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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
ограничаване изменението на климата (обн.,
ДВ, бр. 22 от 2014 г.; изм., бр. 14, 17, 41 и 56
от 2015 г., бр. 47 от 2016 г., бр. 12, 58 и 85 от
2017 г. и бр. 7 и 15 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 накрая се добавя „и Споразумението от Париж към Рамковата конвенция
на Обединените нации по изменение на климата (ратифицирано със закон – ДВ, бр. 86
от 2016 г.) (ДВ, бр. 2 от 2017 г.), наричано
по-нататък „Парижкото споразумение“.
2. В т. 8 накрая се добавя „и от Регламент
(ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на
Съвета от 30 май 2018 г. за задължителните
годишни намаления на емисиите на парникови газове за държавите членки през периода
2021 – 2030 г., допринасящи за действията в
областта на климата в изпълнение на задълженията, поети по Парижкото споразумение,
и за изменение на Регламент (ЕС) № 525/2013
(ОВ, L 156/26 от 19 юни 2018 г.), наричан понататък „Регламент (ЕС) 2018/842“.
3. Създава се нова т. 9:
„9. отчитане на емисиите и поглъщанията
и изпълнението на задълженията в сектора
на земеползването, промените в земеползването и горското стопанство, произтичащи
от Регламент (ЕС) 2018/841 на Европейския
парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за
включването на емисиите и поглъщанията на
парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в
рамката в областта на климата и енергетиката
до 2030 г. и за изменение на Регламент (ЕС)

№ 525/2013 и Решение № 529/2013/ЕС (ОВ, L
156/1 от 19 юни 2018 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) 2018/841“;“.
4. Досегашната т. 9 става т. 10.
§ 2. В чл. 5, т. 5 след думите „течни горива“
се поставя запетая и се добавя „алтернативни
горива“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 8 накрая се добавя „и Приложение I
на Регламент (ЕС) 2018/842“.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думата „издава“ се поставя
запетая и се добавя „отказва да издаде“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. одобрява, отказва да одобри, преразглежда, актуализира и отменя плана за мониторинг на годишните емисии и данните за
тонкилометрите от авиационни оператори;“.
3. Създава се нова т. 6:
„6. извършва отчитането и докладването
на емисиите и на поглъщанията от земеползване, промяна в земеползването и горското
стопанство в съответствие с Регламент (ЕС)
2018/841;“.
4. Досегашната т. 6 става т. 7.
§ 5. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Министърът на околната среда и
водите и министрите по чл. 4, ал. 1 подпомагат
министъра на енергетиката в изготвянето на
Интегриран национален план в областта на
енергетиката и климата.“
§ 6. В чл. 30, ал. 4 след думите „2013 – 2020 г.“
се поставя запетая и се добавя „за периода
2021 – 2030 г.“, а накрая се добавя „както и
за глобалната, основана на пазара мярка“.
§ 7. В чл. 32, ал. 6 думата „7-дневен“ се
заменя с „14-дневен“.
§ 8. В чл. 34, ал. 2 в текста преди т. 1 след
думите „е длъжен“ се добавя „в 14-дневен срок“.
§ 9. В чл. 35 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „и изискванията
на глобалната, основана на пазара мярка по
чл. 30, ал. 4“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Изпълнителният директор на ИАОС
отменя плана по ал. 2, когато авиационният
оператор:
1. не притежава валиден оперативен лиценз за въздушен превоз, издаден от държава – членка на Европейския съюз;
2. не извършва дейност по приложение № 2.“
§ 10. В чл. 37 се създава ал. 5:
„(5) Условията и редът за продажбата чрез
търг на квоти за емисии от авиационни дейности се определят с делегирани актове на
Европейската комисия.“
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§ 11. В чл. 42 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Линейният коефициент е 2,2 на сто, считано
от 2021 г.“
2. В ал. 3 се създава изречение второ:
„Считано от 2019 г., се прилагат и следните
изключения:
1. в случаите по чл. 46а;
2. за квотите, които са поставени в Резерва
за стабилност на пазара съгласно Решение
(ЕС) 2015/1814 на Европейския парламент
и на Съвета от 6 октомври 2015 г. относно
създаването и функционирането на резерв за
стабилност на пазара към схемата на Съюза
за търговия с емисии на парникови газове и
за изменение на Директива 2003/87/ЕО (ОВ,
L 264/1 от 9 октомври 2015 г.), наричано понататък „Решение (ЕС) 2015/1814“;
3. за квотите, предназначени за Модернизационния фонд.“
§ 12. В чл. 43 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 след думите „по ал. 4“ се
добавя „и 7“.
2. В ал. 3 накрая се добавя „или не са
включени в списъка по ал. 7“.
3. В ал. 4 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 9“.
4. Създава се нова ал. 6:
„(6) Количеството безплатно разпределени
квоти за инсталации, чиято дейност се е увеличила или намалила, изчислено въз основа
на пълзяща средна стойност за две години,
с повече от 15 на сто спрямо първоначално
използваното равнище за определяне на безплатното разпределение за съответния период,
се коригира по целесъобразност с квоти, които
се добавят към или са от количествата квоти
по чл. 44, ал. 1 и 6.“
5. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Минист ърът на околната среда и
водите изготвя и подава до Европейската
комисия списък с инсталациите, попадащи в
обхвата на този закон, за 5-годишен период
с начало 1 януари 2021 г. и за всеки следващ
5-годишен период.
(8) Списъкът по ал. 7 се изготвя и подава
до 30 септември 2019 г. и на всеки 5 години
след това за всеки следващ период по ал. 7
и съдържа информация за производствената
дейност, преносите на топлинна енергия и газ,
електропроизводството и емисиите на ниво
подинсталации от петте календарни години
преди подаването му.“
6. Досегашната ал. 6 става ал. 9.
§ 13. Създава се чл. 43а:
„Чл. 43а. (1) До 2030 г. за отрасли и под
отрасли, изложени на риск от изместване
на въглеродни емисии, определени в Приложението към Делегирано решение (ЕС)
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2019/708 на Комисията от 15 февруари 2019 г.
за допълнение на Директива 2003/87/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на определянето на отраслите и под
отраслите, за които се счита, че са изложени
на риск от изместване на въглеродни емисии,
за периода 2021 – 2030 г. (OB, L 120/20 от
8 май 2019 г.), се разпределят безплатни квоти
в размер 100 на сто от количеството квоти,
определено по реда на чл. 43.
(2) А линея 1 се прилага за отрасли и
подотрасли и когато произведението на интензивност на търговията с трети държави и
емисионна интензивност надвишава 0,15 при
използване на данни за периода 2014 – 2016 г.
въз основа на качествена оценка съгласно
общо установени критерии за целия Европейски съюз.
(3) На отрасли и подотрасли, които могат
да прехвърлят голяма част от разходите за
квоти в крайния продукт, се разпределят
безплатно квоти в размер 30 на сто от количеството квоти, определено по реда на
чл. 43. Безплатното количество к воти за
тези отрасли и подотрасли, с изключение
на топлофикационните мреж и, нама л ява
равномерно след 2026 г. и достига нулево
равнище през 2030 г.“
§ 14. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Пет на сто от количеството квоти за
Европейския съюз, определено в съответствие
с чл. 42, ал. 1, е запазено като резерв за нови
участници до 31 декември 2020 г. Неразпределеното до 2020 г. количество безплатни квоти
за Европейския съюз заедно с 200 милиона
квоти от Резерва за стабилност на пазара съг
ласно Решение (ЕС) 2015/1814 е запазено като
резерв за нови участници. До 200 милиона
квоти, запазени като резерв нови участници,
се връщат в Резерва за стабилност на пазара
през 2030 г., когато не са разпределени между
2021 и 2030 г.“
2. В ал. 6 се създава изречение второ: „От
2021 г. неразпределените поради промяна в
работата или прекратяване на дейността на
инсталациите квоти се прехвърлят към количеството квоти в резерва за нови участници
по ал. 1.“
§ 15. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „за периода 2013 – 2020 г.“
се заличават.
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и
се добавя „с изключение на годините, през
които това количество се коригира с акт на
Европейската комисия“.
§ 16. Създава се чл. 46а:
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„Чл. 46а. (1) Безплатни квоти за периода
2021 – 2030 г. се разпределят на инсталации
за производство на електрическа енергия.
(2) Разпределените безплатно квоти се
приспадат от количеството квоти, които се
търгуват съгласно чл. 42, ал. 3 и не надхвърлят повече от 40 на сто от квотите, които
са разпределени на Република България за
периода 2021 – 2030 г., в зависимост от дела
на емисиите, проверени в рамките на схемата на Европейския съюз за 2005 г., или от
средни стойности за периода 2005 – 2007 г.,
в зависимост от това коя от двете стойности
е по-висока. Общото количество безплатни
квоти по ал. 1 и 3 се разпределя на равни годишни количества през периода 2021 – 2030 г.
(3) Безплатното разпределение на квоти се
извършва след одобрение от Европейската комисия на Националната рамка за инвестиции
за периода 2021 – 2030 г. и по ред, определен
с наредбата по чл. 4, ал. 2, т. 18д от Закона
за енергетиката.“
§ 17. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думата „решението“ се заменя
със „заповед“, думите „по ал. 1“ се заменят с
„и след одобрение на Европейската комисия
се определят количествата квоти за текущата
година, като“, а думите „по реда на наредбата
по чл. 5, т. 3“ се заличават.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Редът за разпределение на квотите се
определя с наредбата по чл. 5, т. 3.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Ежегодно в срок до 20 април изпълнителният директор на ИАОС издава количеството квоти на операторите, генератори
на електрическа енергия, които са му разпределени за съответната година, въз основа
на заповед на министъра на околната среда
и водите.“
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 18. В чл. 49 ал. 2 се отменя.
§ 19. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Квотите за емисии на парникови газове,
издадени от 1 януари 2013 г. нататък, са валидни безсрочно. Квотите, издадени от 1 януари
2021 г. нататък, съдържат информация през
кой 10-годишен период, считано от 1 януари
2021 г., са издадени и са валидни за емисии
от първата година на този период нататък.“
2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 20. В чл. 55, ал. 2 след думата „разходи“
се добавя „по чл. 6, т. 3 и“.
§ 21. В чл. 56, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 6:
„6. финансиране на съвместни проекти за
намаляване на емисиите на парникови газове
от сектора на въздухоплаването;“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 25

