигуряване на обществения
ред, спокойствието и сигурността на гражданите,
за опазване на общинската собственост и околната
среда, за безопасността на движение на територи
ята на община Приморско. По подадения протест
е образувано административно дело № 2905/2019 г.
Делото е насрочено за разглеждане в съдебно
заседание на 20.02.2020 г. от 10 ч.
10134
Административният съд – Видин, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от Ад
министративнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от зам. окръжен прокурор
в Окръжната прокуратура – Видин, на разпоред
бите на чл. 57, ал. 4 от Наредбата за определяне
на местните данъци на територията на община
Белоградчик, както и цялата наредба, приета с
Решение № 31, взето с протокол № 04 от 4.02.2008 г.
на Общинския съвет – гр. Белоградчик, по което
е образувано адм. дело № 375/2019 г. по описа
на Административния съд – Видин, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
3.02.2020 г. от 10 ч.
10063
Административният съд – Враца, на осно
вание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Враца, с който
е оспорен чл. 56, ал. 4 и 5 от Наредба № 13 за
определяне размера на местните данъци на
територията на община Роман. По протеста е
образувано адм. дело № 876/2019 г., насрочено
за 25.02.2020 г. от 10,30 ч.
10046
Административният съд – Враца, на осно
вание чл. 188 във връзка чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Враца, с който е
оспорена Наредба № 3 за пожарната безопасност
на територията на община Криводол, приета с
Решение № 278 по протокол № 24 от 8.04.2013 г.
на ОбС – гр. Криводол, последно изм. и доп. с
Решение № 88 от 27.05.2016 г. По протеста е об
разувано адм. дело № 883/2019 г., насрочено за
25.02.2020 г. от 10,30 ч.
10047
Административният съд – Враца, на основа
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Адми
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от прокурор при Окръжната
прокуратура – Враца, с което са протестирани
разпоредбите на чл. 70, ал. 4 и 5 от Наредба
№ 11 за определяне размера на местните данъци
на територията на община Криводол, приета с
Решение № 28 по протокол № 5 от 15.02.2008 г.,
изм. с Решение № 444/2019 г. на Общинския съ-

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

вет – гр. Криводол, по което е образувано адм.
дело № 852/2019 г. по описа на АдмС – Враца,
насрочено за 10.03.2020 г. от 10,30 ч.
10105
Административният съд – Габрово, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор в Районната
прокуратура – Габрово, против Наредбата за
пожарна и аварийна безопасност на територията
на община Трявна по приложение № 1 към Ре
шение № 92, взето на заседание на Общинския
съвет – гр. Трявна, на 28.07.2008 г., по който е
образувано адм. д. № 328/2019 г. по описа на
Административния съд – Габрово, насрочено за
12.02.2020 г. от 10 ч.
10129
Административният съд – Добрич, на осно
вание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпил протест на Милена
Любенова – прокурор от Окръжната прокурату
ра – Добрич, срещу Наредба № 6 за пожарната
и аварийната безопасност на територията на
община Крушари, приета с Решение № 4/32 по
протокол № 4 от 27.05.2004 г. на Общинския съ
вет – с. Крушари. По протеста е образувано адм.
д. № 742/2019 г. по описа на Административния
съд – Добрич, насрочено за 11.02.2020 г. от 13 ч.
10048
Административният съд – Добрич, на основа
ние чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на Окръжната
прокуратура – Добрич, с искане за обявяване
нищожността на Наредбата за пожарната безопас
ност на територията на община Балчик, приета с
Решение № 370 по протокол № 36 от 24.09.2019 г.
на Общинския съвет – гр. Балчик. По протеста е
образувано административно дело № 739/2019 г.
по описа на Aдминистративния съд – Добрич,
насрочено за 11.02.2020 г. от 13,15 ч.
10049
Административният съд – Добрич, на осно
вание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжната прокуратура – Добрич, с искане за
отмяна на Наредба № 2 за пожарната и аварийната
безопасност на територията на община Добрич
ка, приета с Решение № 325 от 31.03.2005 г. на
Добричкия общински съвет, по който протест е
образувано административно дело № 740/2019 г.