2. Досегашната т. 6 става т. 7.
§ 22. В чл. 57, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „чл. 43 – 46“
се заменят с „чл. 43 – 46а и чл. 55, ал. 4“.
2. В т. 5 след думите „видове транспорт с“
се добавя „нулеви и“.
3. В т. 7 след думите „енергийната ефективност“ се поставя запетая и се добавя
„системите за топлофикационните мрежи“.
4. Създава се нова т. 9:
„9. в областта на климата в развиващи се
държави извън Европейския съюз, уязвими
към изменението на климата, включително
дейности за адаптиране към въздействията
от изменението на климата;“.
5. Създават се т. 10 и 11:
„10. развитие на възобновяемите енергийни
източници с оглед спазване на целта на Европейския съюз за 32 на сто дял на енергията от
възобновяеми източници в брутното крайно
потребление на енергия, както и за развитие
на други технологии, допринасящи за прехода към безопасна и устойчива икономика с
ниски емисии на въглерод, и за подпомагане
спазването на целта за увеличаване на енергийната ефективност с 32,5 на сто до 2030 г.;
11. нас ърча ва не на п ри доби ва не т о на
професионални умения и пренасочването
на работниците с цел да се допринесе за
справедливия преход към нисковъглеродна
икономика, особено в регионите, които са
най-силно засегнати от преобразуването на
работни места, в тясно сътрудничество със
социалните партньори;“.
6. Досегашната т. 9 става т. 12.
§ 23. Създава се чл. 57а:
„Чл. 57а. (1) Делът на Република България
от Модернизационния фонд се финансира
с приходите от продажбата на квотите по
чл. 42, ал. 3, т. 3.
(2) Подкрепяните инвестиции от Модернизационния фонд са в съответствие с целите
на рамката на Европейския съюз за политиките в областта на климата и енергетиката
в периода до 2030 г. и дългосрочните цели
по Парижкото споразумение. От Модернизационния фонд не се предоставя подкрепа за
съоръжения за производство на енергия, които
използват твърди изкопаеми горива, освен
за ефективни и устойчиви топлофикационни
мрежи, когато количество квоти с най-малко
равна стойност се използва за инвестиции
по чл. 46а, ал. 3, които не включват твърди
изкопаеми горива.
(3) Най-малко 70 на сто от финансовите
средства от Модернизационния фонд се използват за подкрепа на една или повече от
следните дейности:
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1. производство и използване на електрическа енергия от възобновяеми източници;
2. подобряване на енергийната ефективност, с изключение на енергийната ефективност по отношение на производството
на енергия, за което се използват твърди
изкопаеми горива;
3. съхраняване на енергия и модернизиране на енергийните мрежи, включително на
топлофикационните мрежи и на мрежите за
пренос на електрическа енергия;
4. увеличаване на междусистемните връзки;
5. подпомагане на образованието, пренасочването, преквалифик ацията, повишаването
на квалификацията на работниците и инициативи за търсене на работа и стартиращите
предприятия в зависими от въглерода райони;
6. енергийна ефективност в областта на
транспорта, сградите, селското стопанство и
отпадъците;
7. насърчаване на прехода към мобилност
с нулеви и ниски емисии.
(4) До 30 на сто от финансовите средства
на Модернизационния фонд могат да се използват за други дейности, които съответстват
на препоръките на Инвестиционния комитет
на Модернизационния фонд и на целите на
рамката на Европейския съюз за политиките в областта на климата и енергетиката за
периода до 2030 г. и дългосрочните цели по
Парижкото споразумение.
(5) Условията и редът за подбор на проекти
за дейности по ал. 3 и критериите за определяне на представител в Инвестиционния комитет
на Модернизационния фонд се определят с
акт на Министерския съвет.“
§ 24. В глава четвърта се създава раздел VIIIa с чл. 57б и 57в:
„Раздел VIIIа
Изключване на малки инсталации от Европейската схема за търговия с емисии
Чл. 57б. (1) Инсталации, които през всяка
една от трите години, предхождащи уведомяването по ал. 2, са докладвали на изпълнителния
директор на ИАОС емисии, по-малки от 2500
тона еквивалент на въглероден диоксид, без
да се вземат предвид емисиите от биомаса,
могат да бъдат изключени от ЕСТЕ след съг
ласие на оператора им.
(2) Министърът на околната среда и водите
уведомява Европейската комисия за наличието
на инсталация по ал. 1, преди списъкът на
инсталациите съгласно чл. 43, ал. 7 да бъде
изпратен на Европейската комисия или найкъсно при изпращането на списъка.
(3) Процеду рата за мониторинг на изключените от ЕСТЕ инсталации по ал. 1 се
определя с наредбата по чл. 5, т. 1.
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(4) Уведомлението по ал. 2 и процедурата
за мониторинг по ал. 3 се публикуват на
интернет страницата на Министерството на
околната среда и водите.
Чл. 57в. (1) Когато инсталация отделя за
една календарна година количество от 2500
тона или повече еквивалент на въглероден
диоксид, без да се вземат предвид емисиите
от биомаса, тя се включва повторно в ЕСТЕ.
(2) При повторно включване на инсталация
по чл. 57б, ал. 1 в ЕСТЕ квотите, разпределени
съгласно чл. 42, се предоставят на инсталацията от годината на повторното включване.
Тези разпределени квоти се приспадат от
количеството квоти, подлежащи на продажба
чрез търг, съгласно чл. 42, ал. 3 от държавата
членка, в която е разположена инсталацията.
(3) Информаци я относно услови ята за
повторно включване по ал. 1 се публикува
на интернет страницата на Министерството
на околната среда и водите.“
§ 25. В чл. 66 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „верифициран“ се заличава.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Докладът по ал. 1 се верифицира,
когато доставчик на течни горива, алтернативни горива и енергия за транспорта заяви
спестявания на емисии нагоре по веригата,
реализирани от проекти с начало от 1 януари
2011 г.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 26. В чл. 67, ал. 6 след думите „ал. 5“ се
добавя „и по чл. 67а, ал. 3“.
§ 27. В глава пета се създава раздел IIа с
чл. 67а и 67б:
„Раздел ІІа
Изпълнение на задълженията по Регламент
(ЕС) 2018/842 и по Регламент (ЕС) 2018/841
Чл. 67а. (1) До 2030 г. минист ърът на
околната среда и водите ежегодно извършва
проверка на емисиите на парникови газове
на Република България от категориите източници по чл. 2, параграф 1 от Регламент
(ЕС) 2018/842 за намаления на емисиите на
парникови газове с нивата, определени в
Приложение I на Регламент (ЕС) 2018/842.
(2) За всяка година в периода 2021 – 2029 г.
емисиите на парникови газове на Република
България от категориите дейности по чл. 2,
параграф 1 от Регламент (ЕС) 2018/842 не
надхвърлят пределната стойност, определена
от линейна траектория с начало средната
стойност на емисиите на парникови газове
през 2016 г., 2017 г. и 2018 г. и с край от нула
на сто към 2030 г. спрямо равнището от
2005 г. Линейната траектория и годишните
разпределени количества емисии за периода
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2021 – 2029 г. се определят съгласно чл. 4,
параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) 2018/842
с акт на Европейската комисия.
(3) Годишните разпределени количества
емисии по чл. 4, параграф 2 от Регламент (ЕС)
2018/842, разпределени на Република България,
може да бъдат заемани за следваща година,
заделени за следващи години до 2030 г. или
прехвърлени на други държави – членки на
Европейския съюз, при условията на чл. 19 и
по реда на Регламент (ЕС) 2018/842.
(4) При констатирано надвишаване на
годишно разпределените количества емисии
за съответната година по чл. 4, параграф 2
от Регламент (ЕС) 2018/842, включително
количества емисии, заделени съгласно чл. 5,
параграф 3 от Регламент (ЕС) 2018/842, определено количество нетни поглъщания от
комбинираните отчетни категории площи
съгласно чл. 2, параграф 1 от Регламент (ЕС)
2018/841 може да бъде взето предвид при
условията и по реда на чл. 7 от Регламент
(ЕС) 2018/842.
(5) При констатирано надвишаване на определените нива на емисиите по ал. 2 Министерският съвет по предложение на министъра
на околната среда и водите приема решение
за разработване на допълнителни секторни
политики и въвеждане на допълнителни мерки
по изпълнението на задълженията на Репуб
лика България в съответствие с Регламент
(ЕС) 2018/842.
(6) Министърът на околната среда и водите
уведомява Европейската комисия по реда на
чл. 8 от Регламент (ЕС) 2018/842 за приетите
мерки и политики по ал. 5.
Чл. 67б. (1) Емисиите на парникови газове
за периода 2021 – 2025 г. и 2026 – 2030 г. не
могат да надхвърлят поглъщанията, изчислени като сбор на общите емисии и на общите
поглъщания на територията на Република
България във всички отчетни категории площи
по чл. 2 от Регламент (ЕС) 2018/841.
(2) Отчитането на емисиите и на поглъщанията от всички отчетни категории площи по
чл. 2 от Регламент (ЕС) 2018/841 се извършва
съгласно чл. 5 – 10 от Регламент (ЕС) 2018/841
и се докладва на Европейската комисия в
сроковете по чл. 14 от същия регламент.
(3) За изпълнение на изискването по ал. 1
могат да се използват възможности за гъвкавост при условията и по реда на чл. 11 и 13
от Регламент (ЕС) 2018/841.
(4) Министърът на околната среда и водите
и министърът на земеделието, храните и горите изготвят и представят на Европейската
комисия национален отчетен план за горите,
съдържащ предложени референтни нива за
горите, при условията и в сроковете по чл. 8
от Регламент (ЕС) 2018/841.“
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§ 28. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 3 се изменя така:
„3. „Алтернативни горива“ са горива, които
заместват изкопаемите нефтени източници
при снабдяването с енергия на транспорта
и имат потенциал да допринесат за неговата
н исковъглерод нос т, вк л юч ва щ и елек т ро енерги я, водород, биогорива, синтетични
горива, вк лючително сг ъстен синтетичен
метан, природен газ, включително биометан,
в газообразна форма (сгъстен природен газ)
и втечнена форма (втечнен природен газ и
втечнен нефтен газ).“;
б) точка 36 се изменя така:
„36. „Нов участник“ е всяка инсталация,
извършваща една или повече от дейностите
по приложение № 1, за която е получено
разрешително за емисии на парникови газове
за първи път в период с начало три месеца
преди датата на представяне на списъка по
чл. 43, ал. 7 и с край три месеца преди датата
на представянето на следващия списък по
чл. 43, ал. 7.“;
в) точка 40 се изменя така:
„40. „Отрасли или подотрасли, изложени на
съществен риск от изтичане на въглерод“ са
отрасли и подотрасли, които до 31 декември
2020 г. са включени в приложението към Решение 2014/746/ЕС на Комисията от 27 октомври
2014 г. за определяне, съгласно Директива
2003/87/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета, на списък с отрасли и подотрасли, за
които се смята, че са изложени на съществен
риск от изместване на въглеродни емисии,
за периода 2015 – 2019 г. (OB, L 308/114 от
29 октомври 2014 г.).“;
г) създават се т. 61, 62, 63 и 64:
„61. „Отрасли и подотрасли, изложени на
риск от изместване на въглеродни емисии“
са отрасли и подотрасли, за които от 2021 г.
се получава стойност, по-голяма от 0,2 за
произведението на интензивността на търговията с трети държави – дефинирана като
отношение на общата стойност на износа към
трети държави плюс стойността на вноса от
трети държави, разделени на общия пазарен
обем в Европейското икономическо пространство (годишния оборот плюс общия внос от
трети държави) – умножена по емисионната
интензивност, изразена в kgCO 2 за единица
брутна добавена стойност (в евро).
62. „Емисии нагоре по веригата“ са всички
емисии на парникови газове, които възникват
преди суровината да влезе в рафинерията или
преработвателната инсталация, в които се
произвежда горивото, посочено в методиката
по чл. 64, ал. 3.
63. „Глобална, основана на пазара мярка“
е мярка, която се прилага от 2021 г. нататък
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за справяне с всяко годишно увеличение на
общото количество въглероден диоксид от
международни граждански полети над нивата
от 2020 г., отчитайки специфичните условия
и съответните възможности.
64. „Модернизационен фонд“ е фонд, създаден за периода 2021 – 2030 г., за подкрепа на
инвестиции, включително за финансиране на
малки инвестиционни проекти, за модернизация на енергийни системи и за подобряване на
енергийната ефективност в държави – членки
на Европейския съюз, с брутен вътрешен
продукт на глава от населението по пазарни
цени под 60 на сто от средната стойност за
Европейския съюз за 2013 г.“
2. В § 2:
а) в ал. 1 се създават т. 6 и 7:
„6. Директива (EС) 2015/652 на Съвета от
20 април 2015 г. за установяване на методи за
изчисляване и на изисквания за докладване
съгласно Директива 98/70/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета относно качеството
на бензиновите и дизеловите горива (ОВ, L
107/26 от 25 април 2015 г.);
7. Директива (ЕС) 2018/410 на Европейския
парламент и на Съвета от 14 март 2018 г. за
изменение на Директива 2003/87/ЕО с цел
засилване на разходоефективните намаления
на емисии и на нисковъглеродните инвестиции,
и на Решение (ЕС) 2015/1814 (ОВ, L 76/3 от
19 март 2018 г.).“;
б) в ал. 2 се създават т. 13 – 16:
„13. Регламент (ЕС) 2018/842 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2018 г.
за задължителните годишни намаления на
емисиите на парникови газове за държавите
членки през периода 2021 – 2030 г., допринасящи за действията в областта на климата
в изпълнение на задълженията, поети по
Парижкото споразумение, и за изменение на
Регламент (ЕС) № 525/2013;
14. Регламент (ЕС) 2018/841 на Европейския
парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за
включването на емисиите и поглъщанията на
парникови газове от земеползването, промените в земеползването и горското стопанство в
рамката в областта на климата и енергетиката
до 2030 г. и за изменение на Регламент (ЕС)
№ 525/2013 и Решение № 529/2013/ЕС;
15. Регламент (ЕС) 2017/2392 на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември
2017 г. за изменение на Директива 2003/87/
ЕО с цел запазване на сегашните ограничения на обхвата за авиационните дейности
и подготовка за изпълнението на глобална,
основана на пазара мярка от 2021 г. (ОВ, L
350/7 от 29 декември 2017 г.);
16. Делегиран регламент (ЕС) 2019/1603 на
Комисията от 18 юли 2019 г. за допълване на
Директива 2003/87/ЕО на Европейския парла-
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мент и на Съвета по отношение на мерките,
приети от Международната организация за
гражданско въздухоплаване, за мониторинг,
докладване и проверка на емисии от въздухоплаването с цел прилагане на глобална,
основана на пазара мярка (OВ, L 250/10 от
30 септември 2019 г.).“
§ 29. В § 3 от преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Максималният размер на кредитите,
които операторите на инсталации може да
използват в рамките на ЕСТЕ за периода
2008 – 2020 г., е в размер до 12,507 на сто
о т разп ределени т е им к во т и за периода
2008 – 2012 г. или процент, определен съгласно
чл. 1 от Регламент (ЕС) № 1123/2013.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея:
а) в т. 1 думите „2016 г.“ се заменят с
„2023 г.“;
б) в т. 2 думите „2016 г.“ се заменят с
„2023 г.“;
в) точка 3 се отменя.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
след думите „25 000 тона CO 2 “ се добавя „или
за авиационни оператори с общи годишни
емисии под 3000 тона CO2 от полети, различни
от посочените в ал. 6“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 30. Започналите и неприк лючили до
влизането в сила на този закон процедури по
Европейската схема за търговия с емисии се
довършват по новия ред.
§ 31. В Закона за енергетиката (обн., ДВ,
бр. 107 от 2003 г.; изм., бр. 18 от 2004 г., бр. 18
и 95 от 2005 г., бр. 30, 65 и 74 от 2006 г., бр. 49,
55 и 59 от 2007 г., бр. 36, 43 и 98 от 2008 г.,
бр. 35, 41, 42, 82 и 103 от 2009 г., бр. 54 и 97
от 2010 г., бр. 35 и 47 от 2011 г., бр. 38, 54 и
82 от 2012 г., бр. 15, 20, 23, 59 и 66 от 2013 г.,
бр. 98 от 2014 г., бр. 14, 17, 35, 48 и 56 от
2015 г., бр. 42, 47 и 105 от 2016 г., бр. 51, 58,
102 и 103 от 2017 г., бр. 7, 38, 57, 64, 77, 83, 91
и 103 от 2018 г. и бр. 17, 41 и 79 от 2019 г.) в
чл. 4, ал. 2 се създава т. 18д:
„18д. след одобрение от Европейската
комисия на Националната рамка за инвестиции за периода 2021 – 2030 г. организира и
контролира нейното изпълнение при условия
и по ред, определени с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра на
енергетиката;“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 6 март 2020 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
2267
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във връзка с разискванията по питането
от народните представители Георги Гьоков,
Драгомир Стойнев и Весела Лечева към заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика Марияна
Николова относно политиката на българското
правителство за гарантиране на трудовите
права на българските работници и служители в контекста на стартиралите тристранни
разговори, целящи договаряне на мерки за
реформи в ключови области

УКАЗ № 65
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Брягово, община Първомай, област
Пловдив, на 14 юни 2020 г.
Издаден в София на 18 март 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев

Народното събрание на основание чл. 90,
ал. 2 от Конституцията на Република България
и чл. 105, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Задължава заместник министър-председателя по икономическата и демографската
политика Марияна Николова всяко тримесечие да представя в Комисията по труда,
социалната и демографската политика на
Народното събрание писмена информация за
хода на преговорите между правителството,
работодателите и синдикатите, целящи договаряне на мерки за реформи.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 13 март 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
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УКАЗ № 66
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Аканджиево, община Белово, област
Пазарджик, на 14 юни 2020 г.
Издаден в София на 18 март 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев

Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

Подпечатан с държавния печат.
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Министър на правосъдието:
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УКАЗ № 67
УКАЗ № 64
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
община Септември, област Пазарджик, на
14 юни 2020 г.
Издаден в София на 18 март 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
2587

На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Славяново, община Попово, област
Търговище, на 14 юни 2020 г.
Издаден в София на 18 март 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
2590
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44
ОТ 16 МАРТ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите
изделия и контрола над тях във и от Въоръжените сили на Република България, приета с
Постановление № 278 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 96 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 13 и 63 от 2011 г., бр. 60 от 2012 г.,
бр. 49 от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 57 от
2015 г. и бр. 46 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 4 след думата „употреба“ се поставя
запетая и се добавя „бракуване“;
б) създава се т. 7:
„7. използване на ОБВВПИ по предназначение.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Условията и редът за осъществяване
на дейността по ал. 1, т. 7 и контролът над
нея се определят в техническите описания,
инструкциите за експлоатация, наставленията
и ръководствата.“
§ 2. В чл. 5, ал. 2 се създават т. 4 – 6:
„4. средства за противопожарна защита;
5. сигнално-охранителна и пожаро-известителна инсталация;
6. метални врати.“
§ 3. В чл. 7 се създават ал. 3 – 5:
„(3) Във войсковите складове на формированията на тактическо ниво (бригада/полк и
приравнените им включително) и базисните
складове на подчинение на структурите от
оперативно и стратегическо ниво се забранява
съвместното съхранение (в едно хранилище)
на оръжия и на боеприпаси, взривни вещества
и пиротехнически изделия (БВВПИ).
(4) В хранилищата на формированията на
тактическо ниво (до батальон и приравнените
му включително) се допуска съвместното съхранение на стрелково оръжие и боеприпаси
за него, но подредени на отделни фигури.
Забранява се боеприпасите да се поставят
в сандъците с оръжие и върху тях, както и
съвместното съхранение на стрелково оръжие
с халосни и с пиротехнически средства.
(5) При съхранение на стрелково оръжие
в хранилищата се забранява:
1. да се подрежда на фигури, без опаковка;
2. да се поставят и съхраняват пистолети в
малки сандъчета извън желязна каса (шкаф).“
§ 4. Създава се чл. 13а:
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„Чл. 13а. Оръжия, които са потребност
за военни формирования, в които липсват и
не могат да бъдат създадени необходимите
условия за съхранение, се допуска да бъдат
поставени на съхранение/временно съхранение в складове/бази на други формирования
(структури). Съхранението на оръжията се
организира по реда на чл. 34а.“
§ 5. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Съхранението на БВВПИ се извършва в специално проектирани и изградени
закрити масивни (железобетонни или тухлени) отопляеми и неотопляеми хранилища
от надземен (обваловани и необваловани),
полуподземен (вкопан) или подземен тип,
задъл ж ително отделно от всичк и видове
оръжия (с изключение на случаите по чл. 7,
ал. 4), имущества и материални средства при
строго спазване на условията за съвместно
съхранение.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Боеприпаси за осигуряване на регламентирани потребности могат да се съхраняват:
1. в караулните помещения – само за лицата
от състава на караула;
2. в дежурните стаи – за лицата от денонощния наряд; за подразделенията за охрана/
усилване на охраната/противодействие – патрони за стрелково оръжие.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) При лагерни условия на войските или
други специални случаи съхранението на
БВВПИ се организира във временни (полеви)
складове на открити площадки и котловани.“
§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) По начина на ползване складовете за
съхранение на БВВПИ са:
1. постоянни (стационарни);
2. временни (полеви).“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) По предназначение складовете за съхранение на БВВПИ са:
1. войскови (раздавателни) складове;
2. базисни складове – бази.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Към войсковите (раздавателните) се
отнасят складовете на тактическо ниво – на
формированията до ниво бригада и приравнените им включително, както и на авиационните формирования, корабите и гарнизоните.“
4. Създават се ал. 5 – 8:
„(5) По устройство складовете за съхранение на БВВПИ са: надземни (обваловани и
необваловани), вкопани, подземни и смесен
тип с надземни и вкопани или подземни
хранилища.
(6) При необходимост и при възможност в
районите на дислокация на военните формирования, на полигоните, в учебните центрове и
други се изграждат (обособяват) специализира-
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ни раздавателни (лимитни) хранилища – единствено за съхранение на количествата БВВПИ
(или част от тях), определени за осигуряване
подготовката на формированията (стрелбите)
само за една година (годишния лимит).
(7) В постоянните (стационарните) складове
БВВПИ се съхраняват по реда на чл. 15, ал. 2.
(8) Във вр емен н и т е полеви ск л а дов е
БВВПИ се съхраняват:
1. на оборудвани открити площадки от
полеви тип – подредени на фигури под навеси, брезенти, в котловани или в контейнери;
2. натоварени на транспортни средства или
на специализирани транспортно-зареждащи
машини.“
§ 7. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) На техническата територия се изгражда комплекс от сгради, навеси, площадки и
съоръжения, необходими за осигуряване на
правилно и безопасно съхранение, сортиране и извършване на технически прегледи,
обслужване, ремонт, сборка, регламентни и
товарно-разтоварни работи. Изграждат се и
противопожарни депа, водоеми, мълниезащитни инсталации, технически средства за
свръзка и сигнализация, жп рампа и пътна
мрежа с твърда настилка (каменна или асфалтова), осигуряваща двупосочно движение
и достъп до всички хранилища, навеси, площадки и водоеми по всяко време на годината.
На пътищата се поставят съответните пътни
знаци. В техническата територия се забранява
съхраняването на всякакъв вид запалителни
материали и средства.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Сортировъчната площадка се организира в базисните складове на участък от
техническата територия на разстояние не
по-малко от 200 m от другите постройки,
навеси и площадки. Тя се оборудва с хранилища, навеси или площадки за съхраняване
на имущества, жп рампа, пътища, водоеми,
пожарна и постова сигнализация и с телефонна връзка.“
§ 8. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Техническата територия се огражда
с два реда телена ограда (от бодлива тел) с
височина не по-малка от 2 m монтирана на
Г-образни железобетонни колове. Разстоянието между хоризонталните редове бодлива
тел не трябва да бъде по-голямо от 0,15 m,
между вертикалните – не по-голямо от 0,40 m,
а между коловете – не по-голямо от 3 m.
(2) В полосата между външната и вътрешната ограда на разстояние 10 ÷ 12 m от външната
ограда се изграждат периферна охранителна система и система за видеонаблюдение.
В зависимост от вида на охранителната система се допуска изграждането на допълнителна

ВЕСТНИК

БРОЙ 25

телена ограда като елемент от тази система.
Осигурява се 24-часова въоръжена физическа
охрана.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Вътрешната ограда на техническата
територия се разполага на разстояние не помалко от 40 m от крайните хранилища и от
външната ограда. В полосата между външната
и вътрешната ограда се изграждат: охранителна полоса, противопожарно-следова полоса
с широчина 3 ÷ 4 m (измерени от външната
ограда), наблюдателни вишки, постови сенници и будки, постова сигнализация, караулни
помещения и път.
(4) Осигурява се видимост на подстъп ите
към външната телена ограда на техническата
територия.“
§ 9. В чл. 20 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 9:
„9. отоплителна/климатична система:
а) при изграждане на хранилища, предназначени за БВВПИ, изискващи определен
температурен режим на съхранение;
б) при съхранение на БВВПИ, които не
изискват специфични условия за съхранение,
но поради климатичните особености на района
на изграждане на хранилището не могат да се
осигурят или поддържат оптимални условия
за съхранение чрез регулиране на влажността
и температурата посредством проветряване
на хранилището.“
2. Създават се ал. 3 – 6:
„(3) Хранилищата се изграждат на редове и
на разстояния, осигуряващи пълна безопасност
от взривяване по детонация (предаване на детонация по влияние). Крайните хранилища се
разполагат най-малко на 40 m от вътрешната
ограда и обърнати с лице към вътрешната
страна на склада (базата).
(4) Сградите (цеховете, лабораториите, пунктовете) за сборка и ремонт на боеприпаси или
за регламентни работи, подготовка и ремонт
на ракети се изграждат в техническата територия откъм страната на административната
територия на разстояние не по-малко от 150 m
от хранилищата.
(5) Навесите за опаковка и невзривни
елементи се изграждат на разстояние не помалко от 25 ÷ 30 m от хранилищата с БВВПИ.
(6) Сградите в административната територия се разполагат и изграждат на разстояния
от крайните хранилища за боеприпаси и
взривни вещества не по-малки:
1. от 200 m – за служебни, жилищни и
стопански сгради;
2. от 70 до 100 m – за противопожарни депа
и караулни помещения;
3. от 70 до 100 m до входа на техническата
територия – за контролно-техническите и
диспечерско-регулировъчни пунктове.“
§ 10. В чл. 21 думите „Албума на първичните счетоводни документи и счетоводния документооборот в Министерството на отбраната,
Българската армия и структурите на пряко
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подчинение на министъра на отбраната“ се
заменят със „Счетоводния документооборот
в Министерството на отбраната, Българската
армия и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната, обявен с МЗ № ОХ137/6.03.2012 г.“
§ 11. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „комплектно“ се заменя
с „като комплекти или елементи извън комплекта“.
2. В ал. 2 думите „елементите извън комплекта и елементите за ремонт“ се заменят с
„боеприпасите, които са разчетени и заделени
съгласно документи, регламентиращи други
изисквания (режим) за съхранение за тези
боеприпаси“.
§ 12. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и се изменя така:
„(1) Максималното количество БВВПИ,
които могат да се съхраняват в едно хранилище, се определя в зависимост от допустимата
норма на активно взривно вещество (отнесено към тротила), изчислена по методика за
определяне на безопасните разстояния при
взрив. Стойността на допустимата норма се
записва на таблото за инструкции (в паспорта)
на хранилището.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) За всяко хранилище и всеки склад
(войскови и базисен) за съхранение на БВВПИ
се поддържа актуална информация за съхраняваното в него количество активно взривно
вещество.“
§ 13. В чл. 27, ал. 2, т. 3 след тирето се
добавя „над“.
§ 14. В чл. 28 ал. 2 се изменя така:
„(2) На таблото за инструкции на хранилището и в отчетното звено на формированието
трябва да има актуална схема на разположените в съответното хранилище БВВПИ.“
§ 15. В чл. 29 ал. 2 се изменя така:
„(2) Отворените херметични кутии с боеприпаси, пиротехнически изделия, незавити
взриватели (запалки) и други се херметизират
чрез намазване стика на капака с кутията с
херметизираща смазка ПП95/5 или друг еквивалентен вид. Взриватели и други, за които е
характерно укрепване при съхранение в кутии,
се поставят на съответните подложки. Слоят
смазка трябва да има дебелина 5 ÷ 6 mm и
ширина 15 ÷ 20 mm. Върху смазката по цялата
дължина на стика се залепва ивица от парафинирана хартия, която закрива намазаната
повърхност на 3 ÷ 5 mm. Металните кутии се
завързват плътно с канап от четирите страни.“
§ 16. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Практическите, халосните, лафетопробните, инертните и учебните боеприпаси
и пиротехнически изделия и тези снарядени
с инертни елементи се съхраняват в отделни
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хранилища от бойните, а при недостиг на складова площ се допуска съвместно съхранение (в
едно хранилище) с останалите БВВПИ, но на
отделни фигури. На фигурните им етикети се
изписва с четлив надпис „ПРАКТИЧЕСКИ“,
„ХАЛОСНИ“, „ЛАФЕТОПРОБНИ“, „ИНЕРТНИ“ или „УЧЕБНИ“.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Забранява се съвместното съхранение
в обща единична опаковка/сандък на бойни и
практически, халосни, лафетопробни, инертни, учебни и снарядени с инертни елементи
боеприпаси и пиротехнически изделия.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Категоризираните в трета категория
БВВПИ:
1. се съхраняват в складове по чл. 16, ал. 4;
конкретните складове, организацията и редът
за сдаване на БВВПИ се определят с акт на
министъра на отбраната;
2. при съвместно съхранение (в едно хранилище) с БВВПИ от първа и втора категория се
обозначават с поставени на фигурите табели
с надпис „ЗАБРАНЕНИ“;
3. при съхранение в хранилище, определено
само за БВВПИ в трета категория – на таблото за инструкции на хранилището се поставя
табела с надпис „Хранилище за БВВПИ в
трета категория“;
4. се съхраняват временно в складовете,
определени по т. 1 – до предаването им за
утилизация/унищожение или до предаването
им на купувача.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след
думите по „чл. 16, ал. 4“ се поставя запетая
и се добавя „в неснаряден вид (с незавити
взриватели или запалки и не се поставят
разривните заряди на димните изстрели), като
изключение се допуска за новопроизведени
боеприпаси, приведени в снаряден вид от
производителя“.
5. Създават се ал. 5 – 13:
„(5) Специалните боеприпаси по чл. 30,
ал. 4, необходими за осигуряване на годишните
лимити за подготовка на формированията, се
съхраняват временно във войскови (раздавателни) складове и/или лимитни хранилища
при следните изисквания:
1. подредени на отделни фигури, при спазване на изискванията за съвместно съхранение;
2. в неснаряден вид, като изключение се
доп уска за новопроизведени боеприпаси,
приведени в снаряден вид от производителя;
3. фактическото им получаване от складовете и базите по чл. 16, ал. 4 се извършва
до 15 дни преди провеждането на стрелбата;
4. неизразходваните боеприпаси се сдават
в складовете и базите по чл. 16, ал. 4 до
15 дни след завършването на стрелбата.
(6) Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, определени за осигуряване на годишните лимити за подготовка
на формированията, се съхраняват в отделни
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лимитни хранилища по чл. 16, ал. 6 или в
хранилища съвместно с останалите БВВПИ,
но подредени на отделни фигури с поставени
табели с надпис „ЗАДЕЛЕНИ ЗА СТРЕЛБА“
с размери 600х150 mm.
(7) Забранява се съхранението на БВВПИ
трета категория в лимитни хранилища по
чл. 16, ал. 6.
(8) Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия с наложена временна
забрана се поставят на съхранение по вид и
партиди, на отделни фигури, обозначени с
табели с надпис „ВРЕМЕННО ЗАБРАНЕНИ“.
(9) Док у мен т и т е (за повед и, у к аза н и я,
разпореждания и писма), издадени от найстаршата инстанция и налагащи на БВВПИ
забрани, временни забрани или ограничителни
условия за използване, или други конкретни
изисквания, се записват в средствата за документален отчет (отчетните книги и картони) и информационната система за водене
на отчет – за конкретните партиди БВВПИ.
Същите документи се посочват и при изготвяне на актовете за промяна в категориите на
БВВПИ във връзка с посочените документи.
(10) Предприемат се своевременни действия
за унищожаване или утилизация на БВВПИ,
категоризирани в трета категория като „опасни
за бойно използване и дългосрочно съхранение“, като методът се определя в зависимост
от вида на БВВПИ и критерия, по който са
класифицирани като опасни.
(11) Забранява се предаването на други
военни формировани я и ли ст ру к т у ри на
БВВПИ с наложена временна забрана за използване. Изключение се допуска единствено
за предаване на специализирана структура при
необходимост от провеждане на изпитване
и след допълнителни указания от старшата
инстанция, въвела временната забрана.
(12) Празната опаковка и стреляните елементи от БВВПИ се съхраняват в складове
по чл. 16, ал. 4. Конкретните складове, организацията и редът за сдаване на опаковката и
елементите се определят с акт на министъра
на отбраната.
(13) Не се сдава по реда на ал. 12 празната
опаковка от боеприпасите, посочени в чл. 22,
ал. 2.“
§ 17. В чл. 34 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Забранява се внасянето на запалителни
принадлежности и паленето на огън в техническата територия на складовете и базите.
(4) В техническата територия на складовете и базите се допуска техника (автомобили,
трактори, мотокари и други средства), работеща с двигатели с вътрешно горене, която е
оборудвана с пожарогасител и противопожарно одеяло и има изправна горивна система
и искрогасител. Забранява се товаренето на
БВВПИ на автотранспорт, който не е оборудван с пожарогасителни средства.“
§ 18. Създава се чл. 34а:
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„Чл. 34а. (1) Боеприпаси, взривни вещества
и пиротехнически изделия, които са потребност за военни формирования, в които липсват
и не могат да бъдат създадени необходимите
условия за съхранение, се допуска да бъдат
поставени на съхранение/временно съхранение в складове/бази на други формирования
(структури).
(2) Съхранението на БВВПИ по ал. 1 се
организира по следните способи:
1. съхранение на БВВПИ, числящи се на
едно формирование, се организира в складове/бази на други формирования (структури);
2. съхранение на БВВПИ, числящи се на
формированията (структурите), се организира
в техни складове/бази и в интерес на други
формирования (структури);
3. комбиниран способ (от способите по
т. 1 и 2).“
§ 19. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. Отчетът на ОБВВПИ във въоръжените сили се води съгласно изискванията
на Счетоводния документооборот в Министерството на отбраната, Българската армия
и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната, обявен с МЗ № ОХ137/6.03.2012 г.“
§ 20. Член 36 се изменя така:
„Чл. 36. (1) Във формированията до ниво
батальон/дивизион и приравнените им включително, регионалните служби „Военна полиция“ и останалите структури на пряко
подчинение на министъра на отбраната на
тактическо ниво, в складовете и базите, на
ОБВВПИ се води:
1. счетоводен отчет съгласно изискванията
на Закона за счетоводството и Счетоводния
документооборот в Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната,
обявен с МЗ № ОХ-137/6.03.2012 г.;
2. индивидуален отчет в служебни книжки
(паспорти, формуляри и др.) – само за определени видове оръжия и боеприпаси;
3. количествен отчет и отчет по производствени данни – чрез средства за документален
отчет (отчетни книги, картони) и информационна система;
4. оперативен отчет, включващ обобщени
данни за определени видове ОБВВПИ, касаещи специфични техни експлоатационни
хара к т ерис т и к и (брой изс т рел и/п ускове,
отработени ресурси, изминати километри
и други, в зависимост от конкретния вид
ОБВВПИ);
5. документи за контролиране на наличността им, за правилното им използване,
съхраняване и опазване, посочени в Устава
за войсковата служба във въоръжените сили
на Република България.
(2) В логистичните структури на ниво
бригада/полк и приравнените им включително, в органите за управление на оперативно
ниво, в служби „Военна полиция“ и „Военна
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информация“ се води оперативен отчет на
ОБВВПИ – общо за съответната структура
(формирование) и поотделно за влизащите в
нейния състав формирования (подразделения),
без значение на тяхната дислокация.
(3) В логистичната структура на стратегичес
ко ниво се води оперативен отчет на ОБВВПИ –
общо за въоръжените сили и поотделно за
влизащите в техния състав структури на пряко
подчинение на министъра на отбраната и на
Българската армия.“
§ 21. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Ежегодно в началото на годината
се изготвят отчетни донесения, отразяващи
движението през предходната година, техническото състояние и наличността на ОБВВПИ
към 1 януари на текущата година. Редът, сроковете, формата и начинът на изготвяне на
отчетните донесения се определят ежегодно
от министъра на отбраната/ръководителя на
съответната структура.
(2) Ежегодно в логистичните структури
на отчетните нива се провеж да годишно
сверяване на наличностите и движението на
ОБВВПИ – пряко между личния състав на
отчетните звена. Редът, сроковете и планграфиците за провеждането му се определят
ежегодно от министъра на отбраната/ръководителя на съответната структура.
(3) На тактическо ниво в складовете, базите,
частите и в приравнените към тях сверяването
се извършва пряко на всеки 3 месеца.“
§ 22. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. (1) Ежегодно до 30 септември на
текущата година се изготвя „Лимит за разхода
на ракети, бойни и халосни припаси за бойна
подготовка през следващата учебна година“.
(2) Лимитът за Българската армия се утвърждава от началника на отбраната, а лимитите за структурите на пряко подчинение
на министъра на отбраната – от министъра
на отбраната или от упълномощено от него
длъжностно лице.
(3) Редът за заявяване, осигуряване, разходване и отчитане на лимитите по ал. 1
се определя за Българската армия с акт на
началника на отбраната, а за структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната – от министъра на отбраната.“
§ 23. Член 39 се изменя така:
„Чл. 39. Снемането от отчет на изгубени
при стрелба стреляни елементи/гилзи от
боеприпаси и пиротехнически изделия по
правомощия и в количества се извършва от:
1. ръководителите на ст ру кт у ри (юридически лица) от състава на въоръжените
сили – за всички видове гилзи (в количества
без ограничения);
2. командирите на формирования от ниво
бригада/полк (приравнените им включително) и ръководители на структури на пряко
подчинение на министъра на отбраната (без
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посочените в т. 1) – за всички видове гилзи
(в количества до 3 на сто от годишния лимит
на структурата);
3. командирите (началниците) на формирования от ниво батальон/дивизион и приравнените им включително – за всички видове
гилзи (в количества до 4 на сто от годишния
лимит на формированието).“
§ 24. В чл. 66, ал. 3 след думата „екипаж“
се поставя запетая и се добавя „обслужващ
инженерно-технически състав“.
§ 25. В чл. 68 след думите „(самоходни
машини и прицепи)“ се добавя „и на военни
въздухоплавателни средства и кораби“.
§ 26. В чл. 70 се създават т. 5 и 6:
„5. извършване на технически преглед
(проверка) в процеса на получаване (сдаване);
6. извършване на експертна оценка и/или
функционални изпитвания.“
§ 27. В чл. 71 се създава т. 4:
„4. организиране и провеждане на мероприятия за отстраняване на откритите
неизправности и подобряване на условията
за съхранение.“
§ 28. В чл. 72 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) Техническите прегледи и обслужва
нията на БВВПИ се провеждат веднъж годишно, през пролетно-летния период, в топло и
сухо време, от назначени комисии (работни
групи), съгласно план, утвърден от командира
(началника) на военното формирование, на
което се числят БВВПИ. Планът се изготвя
до един месец преди началото на прегледите, но не по-късно от 1 април. Техническите
прегледи се извършват въз основа на заповед
на командира (началника) на военното формирование.
(2) Техническите прегледи и обслужванията
се провеждат на постоянни и временни пунктове – осигурени с необходимото техническо
оборудване, инструменти и материали, и от
подготвен личен състав, запознат с цялостния
процес и отделните операции. Пунктовете
се разполагат на разстояние не по-малко от
25 m от най-близкото хранилище/площадка
или фигури с БВВПИ. За непосредствен ръководител се назначава офицер или сержант,
позна ва щ ус т ройс т во т о и дейс т вие т о на
БВВПИ, подлежащи на технически преглед.
(3) Техническите прегледи на БВВПИ се
планират по партиди и в количества, които
са процент от общите количества на тези
партиди. Стойностите на процента са различни и се определят от вида на БВВПИ.
При констатиране на неизправности по време на техническия преглед преглежданото
количество БВВПИ от партидата се удвоява.
Ако и при повторния преглед се установят
неизправности, партидата се проверява на
100 %. За технически преглед се подбират
БВВПИ от различни места на фигурата и
задължително от сандъците, които по-рано
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не са проверявани. При откриване на неизправности в проверяваните партиди, които
може да се срещнат и в съседни партиди,
които не са планирани за преглед, те трябва
да се включат допълнително (извънредно) в
плана за технически преглед през текущата
година. В зависимост от годините на производство, условията на съхранение на БВВПИ
и други особености се допуска за технически
преглед да се планира по-голямо количество
от партидата, отколкото определеното като
процентно съотношение.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Регламентните работи на ракетите
се планират и провеждат съгласно изисква
нията, посочени в техническата документация
на ракетите и на съответните средства за
извършване на регламентните работи (подвижен контролен пункт (ПКП), автоматизирана
контролно-изпитателна проверовъчна станция
(АКИПС), универсални комплекси или др.).“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 29. В чл. 78 се създава т. 9:
„9. подмяна на неизправни блокове и агрегати за управляеми ракети и торпеда.“
§ 30. В чл. 80 се създава ал. 3:
„(3) Във всички формирования и структури до стратегическото ниво включително
се поддържа актуална база данни за БВВПИ
по номенклатури и производствени данни,
за които:
1. са въведени забрани или ограничения
при използване, други специфични изисквания
или препоръки;
2. срокът на годност е удължен.“
§ 31. Член 81 се изменя така:
„Чл. 81. (1) Според техническото си състояние всички видове БВВПИ се делят на
3 категории.
(2) Първа категория – годни за използване
по предназначение и дълговременно съхранение и отговарящи на следните условия:
1. нови или в експлоатаци я, от които
вк лючително ремонтирани/(със заменени
елементи) – отговарящи по всички показатели
на изискванията на техническа документация, срокът им на годност не е изтекъл или
е удължен след провеждане на съответните
полигонни/лабораторни изпитвания или експертна оценка;
2. нямат дефекти или имат дефекти, които:
а) за конкретен вид БВВПИ съответстват на
дефектите за първа категория и са посочени
в техническата документация (инструкции,
технически описания или ръководства);
б) не изискват ремонт и не са пречка за
използването им по предназначение и дълговременното им съхранение.
(3) Втора категория – годни за използване
по предназначение и дълговременно съхранение, но имащи несъществени отклонения
от изискванията на действащата техническа
документация, които не пречат на нормалната
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им експлоатация (основното им действие),
както и отговарящи на поне едно от следните
условия:
1. намират се в експлоатация, от които
вк лючително ремонтирани/(със заменени
елементи) – на които срокът на годност не е
изтекъл или е удължен след провеждане на
съответните полигонни/лабораторни изпитвания или експертна оценка;
2. подлежат на ремонт (замяна на отделни
техни елементи), но същият е нецелесъобразен;
3. подлежат на ремонт (замяна на отделни
техни елементи), който е целесъобразен и
възможен за извършване в заводски или във
войскови условия (във формированията).
(4) Трета категория – негодни за използване
по предназначение и отговарящи поне на едно
от следните условия:
1. забранени за стрелба (използване по
предназначение) и снети от употреба със заповед на министъра на отбраната или други,
издадени с такава цел документи;
2. опасни за бойно използване и дълго
временно съхранение;
3. на които техническият и експлоата
ционният ресурс е изчерпан и/или срокът на
годност е изтекъл и не подлежи на удължаване;
4. със съществени отклонения от изискванията на действащата техническа документация,
които пречат на нормалната им експлоатация и
предприемането на действия за възстановяване
на техническото им състояние е невъзможно
и/или нецелесъобразно;
5. с отклонения от изискванията на действащата техническа документация, които пречат
на нормалната им експлоатация, но предприемането на действия за възстановяване на
техническото им състояние е целесъобразно
и възможно в заводски условия.
(5) Определянето на категориите на БВВПИ
се извършва при условия и по ред, определени
с акт на министъра на отбраната и въз основа
на резултатите от:
1. техническите прегледи (проверките) в
процеса на получаване (сдаване);
2. плановите или извънплановите технически прегледи;
3. регламентните работи;
4. полигонните и/или лабораторните изпитвания;
5. експертната оценка, функционалните
изпитвания или други дейности, извършвани
с цел контрол на техническото им състояние;
6. използването им по предназначение
(стрелби, пускове);
7. извършения ремонт или замяна на отделни елементи (възли, агрегати);
8. водене на качествения им отчет.
(6) За втора и трета категория се допуска
въвеждането на допълнителна ремонтна подкатегория за идентифициране на определени
видове боеприпаси, за които е целесъобразно
и възможно извършването на ремонт (за-
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мяна на отделни техни елементи, агрегати)
в заводски или във войскови условия (във
формированията).“
§ 32. Създава се чл. 81а:
„Чл. 81а. Според техническото си състояние
всички боеприпаси, пиротехнически изделия
и елементите към тях, които се използват в
процеса на обучение и подготовка и съдържат
само инертни елементи (без взривни вещества, барути, иницииращи, пиротехнически,
димни, осветителни или други активни състави) и които са инертни, учебни, учебнотренировъчни, разрези, табла-разрези, макети,
габаритно-теглови макети, учебно-действаща
апаратура или друг вид, както и обезопасените боеприпаси и пиротехнически изделия
се делят на 3 категории:
1. първа категория – нови, а също така
и които се намират или са били в експлоатация, изправни и годни за използване по
предназначение;
2. втора категория – изискващи ремонт;
3. трета категория – негодни за използване,
възстановяването на които е невъзможно или
икономически нецелесъобразно.“
§ 33. В чл. 84 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Боеприпаси и пиротехнически изделия,
невзривили се при учебно-бойни стрелби (в
зависимост от вида на боеприпасите и пиротех
ническите изделия, необходимите за тяхното
унищожаване условия, сили и средства и други
обстоятелства), се унищожават на място без
преместване от квалифициран и обучен за
изпълнението на такива дейности и отдаден
в заповед личен състав:
1. от състава на стрелящото формирование
(структура);
2. от специално назначени за целта команди/
групи/формирования и съгласно изискванията
на регламентиращите документи – създадени с
цел изпълнението на задачи по унищожаването на конкретни боеприпаси пиротехнически
изделия и свързаните с тях условия.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Всички отпадъчни барути, взривни
вещества, празни опаковки, черни и цветни
метали, които могат да се получат в резултат
на утилизацията на боеприпаси, както и всички постъпления от продажбата на отпадъчни
барути, взривни вещества, празни опаковки,
черни и цветни метали, получени в резултат
на утилизацията на боеприпаси, преминават
в собственост на лицата, извършили утилизацията, и се считат за отчетени в цената за
предоставената услуга, залегнала в договора
за утилизация.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Боеприпасите и пиротехническите изделия по ал. 1 се транспортират и унищожават
на близки полигони или специално оборудвани за целта подривни площадки единствено
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в случай че възможностите на конкретното
място са ограничени и предоставяните условия
не отговарят на изискванията.“
§ 34. В чл. 84б ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Боеп ри паси, взри вн и вещес т ва и
пиротехнически изделия, категоризирани в
трета категория, със заповед на ръководителя
на юридическото лице, в чието управление
се намират, се предоставят безвъзмездно на
ръководителя на юридическото лице, в чието
управление се намират складовете, определени
по реда на чл. 30, ал. 3, т. 1.
(2) Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, предоставени по ал. 1, се
включват в списъка по чл. 86 и се съхраняват
до предаването им за утилизация/унищожение
или до предаването им на купувача.“
§ 35. В чл. 84е, ал. 1 думите „извадени от
списъка по чл. 86 и да бъдат“ се заличават.
§ 36. В чл. 87 ал. 2 се изменя така:
„(2) Комисията по ал. 1 може да намалява
началната продажна цена на номенклатурите
от списъка, които в съответния период не са
продадени. С решение на комисията по ал. 1
цената може да бъде намалена при първите
две оценки с не повече от 20 на сто от всяка
предходна оценка, при третата – с не повече
от 30 на сто от предходната оценка, а при
невъзможност за търговска реализация след
намаляване на цената при третата оценка, да
бъде определена минимална (крайна) цена не
по-висока от 50 на сто от последната оценка.
Всяко решение на комисията влиза в сила от
датата на утвърждаването му от министъра
на отбраната/ръководителя на съответната
структура.“
§ 37. Член 93 се отменя.
§ 38. В допълнителната разпоредба се
правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 1 – 5 се изменят така:
„1. „Срок на годност на БВВПИ“ – определен период от време, през който БВВПИ
запазват своите експлоатационни и технически
характеристики и са годни за бойно използване
(използване по предназначение). Определя се
от производителя или за дълговременно съхранявани БВВПИ от резултатите от проведените
с тях полигонни/лабораторни изпитвания или
експертна оценка. Срокът на годност е част
от срока на дълговременно съхранение на
БВВПИ и подлежи на удължаване.
2. „Щатна опаковка“ за ОБВВПИ са специално проектирани и произведени средства
или комплекс от средства (сандъци, контейнери, футляри, каси и др.), предназначени за
конкретни ОБВВПИ, за които осигуряват:
а) предотвратяване или намаляване въздействията на атмосферните условия (при
съхранение на стрелково оръжие, патрони,
изстрели, ракети и др.);
б) защита от повреди;
в) безопасни условия за съхранение, транспортиране и товаро-разтоварни дейности.
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3. „Боеприпаси в снаряден вид (СВ)“ са
боеприпаси, на които взривателите/запалките
са завити на снарядите/мините-тела/гранатите
и други и са готови за бойно използване по
предназначение.
4. „Опасни за бойно използване и дългосрочно съхранение боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия и елементи
за тях“ са:
а) стреляни (използвани по предназначение) и невзривили се/незадействали се (неразриви) снаряди, мини, гранати, инженерни
боеприпаси и средства, морски и авиационни
боеприпаси – от всякакъв вид, калибър и
начин на действие;
б) били са подложени на въздействието
на взрив, огън при пожар, аварии при транспортиране с всякакъв вид транспорт, аварии
при претоварване със специални средства,
както и на други инциденти или природни
бедствия, резултатът от които не позволява
по-нататъшното им съхранение, транспортиране или бойно използване (използване по
предназначение);
в) взриватели и запалки – с механични
повреди, със снети и/или смачкани предпа зн и к а пач к и, с ъ с ск ъ с а н и, смач к а н и,
пробити или липсващи мембрани, поставени
на установка не в походно положение (при
наличие на такава установка и когато не се
предвижда непосредственото им използване
по предназначение), без предвидените от
производителя предпазни чеки (шплентове)
или други елементи за фиксирането им в
походно положение;
г) в комплекта на които има завити/поставени елементи, които са класифицирани като
опасни и не подлежат на подмяна;
д) със следи от удар по корпусите на снарядите, мините, гранатите, челните части,
морски боеприпаси и авиационни средства за
поразяване и челните взриватели (запалки);
е) снаряди, мини-тела, гранати, челни
части, ин женерни, морск и и авиационни
боеприпаси, в разривните заряди, осветителните, димните и други състави, на които са
настъпили физико-химични изменения, които са класифицирани като опасни (съгласно
техническа документация или по заключение
на изпитателна лаборатория);
ж) твърди ракетни горива, барути и/или
бойни заряди, които са загубили химическата
си устойчивост (по заключение на изпитателна
лаборатория);
з) без или с нарушена маркировка, която
не може да бъде възстановена; за БВВПИ,
върху които не е характерно нанасяне на
маркировка и нямат такава – условието се
отнася за тяхната опаковка;
и) негодни за употреба пиротехнически
изделия, взривни вещества и барути, в това
число барутни заряди за барутни ракетни
двигатели, извлечени от корпуса на двигателя;
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к) ракети от всички видове, които са излетели и непосредствено след пуска или по
време на полет са паднали на площадки; на
повърхността на земята; върху съоръжения
и други и не са се взривили;
л) при стрелба (използване по предназначение) се констатира ненормално действие (класифицирано като опасно), което е предпоставка
за възникване на инциденти и произшествия
с неблагоприятни последствия за живота и
здравето на експлоатиращия ги състав и/или
до повреди на материалната част;
м) паднали в опаковка или без опаковка от
височина, по-голяма от допустимата, за всеки
конкретен вид (включително с отчитане на
състоянието – снаряден вид);
Забележка. За боеприпасите от вида на ракети и други, чийто контрол на техническото
състояние се извършва с контролно-проверовъчна апаратура (КПА), автоматизирана
контролно-изпитателна проверовъчна станция
(АКИПС) или други, решение за техническото им състояние се взема в съответствие
с изискванията на техническите описания и
инструкциите по експлоатация на съответните
боеприпаси и/или контролни средства;
н) които предвид техническото си състояние, отработения ресурс или по друг критерий
се класифицират като опасни съгласно изиск
вания (условия), посочени в техническата им
документация;
о) негодни за по-нататъшно дълговременно
съхранение (съгласно техническа документация от производителя или по заключение на
изпитателна лаборатория);
п) със заличени или нарушени клейма,
които не могат да бъдат разчетени;
р) за които няма и не може да бъде намерена достоверна техническа документация
(информация) за тяхното устройство и/или
начин на действие.
5. „Боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, забранени за стрелба
(използване по предназначение)“ са тези,
които при проведените технически прегледи,
регламентни работи, лабораторни и/или полигонни изпитвания, експертна оценка или
други дейности, свързани с контрол на техническото им състояние, са показали резултати,
неотговарящи на изискванията на техничес
ката документация, и са прекатегоризирани
в трета категория.“
2. Създават се т. 7 – 15:
„7. „Склад за съхранение на ОБВВПИ“
е организационна единица, имаща общо
предназначение: организиране и извършване
на получаване/предаване, водене на отчет,
съхранение, преразпределение, сортиране,
контрол на техническото състояние, обслужване, ремонт и други служебни дейности, извършвани с ОБВВПИ. По начина на ползване
складовете биват:
а) постоянни (стационарни) – съвкупност
от специални строежи (хранилища, сгради,
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съоръжения и др.) и прилежащата им инфраструктура, които са планирани, проектирани
и изградени в специално избран район от
местността;
б) временни (полеви) – съвк у пност от
разположени/развърнати в избран район на
местността елементи (участъци за съхранение,
за приемане и др., площадки и др.).
8. „Хранилище за съхранение на ОБВВПИ“ е
специално планирана, проектирана, изградена
и оборудвана съгласно изискванията сграда
(помещение, съоръжение), предназначена за
съхранение на ОБВВПИ. В смисъл на посоченото предназначение се допуска и употребата
на понятието „склад“, като единствено в този
случай „хранилище“ и „склад“ имат еднакво
значение.
9. „Движение на ОБВВПИ“ е всяко извършвано с тях действие, свързано с промяна
на тяхното: местоположение; количество;
категория или комплектация и извършвано
на основание изготвени (издадени) за целта
документи (първични счетоводни и/или пояснителни).
10. „Временно съхранение на ОБВВПИ“
е такава създадена организация, при която
ОБВВПИ, водещи се на отчет на едно материалноотговорно лице, са поставени на
съхранение в хранилище, за което отговаря
друго материалноотговорно лице.
11. „Отчетно ниво“ е всяко отделно ниво
по реда на подчиненост в логистичната верига (военно формирование или структура
на тактическо, оперативно и стратегическо
ниво), което води счетоводен или оперативен
отчет на ОБВВПИ.
12. „Отчет на ОБВВПИ по производствени данни“ е отчет на наличностите като
комплекти и влизащите в състава им техни
елементи (в зависимост от вида на ОБВВПИ)
или елементи извън комплекта (ЕИК) по наименования на номенклатурите, количества,
категории и производствени данни (партида,
година на производство, завод производител/
LOT номер, заводски номер и др., в зависимост
от спецификата на съответните ОБВВПИ).
13. „Количествен отчет на ОБВВПИ“ е
отчет на наличностите като комплекти или
ЕИК по наименования на номенклатурите,
количества и категории.
14. „Оперативен отчет на ОБВВПИ“ е отчет
и обобщаване на данни за ОБВВПИ, касаещи
техните количествени, качествени и експлоатационни характеристики. Извършва се:
а) в логистичните структури на формированията на тактическо ниво, водещи счетоводен отчет на ОБВВПИ – чрез обобщаване
на данни за определени видове ОБВВПИ,
касаещи специфични техни експлоатационни
характеристики (брой изстрели/пускове, отработени ресурси, изминати километри и други,
в зависимост от конкретния вид ОБВВПИ);
б) в логистичните структури на формированията на тактическо ниво (които не водят