по описа на Административния съд – Добрич,
насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 11.02.2020 г. от 13,20 ч.
10050
Административният съд – Добрич, на осно
вание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжната прокуратура – Добрич, с искане за
отмяна на Наредбата за пожарната безопасност
на територията на община Тервел, приета юли
2009 г. от Общинския съвет – гр. Тервел, по което
оспорване е образувано административно дело
№ 741/2019 г. по описа на Административния
съд – Добрич, насрочено за разглеждане в откри
то съдебно заседание на 11.02.2020 г. от 13,10 ч.
10051
Административният съд – Добрич, на осно
вание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
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Окръжната прокуратура – Добрич, срещу чл. 58,
ал. 4 от Наредба № 12 за определяне размера на
местните данъци на територията на община Кру
шари, приета с Решение № 3/14 по протокол № 3
от 28.02.2008 г. на Общинския съвет – с. Крушари,
неколкократно изменяна и допълвана, последно
с Решение № 1/1 по протокол № 1 от 9.01.2019 г.,
по който протест е образувано административно
дело № 743/2019 г. по описа на Административния
съд – Добрич, насрочено за разглеждане в откри
то съдебно заседание на 11.02.2020 г. от 13,15 ч.
10052
А дминистративният съд – Кюстендил, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181 ал. 1 и
2 от АПК обявява, че с определение № 834 от
3.12.2019 г., постановено по административно
дело № 569/2019 г. по описа на Администра
тивния съд – Кюстендил, образувано по про
тест с вх. № 5920/20.11.2019 г. от прокурор при
Районната прок у рат у ра – К юстендил, срещу
Наредбата за изменение на Наредбата за уп
равление на отпадъците на територи ята на
община Трекляно, приета с Решение № 56 от
29.08.2019 г. на Общинския съвет – с. Трекляно,
посоченото административно дело е съединено
с административно дело № 369/2019 г. по описа
на Административния съд – Кюстендил. Делото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 5.02.2020 г. от 10 ч.
10071
Административният съд – Плевен, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Плевен, срещу
чл. 56б, ал. 4 и 5 от Наредба № 16 за определяне
на размера на местните данъци на територията
на община Кнежа, приета с Решение № 69 от
22.02.2008 г., последно изменена и допълнена с
Решение № 744 от 31.01.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Кнежа, по който е образувано адм.
дело № 1325/2019 г. по описа на Администра
тивния съд – Плевен.
10072
Административният съд – Пловдив, на ос
нование чл. 218, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 204 по описа на съда за
2019 г. по жалба на „Триера“ – ООД, със седа
лище и адрес на управление: Пловдив, ул. Бяло
море № 2, ЕИК 115053497, представлявано от
управителя Чавдар Илиев Пенчев, с искане да
бъде отменено като незаконосъобразно Решение
№ 351, взето по протокол № 16 от 27.09.2018 г.
на Общинския съвет – гр. Пловдив, обнародвано
в „Държавен вестник“, бр. 96 от 2018 г., с което
е одобрен проект за изменение на ПУП – ПУР
„Комуникационно-транспортен пробив под жп
ареал на Централна гара – Пловдив, свързващ
бул. Васил А прилов и бул. Македони я, към
„Проект „Рехабилитация на железопътен участък
Пловдив – Бургас – фаза 2“, „Проект 1: Развитие
на железопътен възел Пловдив“, участък № 11
Централна гара – Пловдив, в частта относно
собствения на жалбоподателя поземлен имот
(ПИ) с идентификатор 56784.530.29.10. В едно
месечен срок от деня на обнародване на обявле
нието в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници
в съдебното производство чрез подаване на
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заявление до Административния съд – Плов
див, което следва да съдържа: 1. трите имена и
адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; 2. трите
имена и личния номер за чужденец и адреса,
заявен в съответната администрация, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв; 3.