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

счетоводен отчет на ОБВВПИ) и на оперативно ниво – чрез отчитане и обобщаване на
изпратените по команден ред от подчинените
формирования:
аа) с ъо т ве т н и коп и я (екзем п л я ри) о т
изпълнените Нареждания за движение на
активи форма ПД 243 и копия на свързаните
с тях първични счетоводни документи, пояс
нителни документи, отразяващи промяна в
категориите, комплектацията и др., сведения
за изразходваните в процеса на подготовка
БВВПИ и др. – за водене на количествен отчет
на ОБВВПИ; отчетът се води чрез средства за
документален отчет (отчетни книги; картони)
или в електронен формат; при воденето на
ОБВВПИ в електронен формат (в електронни
таблици) същият се организира на принципа
на водене на документалния отчет;
бб) информация за определени видове
ОБВВПИ, касаещи специфични техни експлоатационни характеристики (брой изстрели/
пускове, отработени ресурси, изминати километри и др.) – структурирана в специално
създадени за целта форми на док у менти
(справки, сведения и други, в зависимост от
конкретния вид ОБВВПИ);
в) в логистичните структури на стратегическо ниво – чрез обобщаване на изпратена
по команден ред информация, структурирана
в специално създадени за целта форми на
документи (справки, сведения, отчети и др.).
15. „Годишно сверяване на наличностите и
движението на ОБВВПИ“ е процес на сверяване (сравняване) на наличностите от ОБВВПИ
(по наименования на номенклатурите, категории и количества) към конкретен времеви
момент и тяхното движение през конкретен
времеви период. Извършва се:
а) в отчетните нива, които издават/изпълняват Нареждания за движение на активи
форма ПД 243;
б) между две формирования от съседни отчетни нива, при които по реда на подчиненост
едното е старша инстанция за другото; допуска
се сверяването да се извършва и през ниво;
в) по отчетни донесения (изготвени от
логистичните структури на подчинените формирования) или чрез проверка записването
в средствата за документален отчет (отчетни
книги; картони) или въвеждането в електронните форми на всички документи (първични
счетоводни и пояснителни), които:
аа) се отнасят за тези две формирования;
бб) са издадени/изготвени през конкретния
период от време и отразяват цялото движение
на ОБВВПИ;
г) пряко между личния състав на отчетните
звена на двете формирования.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2493
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 45
ОТ 18 МАРТ 2020 Г.

за допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата
а д м и н ис т ра ц и я, п рие т с Пос т а нов лен ие
№ 229 на Министерския съвет от 2009 г.
(обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102
от 2009 г., бр. 15, 25 и 30 от 2010 г.; попр.,
бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от
2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г.,
бр. 22, 50 и 103 от 2012 г., бр. 30, 51, 69, 70, 74,
82, 88 и 102 от 2013 г., бр. 8, 49, 58, 67, 76 и 94
от 2014 г., бр. 5, 19, 37 и 57 от 2015 г., бр. 2,
8, 49 и 91 от 2016 г., бр. 12, 30, 39, 45, 63 и 68
от 2017 г., бр. 2 и 70 от 2018 г. и бр. 1, 3, 12,
46, 57, 93 и 97 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7 се създава ал. 4:
„(4) По изключение и по предложение на
министър-председателя Министерският съвет
може да провежда заседания и дистанционно.“
§ 2. В чл. 42, ал. 1 се създава изречение
второ: „В случаите, когато заседанието се
провежда дистанционно, се осигурява пряко
и виртуално участие на членовете на Министерския съвет при спазване на изискванията
за кворум.“
§ 3. В чл. 46, ал. 1 се създава изречение
трето: „Протокол се изготвя и в случаите на
заседание, проведено дистанционно.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила от
18 март 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
2529

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за данък
върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 76
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3
и 16 от 2007 г., бр. 39, 71 и 105 от 2008 г.,
бр. 4 и 100 от 2009 г., бр. 6 от 2010 г., бр. 10
и 84 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; попр., бр. 16
от 2012 г.; изм. и доп., бр. 20 и 110 от 2013 г.,
бр. 1 от 2015 г., бр. 8 и 70 от 2016 г., бр. 24
от 2017 г., бр. 58 от 2018 г. и бр. 3 от 2019 г.;
попр., бр. 5 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Мястото на изпълнение на доставката
е на територията на страната и в случаите
на данъчно събитие по чл. 25, ал. 10 – 12 от
закона.“
§ 2. В чл. 9 се създават ал. 8 и 9:
„(8) В случаите на чл. 6, ал. 7, изречение
първо от закона лицето следва да разполага
едновременно със следните документи:
1. документ, удостоверяващ регистрацията му за целите на данъка върху добавената
стойност в държавата членка, където стоките
са пристигнали или е завършил превозът им;
2. писмена декларация от лицето, че е
обложило вътреобщностното придобиване на
стоките в държавата членка, където стоките
са пристигнали или е завършил превозът им.
(9) Когато лицето разполага с документите
по ал. 8, за доставката не се прилага чл. 6,
ал. 3, т. 3 от закона.“
§ 3. В чл. 10 се създават ал. 6 и 7:
„(6) Когато за доставката е приложен чл. 6,
ал. 3, т. 3 от закона и впоследствие лицето
се снабди с документите по чл. 9, ал. 8, то
коригира резултата от прилагането на тази
разпоредба чрез анулиране на протокола по
чл. 117, ал. 1, т. 3 от закона, с който данъкът
е начислен. За анулирането не се издава нов
протокол, а в анулирания протокол се посочва
основанието за анулиране.
(7) В случаите по ал. 6 протоколът се
анулира в 5-дневен срок считано от датата,
на която лицето се е снабдило с документите по чл. 9, ал. 8, и в същия срок се издава
нов протокол по чл. 117, ал. 1, т. 3 от закона
за извършената вътреобщностна доставка
по чл. 7, ал. 4 от закона, който следва да се
отрази в дневника за продажби, справка-дек
ларацията и VIES-декларацията по чл. 125
от закона за данъчния период, през който е
издаден новият протокол.“
§ 4. В чл. 31г, ал. 2 думите „чл. 30, ал. 1 и 2“
се заменят с „чл. 29, ал. 6, т. 3“.
§ 5. В чл. 41 думите „Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с
увреждания, приет с ПМС № 343 от 2004 г.
(обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм., бр. 31
от 2005 г., бр. 63 от 2005 г. – РВАС № 7081
от 2005 г. по адм. дело № 4402 от 2005 г.,
бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г., бр. 58 от
2006 г. – РВАС № 7623 от 2006 г. по адм. дело
№ 2426 от 2006 г.)“ се заменят с „Правилника
за прилагане на Закона за хората с увреждания,
приет с Постановление № 65 на Министерския
съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 27 от 2019 г.)“.
§ 6. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В т. 1 буква „а“ се изменя така:
„а) фактура за доставката, която съдържа
идентификационния номер по ДДС на получателя, издаден от друга държава членка, под
който номер му е извършена доставката;“.
2. В т. 2 основният текст се изменя така:
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„2. документи за изпращането или транспортирането на стоките от територията на
страната до територията на друга държава
членка, когато не прилага презумпцията по
чл. 45а от Регламент за изпълнение (EС)
2018/1912 на Съвета от 4 декември 2018 г. за
изменение на Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 282/2011 по отношение на някои освобождавания при вътреобщностни сделки (OB, L
311/10 от 7 декември 2018 г.):“.
§ 7. В чл. 49а, ал. 5, т. 1 думите „колона 11“
се заменят с „колони 11 или 13“.
§ 8. В чл. 64, ал. 1, т. 1 след думите „чл. 10а“
се поставя запетая и се добавя „чл. 10б“.
§ 9. В чл. 67 се създава ал. 4:
„(4) За начисления данък за направени
последващи разходи, свързани с подобрение
на стоки, включително недвижими имоти,
различни от сграда, и услуги, които са или
биха били дълготрайни активи, за който не
възниква нов 20-годишен срок, съответно
5-годишен срок съгласно чл. 79, ал. 10, чл. 79а,
ал. 10 и чл. 79б, ал. 8 от закона, корекциите
по чл. 79, 79а и 79б от закона се извършват
пропорционално за остатъка от годините на
20-годишния, съответно 5-годишния, срок.“
§ 10. В чл. 73 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „Всички данъчно
задължени лица“ се поставя запетая и се добавя „установени на територията на страната,“.
2. В ал. 2 в основния текст след думите
„юридически лица,“ се добавя „различни от
лицата по чл. 99, ал. 7,“.
§ 11. В чл. 74, ал. 2, т. 1 думите „чл. 96,
ал. 1, чл. 100, ал. 1 и чл. 132а от закона“ се
заменят с „чл. 96, ал. 1, включително и с
оборот, формиран по реда на ал. 10, чл. 100,
ал. 1 и чл. 132а от закона“.
§ 12. В чл. 77, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. справка:
а) за общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания за предходната и
текущата година, с изключение на придобиването на нови превозни средства и на акцизни
стоки – за лица, регистрирани на основание
чл. 99, ал. 3 от закона;
б) за извършените облагаеми вътреобщностни придобивания за последните 12 месеца
преди текущия месец – за лица, регистрирани
на основание чл. 99, ал. 7 от закона.“
§ 13. В чл. 79, ал. 2, т. 2 след думите „чл. 113,
ал. 9“ се добавя „от закона“.
§ 14. В чл. 81, ал. 1, т. 1 думите „чл. 82,
ал. 2, 4 и 5“ се заменят с „чл. 82, ал. 2, 4, 5 и 6“.
§ 15. В чл. 87а ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато туроператор предоставя от свое
име стоки или услуги, получени от други данъчно задължени лица, на друг туроператор
във връзка с пътуването на пътуващо лице, от
които пътуващото лице се възползва пряко, е
налице доставка на обща туристическа услуга
по чл. 136, ал. 1 от закона.“
§ 16. Създава се чл. 109а:
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„Корекции на доставките
Чл. 109а. (1) В случай че доставчикът не
се снабди с документите по чл. 109, ал. 3 до
изтичането на календарния месец, следващ
календарния месец, през който данъкът за
доставката е станал изискуем, се счита, че
доставката е облагаема със ставка 20 на сто.
(2) В случаите по ал. 1 данъкът се начислява
от доставчика чрез издаване на протокол по
чл. 117, ал. 2 от закона.
(3) Протоколът по ал. 2 се издава в 15-дневен
срок считано от последния ден на календарния
месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем.
(4) Когато впоследствие доставчикът се
снабди с необходимите документи, той коригира резултата от прилагането на ал. 1 и 2
чрез анулиране на протокола по ал. 2. За
анулирането не се издава нов протокол.
(5) Анулирането по ал. 4 се извършва в
5-дневен срок считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.“
§ 17. В чл. 113, ал. 3 думите „чл. 97а, 99“
се заменят с „чл. 97а, чл. 99, ал. 1 – 6“.
§ 18. Създава се чл. 113г:
„Деклариране и отчитане при прилагане на
режим складиране на стоки до поискване по
чл. 15а от закона
Чл. 113г. (1) Всяко данъчно задължено лице,
което прехвърля стоки под режим складиране
на стоки до поискване по чл. 15а от закона
от територията на страната до територията
на друга държава членка, води електронен
регистър на тези стоки по чл. 123, ал. 5 от
закона по образец – приложение № 39.
(2) Всяко данъчно задължено лице, за което
стоките под режим складиране на стоки до
поискване по чл. 15а от закона са предназначени да бъдат доставени и са изпратени до
територията на страната, води електронен
регистър на тези стоки по чл. 123, ал. 6 от
закона по образец – приложение № 40.
(3) При поискване от орган по приходите
информацията в електронните регистри по
чл. 123, ал. 5 и 6 от закона се предоставя в
структуриран формат, формиран съгласно
изискванията към параметрите и структурата
на данните, описани в приложение № 41, по
електронен път или на електронен носител
при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(4) Лицето по ал. 1 е длъжно да отрази в
дневника за продажбите за съответен данъчен
период информация от регистъра по чл. 123,
ал. 5 от закона за операции с кодове „41 – Изпращане или транспортиране на стоки от
територията на страната до територията на
друга държава членка под режим складиране
на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС“,
„43 – Замяна на лицето, за което са били
предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от
ЗДДС“, „46 – Корекция на допусната грешка
при посочване на идентификационен номер
по ДДС на лицето, за което са предназначени
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стоките при операции, отразени с код 41“ или
„48 – Връщане на стоки на територията на
страната по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС“, както
следва:
1. в колона 3 „Вид на документа“ се отразява код „04“ за „Регистър на стоки под
режим складиране на стоки до поискване,
изпратени или транспортирани от територията на страната до територията на друга
държава членка“;
2. в колона 4 „Номер на документа“ се
отразява съответният номер на изпращане
на стоки от колона 1 на приложение № 39;
3. в колона 5 „Дата на документа“ се отразява датата от колона 8 на приложение № 39:
а) в случаите, когато се отразява извършена
операция, която не е отразена в периода на
извършването є, в колона 5 се посочва датата
на извършване на операцията само когато е
декларирано първоначално изпращане или
транспортиране на стоки от територията на
страната до територията на друга държава
членка под режим складиране на стоки до
поискване по чл. 15а от ЗДДС;
б) в случаите, когато е посочен грешен
идентификационен номер по ДДС на лицето,
за което са предназначени стоките, деклариран
в предходен данъчен период на изпращане или
транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от
закона, в колона 5 се посочва датата на изпращането или транспортирането на стоките;
4. в колона 6 „Идентификационен номер на
контрагента“ се отразява идентификационният
номер по ДДС от колона 11 на приложение
№ 39, като:
а) в случаите на замяна се отразява идентификационният номер по ДДС на заместващото лице от колона 11 на приложение № 39;
б) в случаите на коригиране на посочен
грешен идентификационен номер по ДДС на
лицето, за което са предназначени стоките,
деклариран в предходен данъчен период на
изпращане или транспортиране на стоки по
чл. 15а, ал. 1 от закона, се отразява коректният
идентификационен номер по ДДС от колона 11
на приложение № 39;
5. в колона 8 „Вид на стоката/услугата“ се
отразява описанието на стоката от колона 4
на приложение № 39, когато се отразяват операции с код „41 – Изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната
до територията на друга държава членка под
режим складиране на стоки до поискване по
чл. 15а от ЗДДС“ или с код „48 – Връщане на
стоки на територията на страната по чл. 15а,
ал. 5 от ЗДДС“, като:
а) не се посочва видът на стоката в случаите
на операции с код „43 – Замяна на лицето,
за което са били предназначени стоките по
чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС“ или с код „46 – Корекция на допусната грешка при посочване
на идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките при
операции, отразени с код 41“;
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б) при операции с код „43 – Замяна на
лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС“ в колона 8
„Вид на стоката/услугата“ се отразява само
идентификационният номер по ДДС на лицето, което е било заместено, от колона 12
на приложение № 39;
в) при операции с код „46 – Корекция на
допусната грешка при посочване на идентификационен номер по ДДС на лицето, за
което са предназначени стоките при операции, отразени с код 41“ в колона 8 „Вид на
стоката/услугата“ се отразява само погрешно
посоченият идентификационен номер по ДДС
от колона 11 на приложение № 39;
г) в случаите по букви „б“ и „в“ в полето
се въвежда само идентификационен номер по
ДДС без друга информация;
6. в колона 8а „Доставка по чл. 163а ЗДДС
или внос по чл. 167а от ЗДДС“ се отразява
кодът на съответната операция от колона 3
на приложение № 39;
7. в колона 9 „Общ размер на ДО за облагане
с ДДС“ се отразява стойността на стоката от
колона 7 на приложение № 39.
(5) Отразени грешки в регистъра по чл. 123,
ал. 5 от закона не се отразяват в дневника
за продажбите, с изключение на случаите
на коригиране на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лицето, за
което стоките са предназначени, деклариран
в предходен данъчен период на изпращане
или транспортиране на стоки по чл. 15а,
ал. 1 от закона (при операции, отразени с код
„41“ в регистъра по чл. 123, ал. 5 от закона).
Корекцията на грешно посочения идентификационен номер по ДДС на лицето, за което
стоките са предназначени, в дневника за
продажбите се извършва на един ред, като в
колона 5 се отразява датата на изпращането
или транспортирането на стоките, в колона 6
се отразява коректният идентификационен
номер по ДДС на контрагента и в колона 8
се отразява погрешно посоченият идентификационен номер по ДДС.
(6) Лицето по ал. 2 е длъжно да отрази
в дневника за покупките за съответен данъчен период информация от регистъра по
чл. 123, ал. 6 от закона за операции с кодове
„51 – Пристигане на стоки на територията на
страната под режим складиране на стоки до
поискване по чл. 15а от ЗДДС“, „53 – Замяна
на лицето, за което са били предназначени
стоките, без прекратяване на договора по
чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС“, „54 – Брак/липса/
унищожаване на стоки по чл. 15а, ал. 10 от
ЗДДС“ или „58 – Прекратяване на договора
при режим складиране на стоки до поискване
по чл. 15а от ЗДДС“, както следва:
1. в колона 3 „Вид на документа“ се отразява код „05“ за „Регистър на стоки под режим
складиране на стоки до поискване, получени
на територията на страната“;
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2. в колона 4 „Номер на документа“ се
отразява съответният номер на пристигане
на стоки от колона 1 на приложение № 40;
3. в колона 5 „Дата на документа“ се отразява датата от колона 8 на приложение № 40;
4. в колона 6 „Идентификационен номер
на контрагента“ се отразява идентификационният номер по ДДС от колона 9 на приложение № 40;
5. в колона 8 „Вид на стоката/услугата“ се
отразява описанието на стоката от колона 4
на приложение № 40; не се посочва видът на
стоката в случаите на операции с код „53 – Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките, без прекратяване на договора
по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС“; при операции с
този код в колона 8 „Вид на стоката/услугата“
се отразява идентификационният номер по
ДДС на заместващото лице от колона 9 на
приложение № 40 само когато заместеното
лице има информация за този номер;
6. в колона 8а „Доставка по чл. 163а ЗДДС
или внос по чл. 167а от ЗДДС“ се отразява
съответният код от колона 3 на приложение
№ 40;
7. в колона 9 „ДО и данък на получените
доставки, ВОП, получените доставки по чл. 82,
ал. 2 – 6 ЗДДС и вносът без право на данъчен
кредит или без данък“ се отразява стойността
на стоката от колона 7 на приложение № 40.“
§ 19. В чл. 115 се създава ал. 12:
„(12) В случаите на чл. 7, ал. 5, т. 11 от
закона, когато доставчикът може да обоснове
причината за допуснатите от него пропуски
или грешки, същите се декларират за данъчния
период, през който грешките или пропуските
са установени. В тези случаи изречение второ
на ал. 10 не се прилага.“
§ 20. В чл. 117 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 6 се изменя така:
„6. общ брой редове в раздел „В“ на дек
ларацията;“
б) създават се т. 12 – 16:
„12. общ брой редове в раздел „Г“ на дек
ларацията;
13. идентификационен номер по ДДС на
лицето, за което стоките са предназначени да
бъдат доставени при изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната
до територията на друга държава членка под
режим складиране на стоки до поискване по
чл. 15а, ал. 1 от закона, включително знака
на държавата членка по ISO 3166;
14. код на операцията по режим складиране на стоки до поискване (1 – изпращане
или транспортиране на стоки от територията
на страната до територията на друга държава
членка под режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а, ал. 1 от закона, 2 – връщане
по чл. 15а, ал. 5 от закона на територията на
страната на стоки, изпратени или транспортирани под режим складиране на стоки до
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поискване, или корекция на грешно посочен
идентификационен номер по ДДС на лицето,
за което стоките са предназначени да бъдат
доставени под режим складиране на стоки до
поискване в декларирано в предходен данъчен
период изпращане или транспортиране на
стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона, или 3 – замяна по чл. 15а, ал. 4 от закона на лицето,
за което стоките са предназначени да бъдат
доставени под режим складиране на стоки
до поискване);
15. идентификационен номер по ДДС на
лицето, за което стоките са били предназначени
при заместване по чл. 15а, ал. 4 от закона,
включително знака на държавата членка по
ISO 3166;
16. данъчен период, през който е извършена
операцията по режим складиране на стоки до
поискване (мм/гггг), в случай че този период
е различен от данъчния период по т. 3.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В отчетните регистри задължително
се отразяват:
1. вътреобщностните доставки на стоки,
по които лицето е доставчик;
2. доставките на услуги по чл. 21, ал. 2 от
закона с място на изпълнение на територията
на друга държава членка;
3. доставките като посредник в тристранна
операция;
4. идентификационният номер по ДДС на
лицето:
а) за което стоките са предназначени да
бъдат доставени при изпращането или транспортирането им от територията на страната
до територията на друга държава членка под
режим складиране на стоки до поискване по
чл. 15а, ал. 1 от закона, и/или
б) за което стоките са били предназначени да бъдат доставени при изпращането
или транспортирането им от територията на
страната до територията на друга държава
членка под режим складиране на стоки до
поискване по чл. 15а, ал. 1 от закона, когато
стоките се връщат на територията на страната
по чл. 15а, ал. 5 от закона, и/или
в) за което стоките са били първоначално
предназначени да бъдат доставени под режим
складиране на стоки до поискване по чл. 15а,
ал. 1 от закона, когато стоките са изпратени
или транспортирани от територията на страната до територията на друга държава членка
и на заместващото лице в случаите на чл. 15а,
ал. 4 от закона, и/или
г) за което стоките са предназначени да
бъдат доставени при изпращането или транспортирането им от територията на страната
до територията на друга държава членка под
режим складиране на стоки до поискване по
чл. 15а, ал. 1 от закона, както коректният
идентификационен номер по ДДС на лицето,
така и грешният идентификационен номер по
ДДС за същото лице в случаите на грешно
посочен идентификационен номер по ДДС,
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деклариран в предходен данъчен период на
изпращане или транспортиране на стоки по
чл. 15а, ал. 1 от закона.“
3. В ал. 5 се създават т. 5 – 8:
„5. не е изпращало или транспортирало
стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим
складиране на стоки до поискване по чл. 15а,
ал. 1 от закона;
6. не е връщало по чл. 15а, ал. 5 от закона
на територията на страната стоки, които са
били изпратени или транспортирани до територията на друга държава членка под режим
складиране на стоки до поискване;
7. не е извършвало заместване по чл. 15а,
ал. 4 от закона на лице, за което стоките са
предназначени да бъдат доставени при изпращане или транспортиране от територията на
страната до територията на друга държава
членка под режим складиране на стоки до
поискване, от друго лице;
8. не е извършвало корекция на грешно
посочен идентификационен номер по ДДС на
лице, за което стоките са предназначени да
бъдат доставени под режим на складиране на
стоки до поискване, деклариран в предходен
данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона.“
4. Създават се ал. 10 – 13:
„(10) В случаите на връщане на стоки на
територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от
закона във VIES-декларацията се посочва
идентификационният номер по ДДС на лицето,
за което стоките са били предназначени да
бъдат доставени към момента на започване на
връщането, включително и при заместване по
чл. 15а, ал. 4 от закона, независимо от броя
на заместванията. В случаите на няколко
връщания на стоки през един и същ данъчен
период във VIES-декларацията идентификационният номер по ДДС на лицето, за което
стоките са били предназначени, се посочва
само един път.
(11) В случаите на няколко изпращания
на стоки през един и същ данъчен период
във VIES-декларацията идентификационният
номер по ДДС на лицето, за което стоките
са предназначени, се посочва само един
път. В случаите на няколко последователни замествания по чл. 15а, ал. 4 от закона
във VIES-декларацията се посочва идентификационният номер на всяко лице, което
замества друго лице, дори и в случаите на
няколко замествания през един и същ данъчен период.
(12) Когато са декларирани във VIES-декларация данни за изпращане или транспортиране
на стоки под режим складиране на стоки до
поискване по чл. 15а, ал. 1 от закона, но впоследствие не е декларирана извършена замяна
по чл. 15а, ал. 4 от закона или връщане на
територията на страната по чл. 15а, ал. 5 от
закона, както и при неправилно посочване на
идентификационен номер по ДДС на лице, за
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което стоките са предназначени под режим
на складиране на стоки до поискване, същите
се декларират в данъчния период, през който
грешката е установена.
(13) Когато за данъчния период на изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга
държава членка не са декларирани данни за
режим по 15а, ал. 1 от закона във VIES-дек
ларация, същите не подлежат на корекция.“
§ 21. В чл. 118 ал. 4 се изменя така:
„(4) Допълнителни записи „в раздел „В“ за
същия получател/придобиващ са допустими
само при деклариране на пропуснати данни за
предходни периоди в съответствие с чл. 126,
ал. 3, т. 1 от закона. В случаите на чл. 7,
ал. 5, т. 11 от закона допълнителни записи
на данни за допуснати пропуски или грешки
от доставчика са допустими в съответствие
с чл. 115, ал. 12.“
§ 22. В глава деветнадесета се създава
чл. 123:
„Задължение за уведомяване при доставки,
предназначени за континенталния шелф и изключителната икономическа зона
Чл. 123. Уведомяването по чл. 131г, ал. 3
от закона се извършва по електронен път
при условията и по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс в 7-дневен срок
преди първата доставка, за която следва да
се начисли данък по чл. 82, ал. 6, т. 1 или 2
от закона.“
§ 23. В приложение № 1 в раздел „Б“ се
правят следните изменения:
1. Ред „ Чл. 96, ал. 1 ЗДДС – задължителна регистрация при облагаем оборот съгласно
чл. 96, ал. 1 ЗДДС ________ лв.“ се изменя така:
„ Чл. 96, ал. 1 от ЗДДС – задължителна
регистрация за данъчно задължено лице, което
е установено на територията на страната, при
облагаем оборот съгласно чл. 96, ал. 1 ЗДДС
________ лв.
 Чл. 96, ал. 9 от ЗДДС – задължителна
регистрация за данъчно задължено лице, което
не е установено на територията на страната и
извършва облагаеми доставки на стоки или
услуги по чл. 12 ЗДДС, различни от тези, по
които данъкът е изискуем от получателя, и от
тези, за които законът предвижда задължение
за регистрация по чл. 97, 97б и 98 ЗДДС“.
2. Ред „ Чл. 99, ал. 1 ЗДДС – задължителна регистрация за данъчно незадължено
юридическо лице и данъчно задължено лице,
което не е регистрирано на основание чл. 96,
97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3 и чл. 102 ЗДДС и което извършва вътреобщностно придобиване
на стоки“ се изменя така:
„ Чл. 99, ал. 3 от ЗДДС – задължителна
регистрация за данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което
не е регистрирано на основание чл. 96, 97, 98,
чл. 100, ал. 1 и 3 и чл. 102 от ЗДДС и което
извършва вътреобщностно придобиване на
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стоки, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши
20 000 лв. за текуща календарна година
 Чл. 99, ал. 7 от ЗДДС – задължителна
регистрация за данъчно задължено лице,
установено в друга държава членка, което
извършва вътреобщностно придобиване на
стоки на територията на страната по чл. 15а,
ал. 6 или чл. 65а ЗДДС, независимо от стойността на извършените от него облагаеми
вътреобщностни придобивания по чл. 99,
ал. 2 ЗДДС“.
§ 24. В приложение № 8 в раздел „Б“ се
правят следните изменения и допълнения:
1. Ред „ чл. 108, ал. 1, т. 1 ЗДДС – де
регистрация по избор при отпадане на съответното основание за задължителна регист
рация – за лице, регистрирано на основание
чл. 96, 97, 97б, чл. 98, ал. 3 или чл. 100, ал. 1“
се изменя така:
„ чл. 108, ал. 1, т. 1 ЗДДС – дер егистрация
по избор при отпадане на съответното основание за задължителна регистрация – за лице,
регистрирано на основание чл. 96, ал. 1, чл. 97,
97б, чл. 98, ал. 3 или чл. 100, ал. 1“.
2. Ред „ чл. 108, ал. 1, т. 3 ЗДДС – дерегистрация по избор на лице, регистрирано
на основание чл. 99 и чл. 100, ал. 2, когато
за предходната календарна година сумата на
данъчните основи на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на нови
превозни средства и акцизни стоки, не надвишава 20 000 лв., и към датата на подаване
на заявлението за дерегистрация не е налице
основание за задължителна регистрация“ се
изменя така:
„ чл. 108, ал. 1, т. 3 ЗДДС – дер егистрация
по избор на лице, регистрирано на основание чл. 99, ал. 3 и чл. 100, ал. 2, когато за
предходната календарна година сумата на
данъчните основи на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на нови
превозни средства и акцизни стоки, не надвишава 20 000 лв., и към датата на подаване
на заявлението за дерегистрация не е налице
основание за задължителна регистрация“.
3. Ред „ чл. 108, ал. 1, т. 4 ЗДДС – де
регистрация по избор на лице, регистрирано
на основание чл. 97а, когато към датата на
подаване на заявлението за дерегистрация не
е налице основание за задължителна дерегистрация“ се изменя така:
„ чл. 108, ал. 1, т. 4 ЗДДС – дерегистрация
по избор на лице, регистрирано на основание
чл. 97а, когато към датата на подаване на
заявлението за дерегистрация не е налице
основание за задължителна регистрация
 чл. 108, ал. 1, т. 5 ЗДДС – дерегистрация
по избор на лице, регистрирано на основание
чл. 96, ал. 9 ЗДДС, когато за последните 12 месеца преди текущия месец не е извършвало
облагаеми доставки на стоки или услуги по
чл. 12 ЗДДС
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 чл. 108, ал. 1, т. 6 ЗДДС – дерегистрация
по избор на лице, регистрирано на основание
чл. 99, ал. 7 ЗДДС, когато:
а) за последните 12 месеца преди текущия
месец лицето не е извършвало облагаеми
вътреобщностни придобивания, и
б) към датата на подаване на заявлението
за дерегистрация не е налице основание за
задължителна регистрация.“
§ 25. В приложение № 10 наименованието
на колона 14 се изменя така: „ДО на получени
доставки по чл. 82, ал. 2 – 6 от ЗДДС“.
§ 26. В приложение № 11 в колони 9, 10 и
12 думите „чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС“ и „чл. 82,
ал. 2 – 5 от ЗДДС“ се заменят съответно с
„чл. 82, ал. 2 – 6 от ЗДДС“.
§ 27. В приложение № 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В Общи изисквания към структурата
на файловете думите „Файловете „DEKLAR.
ТХТ“, „POKUPKI.ТХТ“ и „PRODAGBI.ТХТ“
се разполагат последователно на технически
носител. При положение, че капацитетът на
носителя не е достатъчен, той се запълва до
изчерпване на капацитета. Файлът, за който
не е достигнал капацитетът, се разделя на
цял запис, като останалата информация се
разполага на следващ носител в нов файл със
същото име.“ се изменят така:
„Файловете „DEKLAR.ТХТ“, „POKUPKI.
ТХТ“ и „PRODAGBI.ТХТ“ се разполагат на
технически носител.“
2. В „Изисквания към конкретни полета“
в полето „Вид на документа“ слeд
„
Код
03