фирмата на търговеца или наименованието на
юридическото лице, изписани и на български
език, седалището и последния посочен в съот
ветния регистър адрес на управление и елек
тронния му адрес; 4. номера на делото; 5. акта,
който се оспорва, и органа, който го е издал; 6.
изявление, че заинтересуваното лице желае да
бъде конституирано в производството като от
ветник; 7. подпис на заявителя. Към заявлението
се прилагат писмени доказателства, удостове
ряващи качеството на заинтересовано лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединя
ване към подадени жалби в законоустановения
срок. Делото е насрочено в открито заседание
за 19.02.2020 г. от 14 ч.
10053
Административният съд – Пловдив, на осно
вание чл. 218, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 3634/2019 г. по описа на
Административния съд – Пловдив, XXV състав,
по жалба на Павел Сашев Апостолов от Пловдив,
бул. Пещерско шосе № 123Б, срещу Решение
№ 294, прието с протокол № 15 от 17.09.2019 г. на
Общинския съвет – гр. Пловдив (ДВ, бр. 83 от
2019 г.), с което е одобрен проект за изменение на
ПУП – ПР на кв. Христо Смирненски, Пловдив,
с правила и нормативи за прилагане на плана
и планове-схеми: комуникационно-транспортна
схема и трансформация на собствеността, при
граници: на север – бул. Пещерско шосе от
границата с ПРЗ „Смирненски IV“ до ул. Рая,
по ул. Рая, бул. Свобода, ул. Перущица, бул.
Пещерско шосе от ул. Перущица до жп линия
П ловдив – Фи липово; на изт ок – ж п лини я
Пловдив – Филипово от бул. Пещерско шосе до
жп линия Пловдив – София; на юг – жп линия
Пловдив – София от жп линия Пловдив – Фи
липово до границата с ПРЗ „Смирненски IV“;
на запад – граница на ПРЗ „Смирненски IV“ до
бул. Пещерско шосе, по отношение на позем
лен имот (ПИ) с идентификатор 56784.511.22.
Всички заинтересовани по административния
спор лица могат да се конституират като от
ветници в производството в едномесечен срок
от деня на обнародване в „Държавен вестник“
на настоящото съобщение за оспорването. За
целта заинтересованите лица следва да подадат
заявление до Административния съд – Пловдив,
което да съдържа: 1. трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има та
къв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалище
то и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
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органа, който го е издал; 6. изявление, че заин
тересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявле
нието е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок. Делото е насрочено
в открито заседание за 25.02.2020 г. от 9,30 ч.
10104
Административният съд – Пловдив, на ос
нование чл. 218, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 3638 по описа на съда
за 2019 г. по жалба на Надя Шишманова Ча
талбашева от Пловдив, бул. Руски № 16, ап. 33,
Йовка Христозова Карапеткова и Тодор Стойков
Карапетков от Пловдив, бул. Пещерско шосе
№ 123В, срещу Решение № 294, взето с протокол
№ 15 от 17.09.2019 г. на Общинския съвет – гр.
Пловдив (ДВ, бр. 83 от 2019 г.), с което е одобрен
ПУП – ПР на кв. Христо Смирненски, Пловдив,
с правила и нормативи за прилагане на плана
и планове-схеми: комуникационна-транспортна
схема и трансформация на собствеността, при
граници: на север – бул. Пещерско шосе от
границата с ПРЗ „Смирненски ІV“ до ул. Рая,
по ул. Рая, бул. Свобода, ул. Перущица, бул.
Пещерско шосе от ул. Перущица до жп линия
П ловдив – Фи липово; на изток – ж п лини я
Пловдив – Филипово от бул. Пещерско шосе до
жп линия Пловдив – София; на юг – жп линия
Пловдив – София от жп линия Пловдив – Фи
липово до границата с ПРЗ „Смирненски ІV“;
на запад – граница на ПРЗ „Смирненски ІV“ до
бул. Пещерско шосе, по отношение на поземлен
имот (ПИ) с идентификатор № 56784.511.869.
Всички заинтересовани по административния
спор лица могат да се конституират като от
ветници в производството в едномесечен срок
от деня на обнародване в „Държавен вестник“
на настоящото съобщение за оспорването. За
целта заинтересованите лица следва да подадат
заявление до Административния съд – Пловдив,
което да съдържа: 1. трите имена и адреса,
телефон, факс и електронен адрес, ако има та
къв – за българските граждани; 2. трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалище
то и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес; 4.
номера на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заин
тересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересовано лице на заявителя. Със заявле
нието е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок. Делото е насрочено в
открито заседание за 5.02.2020 г. от 14 ч.
10128
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Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3 от Адми
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване на текстовете на чл. 58,
ал. 4 и 5 на Наредба № 16 за определяне разме
ра на местните данъци и такси на територията
на община Ветово, приета с Решение № 69 по
протокол № 5 от 29.02.2008 г. на ОбС – гр. Ве
тово, изм. с Решение № 277 по протокол № 20
от 19.12.2008 г., изм. и доп. с Решение № 288 по
протокол № 21 от 28.01.2009 г., изм. и доп. с Ре
шение № 608 по протокол № 45 от 22.12.2010 г.,
изм. и доп. с Решение № 637 по протокол № 46
от 25.01.2011 г., изм. и доп. с Решение № 442 по
протокол № 33 от 19.12.2013 г., по което оспор
ване е образувано адм. дело № 776 по описа на
Административния съд – Русе, за 2019 г., 6 състав,
насрочено за разглеждане в съдебно заседание
на 29.01.2020 г. от 10.30 ч.
10127
Административният съд – Смолян, на осно
вание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
административно дело № 492/2019 г. по протест
на Окръжната прокуратура – Смолян, срещу
Наредбата за пожарна безопасност и защита на
населението на територията на община Девин,
приета с Решение № 82 по протокол № 16 от
11.08.2011 г. на Общинския съвет – гр. Девин, в
нейната цялост. Съдът уведомява, че делото е
насрочено за 4.02.2020 г. от 14,10 ч., като заин
тересованите 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.
10054
Административният съд – София-град, второ
отделение, 40 състав, съобщава, че по жалби
на Стоян Стефанов Батлачки, Здравко Емилов
Фъртунков, Борис Емилов Фъртунков и Ста
нислав Димитров Петков срещу Решение № 625
от 28.09.2017 г. на Столичния общински съвет
(СОС), с което е одобрен проект за изменение на
плана за регулация за посочените в диспозитива
на решението улици и имоти и план за застро
яване на новосъздаден УПИ ХХV111-825, кв. 55а,
м. С. Бистрица, в частта на одобрения план за
регулация и застрояване за ПИ 04234.6970.3322,
част от който е включен в УПИ 1 – за стопански
двор, кв. 90, а друга част е предвидена за отчуж
даване за реализиране на улица от о.т. 535г – о.т.
535ж – о.т. 543е – о.т. 543д – о.т. 543г – о.т. 543в до
о.т. 543б, както и в частта на УПИ ХІХ-2669, УПИ
ХХУ-2223, УПИ ХХ-2668 и УПИ ХХV111-825, кв.
55а – нов, е образувано адм. д. № 5278/2018 г. по
описа на съда, насрочено за разглеждане в откри
то съдебно заседание на 12.03.2020 г. от 14,30 ч.
Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок от
деня на обнародване на настоящото обявление в
„Държавен вестник“, като подадат заявление със
съдържание и приложения, посочени в чл. 218,
ал. 5 и 6 от ЗУТ.
10101
Административният съд – София-град, на ос
нование чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от Софийската градска
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прокуратура срещу разпоредбите на чл. 45, ал. 1
и чл. 46, ал. 6 от Наредбата за управление на от
падъците и поддържане и опазване на чистотата
на територията на Столичната община, приета с
Решение № 364 по протокол № 84 на Столичния
общински съвет от 25.06.2015 г., изм. и доп. – Ре
шение № 759 по протокол № 44 от 23.11.2017 г.,
изм. – Решение № 5922 от 8.05.2018 г. на ВАС по
адм. дело № 13606/2016 г., по който е образувано
адм. дело № 11814/2019 г. по описа на Админи
стративния съд – София-град, VІ тричленен със
тав, насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 14.02.2020 г. от 10,30 ч.