„

описание
кредитно известие

се добавя:
Код
04

05

“

описание
Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, изпратени
или транспортирани от територията
на страната до територията на друга
държава членка
Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, получени
на територията на страната

“
3. След думите „Лице, което прилага специалния режим за касова отчетност, отразява
получените от него фактури и известия към
фактури за доставка, която съгласно чл. 151а,
ал. 2 от закона е изключена от обхвата на
специалния режим, в дневник за покупките
с код 01, 02 или 03“ се добавя „Лице, което
прехвърля стоки под режим складиране на
стоки до поискване от територията на страната
до територията на друга държава членка, от-
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разява информацията от регистъра по чл. 123,
ал. 5 от закона в дневника за продажбите в
полето „Вид на документа“ с код 04.
Лице, за което стоки под режим складиране
на стоки до поискване са предназначени да
бъдат доставени и са изпратени до територията на страната, отразява информацията
от регистъра по чл. 123, ал. 6 от закона в
дневника за покупките в полето „Вид на документа“ с код 05.“
4. Думите „Полето „Вид на документа“ във
файла „POKUPKI.ТХТ“ не може да съдържа
код „81“ и „82“ се заменят с „Полето „Вид
на документа“ във файла „POKUPKI.ТХТ“ не
може да съдържа код „81“, „82“ и „04“.
5. Думите „Полето „Вид на документа“ във
файла „PRODAGBI.ТХТ“ не може да съдържа
код „92“ се заменят с „Полето „Вид на документа“ във файла „PRODAGBI.ТХТ“ не може
да съдържа код „92“ и „05“.
6. В полето „Номер на документ“ след думите „За издадените протоколи за изискуемия
данък по чл. 151в, ал. 3 и 7 от закона и за
данъчния кредит по чл. 151г, ал. 8 от закона
и за издадените отчети по чл. 104ж, ал. 14 в
поле „Номер на документ“ се попълва номерът на протокола, съответстващ на номера на
фактурата, към която е издаден съответният
протокол, или номерът на отчета, съответстващ на номера на издадения от доставчика
протокол, към който е издаден съответният
отчет“ се добавя:
„Лице, което прехвърля стоки под режим
складиране на стоки до поискване от територията на страната до територията на друга
държава членка, в полето „Номер на документа“ отразява съответния номер на изпращане
на стоки от колона 1 на приложение № 39.
Лице, за което стоки под режим складиране
на стоки до поискване са предназначени да
бъдат доставени и са изпратени до територията
на страната, в полето „Номер на документа“
отразява съответния номер на пристигане
на стоки от колона 1 на приложение № 40.“
7. В полето „Дата на издаване на документ“ след думите „За издадените протоколи
за изискуемия данък по чл. 151в, ал. 3 и 7
от закона и за данъчния кредит по чл. 151г,
ал. 8 от закона и за издадените отчети по
чл. 104ж, ал. 14 в поле „Дата на издаване на
документ“ се попълва датата на издаване на
документа.“ се добавя:
„Лице, което прехвърля стоки под режим
складиране на стоки до поискване от територията на страната до територията на друга
държава членка, в полето „Дата на документа“
отразява датата от колона 8 на приложение
№ 39. В случаите, когато се отразява извършена операция, която не е отразена в периода на извършването є, в полето „Дата на
документа“ се посочва датата на извършване
на операцията само когато е декларирано
първоначално изпращане или транспортира-
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не на стоки от територията на страната до
територията на друга държава членка под
режим складиране на стоки до поискване
по чл. 15а от ЗДДС. В случаите на грешно
посочен идентификационен номер по ДДС на
лицето, за което са предназначени стоките,
деклариран в предходен данъчен период на
изпращане или транспортиране на стоки по
чл. 15а, ал. 1 от закона, в полето „Дата на
документа“ се отразява датата на изпращане
или транспортиране на стоките.
Лице, за което стоки под режим складиране
на стоки до поискване са предназначени да
бъдат доставени и са изпратени до територията
на страната, в полето „Дата на документа“
отразява датата от колона 8 на приложение
№ 40.“
8. В полетата „Идентификационен номер на
контрагента (доставчик)“ и „Идентификационен номер на контрагента (получател)“ след
думите „Полетата задължително се попълват
с код „999999999999999“ в случаите, когато
контрагентът е чуждестранно лице (физическо
или юридическо), което няма регистрация по
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и
ЗДДС или няма ДДС номер, с който лицето
е регистрирано за целите на ДДС в друга
държава членка.“ се добавя:
„Лице, което прехвърля стоки под режим
складиране на стоки до поискване от територията на страната до територията на друга
държава членка, в полето „Идентификационен
номер на контрагента (получател)“ отразява
идентификационния номер по ДДС от колона
11 на приложение № 39. В случаите на замяна се отразява идентификационният номер
по ДДС на заместващото лице от колона 11
на приложение № 39. В случаите на грешно
посочен идентификационен номер по ДДС,
деклариран в предходен данъчен период на
изпращане или транспортиране на стоки по
чл. 15а, ал. 1 от закона, се отразява коректният идентификационен номер от колона 11
на приложение № 39.
Лице, за което стоки под режим складиране
на стоки до поискване са предназначени да
бъдат доставени и са изпратени до територията на страната, в полето „Идентификационен
номер на контрагента (доставчик)“ отразява
идентификационния номер по ДДС от колона
9 на приложение № 40.“
9. В полетата „Име на контрагента (доставчик)“ и „Име на контрагента (получател)“ след
думите „Полетата се попълват задължително,
когато са попълнени полетата „Идентификационен номер на контрагента (доставчик)“
и съответно „Идентификационен номер на
контрагента (получател)“.“ се добавя:
„Лице, което прехвърля стоки под режим
складиране на стоки до поискване от територията на страната до територията на друга
държава членка, в полето 8 „Вид на стоката/
услугата“ отразява описанието на стоката от
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колона 4 на приложение № 39, когато се отразяват операции с код „41 – Изпращане или
транспортиране на стоки от територията на
страната до територията на друга държава
членка под режим складиране на стоки до
поискване по чл. 15а от ЗДДС“ или с код
„48 – Връщане на стоки на територията на
страната по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС“.
Не се посочва видът на стоката в случаите
на операции с код „43 – Замяна на лицето,
за което са били предназначени стоките по
чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС“ или с код „46 – Корек
ция на допусната грешка при посочване на
идентификационен номер по ДДС на лицето,
за което са предназначени стоките при операции, отразени с код 41“.
При операции с код „43 – Замяна на лицето, за което са били предназначени стоките
по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС“ в полето 8 „Вид
на стоката/услугата“ се отразява само идентификационният номер по ДДС на лицето,
което е било заместено, от колона 12 на
приложение № 39.
При операции с код „46 – Корекция на
допусната грешка при посочване на идентификационен номер по ДДС на лицето, за
което са предназначени стоките при операции, отразени с код 41“ в полето 8 „Вид на
стоката/услугата“ се отразява само погрешно
посоченият идентификационен номер по ДДС
от колона 11 на приложение № 39.
В последните два случая в полето 8 „Вид
на стоката/услугата“ се въвежда само идентификационен номер по ДДС без друга информация.
Лице, за което стоки под режим складиране
на стоки до поискване са предназначени да
бъдат доставени и са изпратени до територия
та на страната, в полето 8 „Вид на стоката/
услугата“ отразява описанието на стоката от
колона 4 на приложение № 40.“
10. В полето „Доставка по чл. 163а или
внос по чл. 167а от ЗДДС“ се правят следните
изменения и допълнения:
а) след думите „Регистрирани лица, които
прилагат отложено начисляване на данък при
внос по чл. 167а от закона за стоки, описани
в приложение № 3 на закона, посочват код
„03“ в дневника за продажбите в колона 8а
„Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а
от ЗДДС“ се добавя:
„Лице, което прехвърля стоки под режим
складиране на стоки до поискване от територията на страната до територията на друга
държава членка, когато отразява информация
от регистъра по чл. 123, ал. 5 от закона, в
полето „Доставка по чл. 163а или внос по
чл. 167а от ЗДДС“, посочва следните кодове:
– „41 – Изпращане или транспортиране на
стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим
складиране на стоки до поискване по чл. 15а
от ЗДДС“;
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– „43 – Замяна на лицето, за което са били
предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от
ЗДДС“;
– „46 – Корекция на допусната грешка при
посочване на идентификационен номер по
ДДС на лицето, за което са предназначени
стоките при операции, отразени с код 41“;
– „48 – Връщане на стоки на територията
на страната по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС“.
Лице, за което стоки под режим складиране
на стоки до поискване са предназначени да
бъдат доставени и са изпратени до територията
на страната, когато отразява информация от
регистъра по чл. 123, ал. 6 от закона, в полето
„Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от
ЗДДС“ посочва следните кодове:
– „51 – Пристигане на стоки на територията
на страната под режим складиране на стоки
до поискване по чл. 15а от ЗДДС“;
– „53 – Замяна на лицето, за което са били
предназначени стоките без прекратяване на
договора по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС“;
– „54 – Брак/липса/унищожаване на стоки
по чл. 15а, ал. 10 от ЗДДС“;
– „58 – Прекратяване на договора при
режим складиране на стоки до поискване по
чл. 15а от ЗДДС“.“;
б) думите
„
Код

„

Описание
01

Доставка по част I на приложение
№ 2 от ЗДДС

02

Доставка по част II на приложение
№ 2 от ЗДДС

03

Внос на стоки по приложение № 3
от ЗДДС

се заменят със:

Код

“

Описание
01

Доставка по част I на приложение
№ 2 от ЗДДС

02

Доставка по част II на приложение
№ 2 от ЗДДС

03

Внос на стоки по приложение № 3
от ЗДДС

41

Изпращане или транспортиране на
стоки от територията на страната до
територията на друга държава членка
под режим складиране на стоки до
поискване по чл. 15а от ЗДДС

43

Замяна на лицето, за което са били
предназначени стоките по чл. 15а,
ал. 4 от ЗДДС

46

Корекция на допусната грешка при
посочване на идентификационен
номер по ДДС на лицето, за което
са предназначени стоките при операции, отразени с код 41
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48

Връщане на стоки на територията на
страната по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС

51

Пристигане на стоки на територията
на страната под режим складиране
на стоки до поискване по чл. 15а
от ЗДДС

53

Замяна на лицето, за което са били
предназначени стоките без прекратяване на договора по чл. 15а, ал. 4
от ЗДДС

54

Брак/липса/унищожаване на стоки
по чл. 15а, ал. 10 от ЗДДС

58

Прекратяване на договора при режим
складиране на стоки до поискване
по чл. 15а от ЗДДС