10131
Административният съд – Стара Загора, съоб
щава, че е по жалба на Дора Живкова Лазарова
е образувано адм. д. № 646/2019 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора, с предмет:
оспорване на Решение № 2349 по протокол № 45
от проведено на 27.06.2019 г. заседание на Общин
ския съвет – гр. Стара Загора, 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,
представляващ 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 иден
тификатор 68850.513.6789 по кадастралната карта
на гр. Стара Загора, представляващ УПИ III-102
в кв. 805 по плана на гр. Стара Загора, кв. Бе
дечка, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора, имот
с идентификатор 68850.513.6790 по кадастрал
ната карта на гр. Стара Загора, представляващ
УПИ ІV-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. Указва, че заинтересованите лица могат
да се конституират като ответници в едномесе
чен срок от деня на обнародването в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявления до съда
със съдържанието по чл. 218, ал. 5, ал. 6 и при
условията на ал. 7 от ЗУТ.
10055
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Радка Иванова Петкова с
оспорване за незаконосъобразност на Решение
№ 2349 на Общински съвет – гр. Стара Загора,
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, представляващ част от када
стрален 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
попада имот с идентификатор 68850.513.6818 по
кадастралната карта на гр. Стара Загора, пред
ставляващ УПИ XII-6178 в кв. 808 по плана на
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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. 651/2019 г. по описа на Административ
ния съд – Стара Загора. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като ответници в производството по адм. д.
№ 651/2019 г. в едномесечен срок от деня на об
народване на обявлението в „Държавен вестник“.
Заявлението следва да е със съдържание, отгова
рящо на изискванията на чл. 218, ал. 5 от ЗУТ.
Към заявлението следва да се приложат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на за
интересовано лице на заявителя. Със заявлението
е недопустимо да се правят искания за отмяна на
индивидуалния административен акт, както и за
присъединяване към подадената жалба.
10056
Административният съд – Хасково, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съоб
щава, че по постъпила жалба против Решение
№ 1338 от 24.09.2019 г. на Общинския съвет – Ди
митровград, с което е приета актуализация на
бюджета за 2019 г. на Община Димитровград, е
образувано адм. д. № 1212/2019 г. по описа на
Административния съд – Хасково, насрочено за
22.01.2020 г. от 10 ч.
10029
Административният съд – Шумен, на основа
ние 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 пожарната безопасност и спасяване
на територията на община Хитрино, приета с
Решение № 100 по протокол № 13 от 18.12.2009 г.
на Общинския съвет – с. Хитрино. Въз основа
на протеста е образувано административно дело
№ 620/2019 г., по описа на Административния
съд – Шумен, насрочено за 27.01.2020 г. от 9 ч.
10002
Разградският районен съд съобщава на Расул
Темас Резан, роден на 15.10.1983 г., гражданин на
Кралство Норвегия, с неизвестен адрес в чужби
на, за заведеното срещу него гр.д. № 2201/2019 г.
по описа на Районния съд – Разград, от ищцата
Леман Мустафова Кърмъзова за издаване на
съдебно решение, заместващо съгласието на
ответника общото им дете Хавин Расул Резан
да напуска пределите на Република България,
както и да му бъде издаден задграничен паспорт
в тази връзка, като му указва, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на обявлението следва да се яви, респектив
но – да изпрати свой упълномощен процесуален
представител, в деловодството на РС – Разград,
за връчване (получаване) на исковата молба и
приложенията към нея.
10057
Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 153,
ал. 2 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д.