“
11. В „Изисквания към записите при издаване на фактури, известия към фактури и
протоколи по специалния режим на касова
отчетност на данък върху добавената стойност“
се правят следните допълнения:
а) в „Изисквания за попълване на данни
в дневник за продажби“ накрая се добавя:
„При положение, че се отразява информация от регистъра по чл. 123, ал. 5 от закона
с вид документ 04, операцията се отразява
в дневника за продажби, като задължително
се попълват колони 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а и 9.
Поп ъ лнени т е с т ойнос т и в дневник за
продажбите за документите с код на вид документ 04 не се включват при изчисляването
на сумарните стойности от СД по ЗДДС.“;
б) в „Изисквания за попълване на данни
в дневник за покупките“ накрая се добавя:
„При положение, че се отразява информация от регистъра по чл. 123, ал. 6 от закона
с вид документ 05, операцията се отразява в
дневника за покупките, като задължително
се попълват колони 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а и 9.
Попълнените стойности в дневник за покупките за документите с код на вид документ
05 не се включват при изчисляването на сумарните стойности от СД по ЗДДС.“
12. В „Основания за отказ на приемането
на носителя“ се правят следните изменения
и допълнения:
а) думите „Носителят не се приема от
териториалната дирекция на Националната
агенция за приходите и когато във файла
„DEKLAR.ТХТ“:“ се заменят с „Подаденият
файл „DEKLAR.ТХТ“ не се приема от териториалната дирекция на Националната агенция
за приходите, когато във файла:“;
б) думите „Носителят не се приема от
териториалната дирекция на Националната
агенция за приходите и когато във файла
„DEKLAR.ТХТ“:
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– полетата „Идентификационен номер по
ДДС на лицето“, „Наименование на регистрираното лице, подаващо данните“ са с невярно
съдържание;
– съдържанието на полето „Отчетен период“ се отнася за бъдещ период, период, когато
лицето не е било регистрирано или когато
за посочения отчетен период вече са били
подадени данни.
Носителят не се приема от териториалната
дирекция на Националната агенция за приходите и когато във файловете „POKUPKI.
ТХТ“ или „PRODAGBI.ТХТ“:
– полето „Идентификационен номер по
ДДС на лицето“ е с невярно съдържание;
– в един и същи запис полетата, описващи
стойност, съдържат стойности с различ ен
знак;
– съдържанието на полетата, описващи
стойност, във файла „DEKLAR.ТХТ“ не отговарят на сумата на съответните полета от
файловете „POKUPKI.ТХТ“ или „PRODAGBI.
ТХТ“, изключвайки от файл „POKUPKI.ТХТ“
записите с код за вид документ 11, 12, 13 и 94
и от файл „PRODAGBI.ТХТ“ записите с код
за вид документ 11, 12 и 13;
– съдържанието на полетата във файла
„DEKLAR.ТХТ“ не отговаря на съдържанието
на справка-декларацията за периода;
– във файл „PRODAGBI.ТХТ“ полето „Вид
на документа“ съдържа кодове 11, 12 или 13
и лицето няма право да прилага специалния
режим за касова отчетност на данъка върху
добавената стойност за данъчния период от
файл „DEKLAR.ТХТ“.“ се заменят с „Подаденият файл „DEKLAR.ТХТ“ не се приема от
териториалната дирекция на Националната
агенция за приходите, когато във файла:
– полетата „Идентификационен номер по
ДДС на лицето“, „Наименование на регистрираното лице, подаващо данните“ са с невярно
съдържание;
– съдържанието на полето „Отчетен период“ се отнася за бъдещ период, период, когато
лицето не е било регистрирано или когато
за посочения отчетен период вече са били
подадени данни.
Подадените файлове „POKUPKI.ТХТ“ или
„PRODAGBI.ТХТ“ не се приемат от териториалната дирекция на Националната агенция
за приходите, когато във файловете:
– полето „Идентификационен номер по
ДДС на лицето“ е с невярно съдържание;
– в един и същи запис полетата, описващи
стойност, съдържат стойности с различен знак;
– съдържанието на полетата, описващи
стойност, във файла „DEKLAR.ТХТ“ не отговарят на сумата на съответните полета от
файловете „POKUPKI.ТХТ“ или „PRODAGBI.
ТХТ“, изключвайки от файл „POKUPKI.ТХТ“
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записите с код за вид документ 11, 12, 13, 94
и 05 и от файл „PRODAGBI.ТХТ“ записите с
код за вид документ 11, 12, 13 и 04;
– съдържанието на полетата във файла
„DEKLAR.ТХТ“ не отговаря на съдържанието
на справка-декларацията за периода;
– във файл „PRODAGBI.ТХТ“ полето „Вид
на документа“ съдържа кодове 11, 12 или 13
и лицето няма право да прилага специалния
режим за касова отчетност на данъка върху
добавената стойност за данъчния период от
файл „DEKLAR.ТХТ“.“
13. В структурата на файла „DEKLAR.ТХТ“
се правят следните изменения и допълнения:
а) в колона 5 „Контроли/правила при приемане“ от ред номер *01-01 до ред *01-19 на
колона 1 „Номер“ думите „без документи с
код за вид документ 11, 12 или 13“ се заменят
с „без документи с код за вид документ 11,
12, 13 или 04“;
б) в колона 2 „Описание на полето“ от
ред номер *01-01 до ред *01-19 на колона 1
„Номер“ думите „чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС“ се
заменят с „чл. 82, ал. 2 – 6 от ЗДДС“;
в) в колона 5 „Контроли/правила при
приемане“ от ред номер *01-30 до ред *01-42
на колона 1 „Номер“ думите „документ 11,
12, 13 или 94“ се заменят с „документ 11, 12,
13, 94 или 05“;
г) в колона 2 „Описание на полето“ от ред
номер *01-30 до ред *01-42 на колона 1 „Номер“
думите „чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС“ се заменят с
„чл. 82, ал. 2 – 6 от ЗДДС“.
14. В структурата на файла „PRODAGBI.ТХТ“
се правят следните изменения и допълнения:
1. В колона 6 „Контроли/правила при
приемане, водещи до отхвърляне на файла
поради нарушена структура“ на ред 02 – 04 от
колона 1 „Код“ след думите „03 – Кредитно
известие“ се добавя „04 – Регистър на стоки
под режим складиране на стоки до поискване,
изпратени или транспортирани от територията
на страната до територията на друга държава
членка“.
2. В колона 6 „Контроли/правила при
приемане, водещи до отхвърляне на файла
поради нарушена структура“ на ред 02 – 27
от колона 1 „Код“ след думите „03 – Внос по
приложение № 3 от ЗДДС“ се добавя:
„41 – Изпращане или транспортиране на
стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим
складиране на стоки до поискване по чл. 15а
от ЗДДС
43 – Замяна на лицето, за което са би
ли предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4
от ЗДДС
46 – Корекция на допусната грешка при
посочване на идентификационен номер по
ДДС на лицето, за което са предназначени
стоките при операции, отразени с код 41
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48 – Връщане на стоки на територията на
страната по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС“.
15. В структурата на файл „POKUPKI.ТХТ“
се правят следните допълнения:
1. В колона 6 „Контроли/правила при
приемане, водещи до отхвърляне на файла
поради нарушена структура“ на ред 03-05 от
колона 1 „Код“ след думите „03 – Кредитно
известие“ се добавя „05 – Регистър на стоки
под режим складиране на стоки до поискване,
получени на територията на страната“.
2. В колона 6 „Контроли/правила при
приемане, водещи до отхвърляне на файла
поради нарушена структура“ на ред 03 – 45
от колона 1 „Код“ след думите „03 – Внос по
приложение № 3 от ЗДДС“ се добавя:
„51 – Пристигане на стоки на територията
на страната под режим складиране на стоки
до поискване по чл. 15а от ЗДДС
53 – Замяна на лицето, за което са били
предназначени стоките без прекратяване на
договора по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС
54 – Брак/липса/унищожаване на стоки
по чл. 15а, ал. 10 от ЗДДС
58 – Прекратяване на договора при режим
складиране на стоки до поискване по чл. 15а
от ЗДДС“.
§ 28. В приложение № 13 се правят следните изменения:
1. В раздел „А“ навсякъде в текста думите
„чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС“ се заменят с „ чл. 82,
ал. 2 – 6 от ЗДДС“.
2. В раздел „Б“ навсякъде в текста думите
„чл. 82, ал. 2 – 5 ЗДДС“ се заменят с „чл. 82,
ал. 2 – 6 от ЗДДС“.
§ 29. В приложение № 14 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В раздел „В“ Извършени вътреобщностни
доставки на стоки, доставки на стоки като
посредник в тристранна операция, както и
доставка на услуги по чл. 21, ал. 2 ЗДДС с
място на изпълнение на територията на друга държава членка, по които получатели са
данъчно задължени, регистрирани за целите
на ДДС лица, в друга държава членка.“ ред
„
Общ брой редове в деклара- 02
цията

„

се изменя така:

“

Общ брой редове в раздел „В“ 02
на декларацията

“
2. След думите „* В колона к. 6 се вписва
данъчният период, през който данъкът е станал изискуем, в случаите, когато този период
е различен от данъчния период, за който се
отнася тази декларация.“ се добавя:
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„
Г. Прехвърляне на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под
режим складиране на стоки до поискване по чл. 15а, ал. 1 от ЗДДС, настъпила промяна по чл. 15а,
ал. 4 и 5 от ЗДДС или корекция на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лицето, за
което стоките са предназначени, в раздел „Г“ на предходна декларация.
Общ брой редове в раздел „Г“ на декларацията
№ на ред ИН по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени (вкл. знака)

к1

к2

Код на операцията
по режим складиране на стоки до
поискване*

ИН по ДДС на лицето, за което стоките
са били предназначени при заместване по
чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС
(вкл. знака)

Данъчен период, през
който е извършена
операцията по режим
складиране на стоки
до поискване
(мм/гггг)**

к3

к4

к5

* В колона к. 3 се посочва код на операцията
1, 2 или 3 със следното значение:
1 – изпращане или транспортиране на стоки
от територията на страната до територията на
друга държава членка под режим складиране на
стоки до поискване по чл. 15а, ал. 1 от ЗДДС;
2 – връщане по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС на територията на страната на стоки, изпратени или
транспортирани под режим складиране на стоки
до поискване, или корекция на грешно посочен
идентификационен номер по ДДС на лицето,
за което стоките са предназначени, деклариран в предходен данъчен период на изпращане
или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1
от закона. В случай на връщане в колона 2 се
посочва идентификационният номер по ДДС
на лицето, за което стоките са били предназначени към момента на връщането. В случай на
корекция на грешно посочен идентификационен
номер, деклариран в предходен данъчен период
на изпращане или транспортиране на стоки по
чл. 15а, ал. 1 от закона, грешно декларираният
идентификационен номер по ДДС се посочва
с код на операция 2, а верният се посочва на
отделен ред с код на операция 1;
3 – замяна по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС на лицето,
за което стоките са предназначени.
** В колона к. 5 се вписва данъчният период
на изпращането или транспортирането на стоките
в случаите на грешно посочен идентификационен
номер, деклариран в предходен данъчен период
на изпращане или транспортиране на стоки по

чл. 15а, ал. 1 от закона, или данъчният период,
през който е извършена операция, която не е
декларирана в периода на извършването є, само
когато е декларирано първоначално изпращане
или транспортиране на стоки от територията на
страната до територията на друга държава членка
под режим складиране на стоки до поискване
по чл. 15а от ЗДДС.“

§ 30. В приложение № 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В структурата на VIES.TXT файла се
правят следните изменения и допълнения:
а) в секция „1. Секция „Основен запис“:
аа) на ред 2, колона „Описание на полето“
думите „Отчетен период“ се заменят с „Данъчен период“;
аб) на ред 3, колона „Описание на полето“
думите „Общ брой редове в декларацията“ се
заменят с „Общ брой редове в раздел „В“ на
декларацията“;
б) в секция „5. Секция „ВОД“, ред 7 на колона „Описание на полето“ думите „ Отчетен
период за извършените ВОД към съответния
чуждестранен контрагент“ се заменят с „Данъчен период, през който данъкът е станал
изискуем“;
в) създават се секции 6 и 7:
„6. Секция „Основен запис – режим складиране на стоки до поискване“ – секцията
се състои от един-единствен запис (ред) със
следната структура:

Номер

Описание на полето

Дължина
(брой знаци)

Формат

1.

Код на секцията „Основен запис –
режим складиране на стоки до
поискване“

3

символен със стойност
CHR (латинско)

2.

Общ брой редове в раздел „Г“ на
декларацията

5

цифров
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7. Секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“ – секцията
се състои от един или няколко записа (редове), всеки от които съдържа информация за извършените операции по режим складиране на стоки до поискване за съответния данъчен период.
Записите имат следната структура:
Номер

Описание на полето

Дължина
(брой знаци)

Формат

1.

Код на секцията „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до
поискване“

3

символен със стойност
COS (латинско)

2.

Номер на ред

5

цифров

3.

ИН по ДДС на лицето, за което стоките
са предназначени (вкл. знака)

15

символен

4.

Код на операцията по режим складиране
на стоки до поискване

1

цифров със стойност 1,
2 или 3

5.

ИН по ДДС на лицето, за което стоките
са били предназначени при заместване
по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС (вкл. знака)

15

символен

6.

Данъчен период, през който е извършена операцията

7

символен

“
г) в „Изисквания към подредбата на записите във файла. Секциите във файла VIES.TXT
трябва да имат следната последователност“
след думите „5. Секция ВОД“ се добавя:
„6. Секция „Основен запис – режим складиране на стоки до поискване“.
7. Секция „Прехвърляне на стоки под режим
складиране на стоки до поискване“.
Файлът VIES.TXT съдържа следните варианти на групи от секции:
1) „Основен запис“, „Декларатор“, „Регист
рирано лице“, „Общ оборот“, „ВОД“, или
2) „Основен запис“, „Декларатор“, „Регистрирано лице“, „Основен запис – режим
складиране на стоки до поискване“, „Прехвърляне на стоки под режим складиране на
стоки до поискване“, или
3) „Основен запис“, „Декларатор“, „Регист
рирано лице“, „Общ оборот“, „ВОД“, „Основен
запис – режим складиране на стоки до поискване“, „Прехвърляне на стоки под режим
складиране на стоки до поискване“.“;
д) изречен ие т о „За п иси т е в с ек ц и я та
„ВОД“ са подредени по полето Номер на ред
в нарастващ ред, като в първия запис полето има стойност „1“, а в следващите записи
стойностите са нарастващи с 1 без пропуски
и без дублиране.“ се заменя със:
„Записите в секции „ВОД“ и „Прехвърляне
на стоки под режим складиране на стоки до
поискване“ са подредени по полето „Номер
на ред“ в нарастващ ред, като в първия запис
полето има стойност „1“, а в следващите записи
стойностите са нарастващи с 1 без пропуски
и без дублиране. Номерирането на редовете

в двете секции се извършва поотделно, независимо едно от друго.“;
е) „Изисквания към съдържанието на полетата във файла“ се изменят така:
„Общи изисквания
Предвидената дължина (брой знаци) за
всяко поле е задължителна. Позициите, които
не се използват, следва да са запълнени със
знак за интервал. При положение че полето
е празно (не е попълнено), отделените му
позиции са запълнени със знак за интервал.
Полетата в условен формат „Символен“ могат да съдържат символи от кодовата таблица
Windows 1251 с код от 20 до FF включително.
Съдържанието е ляво изравнено.
Полетата в условен формат „Цифров“ могат
да съдържат само арабски цифри. Съдържанието е дясно изравнено. Когато полето описва
стойност, то може да съдържа и разделител
„.“ за стотинки и знак минус, без други знаци и разделители. Позволява се допълване с
нули (0) пред дадената сума, за да се спази
изискваната дължина на полето. Попълнените
стойности трябва да са в български левове.
Пример: Стойност 100,00 лв. – попълва
се „100.00“.
Пример: Стойност -200,00 лв. – попълва
се „-200.00“.
Изисквания към конкретни полета
За всяка група от секции полетата се попълват задължително с изключение на полето
„Данъчен период“ в секции „ВОД“ и „Прехвърляне на стоки под режим складиране на
стоки до поискване“ за редовете (записите),
чийто данъчен период съвпада с данъчния
период на декларацията.
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Изисквания към полета от секция „Основен запис“
• Полето „Код на секцията „Основен запис“
се попълва с кода VHR на латиница.
• Полето „Данъчен период“ съдържа периода, за който се отнасят данните в подадената
VIES-декларация. Полето съдържа само цифри
и знака „/“. Съдържанието на полето е в следния формат: „мм/гггг“, където: гггг е годината,
за която се отнасят данните, мм – номерът на
месеца, за който се отнасят данните. Пример:
Подава се информация за периода 01 март
2007 г. – 31 март 2007 г. – попълва се „03/2007“.
Изисквания към полета от секция „Дек
ларатор“
• Полето „Код на секцията „Декларатор“
се попълва с кода VDR на латиница.
• Полето „Качество на лицето, подаващо
декларацията“ се попълва със следните кодове:
Код на
латиница

Описание

А

Лицето, подаващо декларацията, е
пълномощник

R

Лицето, подаващо декларацията, е
представляващ

Изисквания към полета от секция „Регист
рирано лице“
Полето „Код на секцията „Регистрирано
лице“ се попълва с кода VTR на латиница.
Изисквания към полета от секция „Общ
оборот“
Полето „Код на секцията „Общ оборот“ се
попълва с кода TTR на латиница.
Изисквания към полета от секция „ВОД“
• Полето „Код на секцията „ВОД“ се попълва с кода VIR на латиница.
• Полето „Данъчен период, през който
данъкът е станал изискуем“ съдържа периода,
в който са извършени ВОД към съответния
чуждестранен контрагент. Полето съдържа
само цифри и знака „/“. Съдържанието на
полето е в следния формат: „мм/гггг“, където:
гггг е годината, за която се отнасят данните,
мм – номерът на месеца, за който се отнасят
данните. Пример: Подава се информация за
периода 01 март 2007 г. – 31 март 2007 г. – попълва се „03/2007“.
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Изисквания към полета от секция „Основен запис – режим складиране на стоки до
поискване“
• Полето „Код на секцията „Основен запис – режим складиране на стоки до поискване“ се попълва с кода CHR на латиница.
Изисквания към полета от секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на
стоки до поискване“:
• Полето „Код на секцията „Прехвърляне
на стоки под режим складиране на стоки до
поискване“ се попълва с кода COS на латиница.
• Полето „Данъчен период, през който е
извършена операцията“ съдържа периода, за
който е деклариран грешно посоченият идентификационен номер по ДДС на лицето, за
което стоките са предназначени, деклариран
в предходен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона
или през който е извършена операция, която
не е декларирана в периода на извършването
є, само когато е декларирано първоначално
изпращане или транспортиране на стоки от
територията на страната до територията на
друга държава членка под режим складиране
на стоки до поискване по чл. 15а от ЗДДС.
Ако операцията е извършена през данъчния
период, за който се подава VIES-декларацията,
тогава полето не се попълва.
Полето съдържа само цифри и знака „/“.
Съдържанието на полето е в следния формат:
„мм/гггг“, където: гггг е годината, за която
се отнасят данните, мм – номерът на месеца,
за който се отнасят данните. Пример: 01 март
2020 г. – 31 март 2020 г. – попълва се „03/2020“.
• Полето „ИН по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени (вкл. знака)“
съдържа идентификационен номер за данък
върху добавената стойност, издаден от държава – членка на ЕС, отговарящ на изискванията
на държавата членка за структура и дължина
на идентификационен номер.
• Полето „ИН по ДДС на лицето, за което
стоките са били предназначени при заместване по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС (вкл. знака)“
съдържа идентификационен номер за данък
върху добавената стойност, издаден от държава – членка на ЕС, отговарящ на изискванията
на държавата членка за структура и дължина
на идентификационен номер.
• Полето „Код на операцията по режим
складиране на стоки до поискване“ съдържа
един от следните кодове – 1, 2 или 3.