№ 1009/2019 г. по описа на съда по предявено на
10.07.2019 г. мотивирано искане на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество с правно
основание по чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ. Ище
цът – Комисията за противодействие на коруп
цията и за отнемане на незаконно придобитото
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имущество (КПКОНПИ), БУЛСТАТ 131463734, със
съдебен адрес – Бургас, ул. Филип Кутев № 26А,
и с Решение № 1329 от 3.07.2019 г. и Решение
№ 1330 от 3.07.2019 г. на КПКОНПИ е предявил
против ответниците Мехмед Али Ахмед и Славка
Аптилова Ахмедова искове за отнемане в полза
на държавата на имущество на обща стойност
18 177,92 лв., за което не са установени законни
източници на средства, както следва:
I. От Мехмед Али Ахмед и Славка Аптилова
Ахмедова на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– Лек автомобил марка „Мерцедес“, мо
дел – „МЛ 270 ЦДИ“, с рег. № А3399КМ, дата
на първоначална регистрация – 19.02.2002 г.,
№ на рама – WDC1631131X766704, № на дви
гател – 61296330168936. Пазарна стойност към
настоящия момент – 8500 лв.
– Лек автомобил марка „Ленд Ровер“, мо
дел – „Фрийлендър“, с рег. № А6310КС, дата
на първоначална регистрация – 23.06.2000 г.,
№ на рама – SALLNABB7YA566493, № на дви
гател – 20T2N18N076098. Пазарна стойност към
настоящия момент – 3500 лв.
– Лек а вт омоби л марк а „БМ В, мо 
дел – „318 И“, с рег. № А7358МВ, дата на пър
вонача л на рег ис т ра ц и я – 6.0 8.1996 г., № на
р а м а – W B AC E 310 8 0EU39 62 4 , № н а д ви г а 
тел – 184Е20433850 0. Пазарна стойност к ъм
настоящия момент – 2500 лв.
ІІ. От Мехмед Али Ахмед и Славка Аптилова
Ахмедова на основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 2 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– Сумата в размер 2700 лв., представляваща
равностойността към момента на отчуждаване
на лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“,
с рег. № А4617МТ.
ІІІ. От Славка Аптилова Ахмедова на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и 4 и с чл. 141
от ЗПКОНПИ:
– Сумата в размер 977,92 лв., представляваща ле
вова равностойност на 500 евро, внесени на каса по
спестовен влог в евро № BG21PIRB71724603889800
в „БанкаПиреос“ – АД, с титуляр Славка Апти
лова Ахмедова.
Делото е насрочено за разглеждане в откри
то съдебно заседание за 25.03.2020 г. в 10 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление третите за
интересовани лица, които претендират самос
тоятелни права върху имуществото, предмет на
отнемане в настоящия процес, могат да встъпят
в делото, като предявят съответния иск пред
Бургаския окръжен съд по настоящото дело.
10083
Великотърновският окръжен съд обявява, че
на 31.10.2019 г. е образувано гр.д. № 976/2019 г.
по описа на ВТОС по предявено от Комисията
за противодействие на корупцията и за отне
мане на незаконно придобитото имущество
мотивирано искане, вх. № 10042/31.10.2019 г., с
правно основание чл. 153 от ЗПКОНПИ срещу
Фана Севдалинова Станева с постоянен и на
стоящ адрес: област Велико Търново, община
Стражица, с. Царски извор, ул. Дончо Петров
Стоянов № 4, и Аспару х Веселинов Иванов
с постоянен и настоящ адрес: област Велико

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

Търново, община Стражица, с. Царски извор,
ул. Дончо Петров Стоянов № 4, за отнемане
в полза на държавата на имущество, придо
бито от престъпна дейност, на обща стойност
252 000 лв., както следва:
1. От Фана Севдалинова Станева, ЕГН 8601291530,
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1
и чл. 141 от ЗПКОНПИ:
С у мата в ра змер 250 0 0 0 л в., из т еглена
на каса от влогова сметка в левове с IBAN
BG42STSA93000023694009 с титуляр Фана Сев
далинова Станева с ЕГН 8601291530.
2. От Аспарух Веселинов Иванов, ЕГН 8708281460,
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5
и чл. 141 от ЗПКОНПИ:
Сумата в размер 2000 лв., представляваща
пазарната стойност на от ч у ж дено дви ж имо
им у щес т во – леко т оварен а вт омоби л марка
„Фолксваген“, модел „Поло“, с рег. № ВТ 4843
КН, рама № WVWZZZ6NZNY309274, към датата
на отчуждаване.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 12.03.2020 г. от 10,30 ч.
В двумесечен срок от обнародването на обяв
лението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица, които претендират самостоятелни права
върху имуществото – предмет на отнемане в
настоящото производство, могат да встъпят в
производството, като предявят съответния иск
пред ВТОС по гр.д. № 976/2019 г.
10126

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „К луб по пожароприложен
спорт“ – Велинград, на основание чл. 20, ал. 1
от устава на сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 6.03.2020 г. в 14 ч. в
клуба на сдружението във Велинград, ул. Никола
Вапцаров № 1, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за изминалия период;
2. прекратяване на членството в сдружението;
3. прием на нови членове. 4. освобождаване на
членовете на управителния съвет на сдружението;
5. избиране на нови членове на управителния
съвет на сдружението; 6. приемане на промени
в устава на сдружението; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 15, изр. второ от устава
на сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден, при същия дневен ред
и на същото място от 15 ч.
10080
1. – Управителният съвет на сдружение „Общински футболен клуб Ботев 1937“ на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събра
ние на 7.02.2020 г. в 18 ч. в Ихтиман, Читалище
„Слънце“ – малък салон, при следния дневен ред:

ВЕСТНИК

БРОЙ 1

1. приемане на доклад и отчет за дейността на
сдружението за 2018 и 2019 г.; проект за реше
ние – ОС приема доклад и отчет за дейността
на сдружението за 2018 и 2019 г.; 2. приемане
на бюджет на сдружението за 2020 г.; проект
за решение – ОС приема бюджета за 2020 г.; 3.
обсъждане и приемане на изменения в устава на
сдружението; проект за решение – ОС приема
изменение на устава на сдружението; 4. освобож
даване и избор на членове на управителния съвет;
5. други. Канят се всички членове на сдружение
„Общински футболен клуб Ботев 1937“ да при
състват на събранието, като се регистрират от
17,50 ч. до 18 ч. в деня на събранието. Членовете
на сдружението се легитимират с представяне
на документ за самоличност. Материалите по
дневния ред са на разположение на членовете
на сдружението на адреса на управление всеки
работен ден от 9 до 17 ч. При липса на кворум
на основание чл. 26 от устава на сдружението
и чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 19 ч. на същото място и
при същия дневен ред.
10079
48. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Камара на инсталаторите в
България“ – Пловдив, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно събрание на члено
вете си на 11.03.2020 г. в 14 ч. в зала „Берьозка“,
ул. Иван Вазов № 25, ет. 2, при следния дневен
ред: 1. отчет на управителния съвет за 2019 г.; 2.
отчет на контролния съвет за 2019 г.; 3. финансов
отчет на КИБ за 2019 г.; 4. приемане на бюджет
за 2020 г.; 5. приемане промяна на седалището
на КИБ съгласно чл. 28, т. 14 от устава; 6. прие
мане на промени в УС на КИБ; 7. приемане на
промени в устава на КИБ; 8. приемане на про
грама за работа за 2020 г. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе в 15 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред.
9997
1. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб кану-каяк Дунав“ – Русе, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и по собствена инициатива свик
ва общо събрание на 20.02.2020 г. в 17 ч. в залата
на адреса по регистрация на сдружението – Русе,
ул. Димитър Баларев № 1, при следния дневен ред:
1. отчет на УС за дейността му до датата на свикване
на общото събрание; 2. промени в устава; 3. избор
на УС на сдружението; 4. избор на председател на
УС на сдружението; 5. разни. Поканват се всички
членове на сдружението или упълномощени от
тях лица да присъстват на общото събрание. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден един час
по-късно, на същото място и при същия дневен
ред, колкото и членове да се явят.
10044

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
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков № 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