Код на операцията
по режим складиране на стоки до
поискване

Описание

1

изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване
по чл. 15а, ал. 1 от ЗДДС
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Код на операцията
по режим складиране на стоки до
поискване

Описание

2

връщане по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС на територията на страната на стоки, изпратени или транспортирани под режим складиране на стоки до поискване, или
корекция на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лицето, за
което стоките са предназначени, деклариран в предходен данъчен период на
изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона

3

замяна по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС на лицето, за което стоките са били предназначени

Изисквания за попълване на поле „Код на
операцията по режим складиране на стоки
до поискване“ в зависимост от попълнената
информация в дневник за продажбите
Когато в колона 8а на дневник за продажбите е попълнен код „41“, данните за изпращането на стоки се отразяват, като в поле
„Код на операцията по режим складиране на
стоки до поискване“ се попълва код 1.
Когато в колона 8а на дневник за продажбите е попълнен код „46“, данните за грешно
посочения идентификационен номер се отразяват, като в поле „Код на операцията по
режим складиране на стоки до поискване“
се попълва код 2.
Когато в колона 8а на дневник за продажбите е попълнен код „48“, данните за връщането
се отразяват, като в поле „Код на операцията
по режим складиране на стоки до поискване“
се попълва код 2.
Когато в колона 8а на дневник за продажбите е попълнен код „43“, данните за замяната
се отразяват, като в поле „Код на операцията
по режим складиране на стоки до поискване“
се попълва код 3.
Изисквания за попълване на секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на
стоки до поискване“
Отразяване на изпращане на стока (код 1)
Когато в дневника за продажбите са попълнени код „04“ в колона 3 и код „41“ в колона 8а, в секция „Прехвърляне на стоки под
режим складиране на стоки до поискване“ се
отразява информация, както следва:
– В поле „ИН по ДДС на лицето, за което
стоките са предназначени (вкл. знака)“ се отразява ИН по ДДС на лицето, попълнен в колона
6 „Идентификационен номер на контрагента“
(поле 02-07) на дневника за продажбите.
– В поле „Код на операцията по режим
складиране на стоки до поискване“ се отразява код 1.
– В поле „Данъчен период, през който е
извършена операцията“ – полето не се попълва, в случай че изпращането на стоките
е извършено през периода, за който се подава
декларацията.

Отразяване на връщане на стока (код 2)
Когато в дневника за продажбите са попълнени код „04“ в колона 3 и код „48“ в колона 8а, в секция „Прехвърляне на стоки под
режим складиране на стоки до поискване“ се
отразява информация, както следва:
– В поле „ИН по ДДС на лицето, за което
стоките са предназначени (вкл. знака)“ се
отразява ИН по ДДС на лицето, попълнен в
колона 6 „Идентификационен номер на контрагента“ на дневник за продажбите (поле 02-07).
– В поле „Код на операцията по режим
складиране на стоки до поискване“ се отразява код 2.
– В поле „Данъчен период, през който е
извършена операцията“ – полето не се попълва, в случай че връщането на стоките е
извършено през периода, за който се подава
декларацията. Ако връщането на стоките не
е декларирано в периода на извършването,
тогава в полето се отразява данъчният период
от попълнената информация в колона 5 „Дата
на документа“ (поле 02-06) на дневника за
продажбите.
Отразяване на корекция на неправилно
деклариран ИН по ДДС на лицето, за което
са предназначени стоките (код 2)
Когато в дневника за продажбите са попълнени код „04“ в колона 3 и код „46“ в колона
8а, в секция „Прехвърляне на стоки под режим
складиране на стоки до поискване“ информацията се отразява в 2 записа (на 2 реда),
както следва:
1. Отразяване на грешния ИН по ДДС
– В поле „ИН по ДДС на лицето, за което
стоките са предназначени (вкл. знака)“ се
отразява ИН по ДДС на лицето, попълнен
в колона 8 „Вид на стоката/услугата“ (поле
02-09) на дневника за продажбите.
– В поле „Код на операцията по режим
складиране на стоки до поискване“ се отразява код 2.
– В поле „Данъчен период, през който е
извършена операцията“ – в полето се отразява
данъчният период от попълнената информация
в колона 5 „Дата на документа“ (поле 02-06)
на дневника за продажбите.
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2. Отразяване на коректния ИН по ДДС
– В поле „ИН по ДДС на лицето, за което
стоките са предназначени (вкл. знака)“ се отразява ИН по ДДС на лицето, попълнен в колона 6
„Идентификационен номер на контрагента“
(поле 02-07) на дневника за продажбите.
– В поле „Код на операцията по режим
складиране на стоки до поискване“ се отразява код 1.
– В поле „Данъчен период, през който е
извършена операцията“ – в полето се отразява
данъчният период от попълнената информация
в колона 5 „Дата на документа“ (поле 02-06)
на дневника за продажбите.
Отразяване на замяна на лицето, за което
са били предназначени стоките (код 3)
Когато в дневника за продажбите са попълнени код „04“ в колона 3 и код „43“ в колона 8а, в секция „Прехвърляне на стоки под
режим складиране на стоки до поискване“ се
пренася информация, както следва:
– В поле „ИН по ДДС на лицето, за което
стоките са предназначени (вкл. знака)“ се отразява ИН по ДДС на лицето, попълнен в колона
6 „Идентификационен номер на контрагента“
от дневника за продажбите (поле 02-07).
– В поле „Код на операцията по режим
складиране на стоки до поискване“ се отразява код 3.
– В поле „ИН по ДДС на лицето, за което
стоките са били предназначени при заместване по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС“ се отразява
ИН по ДДС на лицето, попълнен в колона
8 „Вид на стоката/услугата“ (поле 02-09) на
дневника за продажбите.
– В поле „Данъчен период, през който е
извършена операцията“ – полето не се попълва, в случай че замяната е извършена през
периода, за който се подава декларацията.
Ако замяната не е декларирана в периода на
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извършването, тогава в полето се отразява
данъчният период от попълнената информация
в колона 5 „Дата на документа“ (поле 02-06)
на дневника за продажбите.
Изисквания към записите (редовете) в
секция „Прехвърляне на стоки под режим
складиране на стоки до поискване“
Независимо от броя на извършените операции от съответен вид за същия контрагент или
същите контрагенти (в случаите на замяна)
през данъчния период, през който е извършена
или за който се отнася операцията, във VIESдек ларацията се отразява един-единствен
запис за всеки вид операция. Това означава,
че VIES-декларацията може да съдържа само
по един уникален запис за всяка комбинация
от контрагент или контрагенти (в случаите на
замяна), код на операцията и данъчен период.
Същото се прилага и в случаите на пропуснато деклариране или корекция на грешно
посочен идентификационен номер по ДДС на
лицето, за което са предназначени стоките,
деклариран в предходен данъчен период на
изпращане или транспортиране на стоки по
чл. 15а, ал. 1 от закона.
Примери:
1. Изпращане или транспортиране на стоки
под режим складиране на стоки до поискване
Пример: През м. януари 2020 г. са извършени три изпращания и/или транспортирания
на стоки под режим складиране на стоки
до поискване – на 06.01.2020 г., 15.01.2020 г.
и 29.01.2020 г., за лице, за което стоките са
предназначени, с ИН по ДДС DE123456789.
Записът в секция „Прехвърляне на стоки под
режим складиране на стоки до поискване“
на VIES-декларацията за м. януари 2020 г.,
отразяващ и трите изпращания и/или транспортирания, има следния вид:

Номер на ред

ИН по ДДС на
лицето, за което
стоките са предназначени
(вкл. знака)

Код на операцията
по режим складиране на стоки до
поискване

к1

к2

к3

*

DE123456789

1

ИН по ДДС на лицеДанъчен период,
то, за което стоките през който е извърса били предназначешена операцията
ни при заместване по
чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС
(вкл. знака)
к4

к5
**

* попълва се поредният номер на записа в секцията;
** данъчният период не се попълва, тъй като съвпада с периода, за който се подава декларацията,
или се попълва „01/2020“.

2. Замяна по чл. 15а, ал. 4 от закона на лицето, за което са предназначени стоките
Пример: През м. януари 2020 г. са изпратени стоки за лице, за което стоките са предназначени,
с ИН по ДДС DE111111111 под режим складиране на стоки до поискване. Изпращането е декларирано във VIES-декларацията, подадена за данъчен период м. януари 2020 г. На 05.03.2020 г.
се извършва замяна на лицето, за което са били предназначени стоките – от DE111111111 на
DE222222222. На 17.03.2020 г. се извършва последваща замяна за част от стоките, предназначени
за DE222222222, като новото лице, за което са предназначени стоките, е DE555555555. Записите в декларацията за данъчен период м. март 2020 г., отразяващи поредицата от извършените
замени, имат следния вид:
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Номер на ред

ИН по ДДС на
лицето, за което
стоките са предназначени
(вкл. знака)

к1

к2

к3

*

DE222222222

*

DE555555555
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Код на операцията ИН по ДДС на лицето, Данъчен период,
по режим складиза което стоките са
през който е извърране на стоки до
били предназначени
шена операцията
поискване
при заместване по
чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС
(вкл. знака)
к4

к5

3

DE111111111

**

3

DE222222222

**

* попълват се поредните номера на записите в секцията;
** данъчният период не се попълва, тъй като съвпада с периода, за който се подава декларацията.

3. Корекция на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което са
предназначени стоките, деклариран в предходен данъчен период на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона.
Коригиране на декларирани данни за режима в подадена VIES-декларация за предходен
данъчен период се допуска само при коригиране на грешно посочен идентификационен номер
по ДДС на лицето, за което са предназначени стоките, деклариран в предходен данъчен период
на изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона.
Пример: В подадена VIES-декларация за данъчен период м. февруари 2020 г. е декларирано
изпращане или транспортиране на стоки за лице, за което стоките са предназначени, с ИН
по ДДС SI111111111, които са били предназначени да бъдат доставени на лице с ИН по ДДС
SI999999999. Грешката на неправилно посочения ИН по ДДС на лице, за което стоките са предназначени, се коригира с VIES-декларацията за данъчен период м. април 2020 г.
Записите в секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“
на VIES-декларацията за м. април 2020 г., отразяващи коригирането на погрешно посочения
идентификационен номер по ДДС, и декларирането на правилния идентификационен номер
по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени да бъдат доставени, имат следния вид:
Номер на ред

ИН по ДДС на
лицето, за което
стоките са предназначени
(вкл. знака)

Код на операцията ИН по ДДС на лицепо режим склади- то, за което стоките
ране на стоки до
са били предназнапоискване
чени при заместване
по чл. 15а, ал. 4 от
ЗДДС (вкл. знака)

к1

к2

к3

*

SI111111111

2

02/2020**

*

SI999999999

1

02/2020**

к4

Данъчен период,
през който е извършена операцията

к5

* попълват се поредните номера на записите в секцията;
** данъчният период се попълва задължително, тъй като не съвпада с периода, за който се подава
декларацията.

4. Връщане на стоки по чл. 15а, ал. 5 от закона
При връщане на стоки (пълно или частично) в к2 се посочва идентификационният номер по
ДДС на лицето, за което са предназначени стоките към момента на връщането, включително
и когато преди това е извършена замяна на лицето, за което са били предназначени стоките.
Пример: Изпратени или транспортирани са стоки за лице с ИН по ДДС DE111111111 и за лице
с ИН по ДДС DE555555555 през м. януари и февруари 2020 г. През м. февруари е извършена замяна на лицето с ИН по ДДС DE555555555, при която DE111111111 е новото лице, за което стоките
са били предназначени. Стоките са върнати на територията на страната на 01.04.2020 г., като
лицето, за което са предназначени стоките към момента на връщането, е DE111111111. Записът в
декларацията за данъчен период м. 04.2020 г., отразяващ връщането на стоките, има следния вид:
Номер на ред

ИН по ДДС на
лицето, за което
стоките са предназначени
(вкл. знака)

Код на операцията ИН по ДДС на лиДанъчен период,
по режим склади- цето, за което стоки- през който е извърране на стоки до
те са били предназшена операцията
поискване
начени при заместване по чл. 15а, ал. 4
от ЗДДС (вкл. знака)

к1

к2

к3

*

DE11111111

2

к4

к5
**

* попълва се поредният номер на записа в секцията;
** данъчният период не се попълва, тъй като съвпада с периода, за който се подава декларацията.“;
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ж) в „Основания за отказ на приемането
на подадена по електронен път декларация“
се създават т. 7 и 8:
„7. Полето „ИН по ДДС на лицето, за кое
то стоките са предназначени (вкл. знака)“
от секция „Прехвърляне на стоки под режим
складиране на стоки до поискване“ съдържа
идентификационен номер по ДДС, неотговарящ на изискванията за структура и дължина
на идентификационен номер по ДДС на държавата членка по издаването му.
8. Полето „ИН по ДДС на лицето, за
което стоките са били предназначени при
заместване по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС (вкл.
знака)“ от секция „Прехвърляне на стоки под
режим складиране на стоки до поискване“
съдържа идентификационен номер по ДДС,
неотговарящ на изискванията за структура
и дължина на идентификационен номер по
ДДС на държавата членка по издаването му.“
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2. В структурата на VIES.CSV файла се
правят следните изменения и допълнения:
а) в секция „1. Секция „Основен запис“
се правят следните изменения и допълнения:
аа) на ред 2, колона „Описание на полето“
думите „Отчетен период“ се заменят с „Данъчен период“;
аб) на ред 3, колона „Описание на полето“
думите „Общ брой редове в декларацията“ се
заменят с „Общ брой редове в раздел „В“ на
декларацията“;
б) в секция „5. Секция „ВОД“, ред 7 на колона „Описание на полето“ думите „ Отчетен
период за извършените ВОД към съответния
чуждестранен контрагент“ се заменят с „Данъчен период, през който данъкът е станал
изискуем“;
в) създават се секции 6 и 7:
„6. Секция „Основен запис – режим складиране на стоки до поискване“ – секцията
се състои от един-единствен запис (ред) със
следната структура:

Номер

Описание на полето

Дължина
(брой знаци)

Формат

1.

Код на секцията „Основен
запис – режим складиране на
стоки до поискване“

3

символен със стойност CHR
(латинско)

2.

Общ брой редове в раздел „Г“
на декларацията

5

цифров

7. Секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на стоки до поискване“ – секцията
се състои от един или няколко записа (редове), всеки от които съдържа информация за извършените операции по режим складиране на стоки до поискване, за съответния данъчен период.
Записите имат следната структура:
Номер

Описание на полето

Дължина
(брой знаци)

Формат

1.

Код на секцията „Прехвърл яне на ст ок и под реж им
складиране на стоки до поискване“

3

символен със стойност COS
(латинско)

2.

Номер на ред

5

цифров

3.

ИН по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени
(вкл. знака)

15

символен

4.

Код на операцията по режим
складиране на стоки до поискване

1

цифров със стойност 1, 2
или 3

5.

ИН по ДДС на лицето, за което
стоките са били предназначени при заместване по чл. 15а,
ал. 4 от ЗДДС (вкл. знака)

15

символен

6.

Данъчен период, през който е
извършена операцията

7

символен

“
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г) в „Изисквания към подредбата на записите във файла. Секциите във файла VIES.CSV
трябва да имат следната последователност:“
след думите „5. Секция „ВОД“ се добавя:
„6. Секция „Основен запис – режим складиране на стоки до поискване“.
7. Секция „Прехвърляне на стоки под режим
складиране на стоки до поискване“.
Файлът VIES.CSV съдържа следните варианти на групи от секции:
1) „Основен запис“, „Декларатор“, „Регист
рирано лице“, „Общ оборот“, „ВОД“, или
2) „Основен запис“, „Декларатор“, „Регистрирано лице“, „Основен запис – режим
складиране на стоки до поискване“, „Пре
хвърляне на стоки под режим складиране на
стоки до поискване“, или
3) „Основен запис“, „Декларатор“, „Регист
рирано лице“, „Общ оборот“, „ВОД“, „Основен
запис – режим складиране на стоки до поискване“, „Прехвърляне на стоки под режим
складиране на стоки до поискване“.“;
д) изречението „Записите в секцията „ВОД“
са подредени по полето „Номер на ред“ в
нарастващ ред, като в първия запис полето
има стойност „1“, а в следващите записи
стойностите са нарастващи с 1 без пропуски
и без дублиране“ се заменя със:
„Записите в секции „ВОД“ и „Прехвърляне
на стоки под режим складиране на стоки до
поискване“ са подредени по полето „Номер
на ред“ в нарастващ ред, като в първия запис
полето има стойност „1“, а в следващите записи
стойностите са нарастващи с 1 без пропуски
и без дублиране. Номерирането на редовете
в двете секции се извършва поотделно, независимо едно от друго.“;
е) „Изисквания към съдържанието на полетата във файла“ се изменят така:
„Общи изисквания
Полетата в условен формат „Символен“ могат да съдържат символи от кодовата таблица
Windows 1251 с код от 20 до FF включително,
с изключение на знака точка и запетая (;).
Полетата в условен формат „Цифров“ могат да съдържат само арабски цифри. Когато
полето описва стойност, то може да съдържа
и разделител „.“ за стотинки и знак минус,
без други знаци и разделители. Позволява се
допълване с нули (0) пред дадената сума, за
да се спази изискваната дължина на полето.
Попълнените стойности трябва да са в български левове.
Пример: Стойност 100,00 лв. – попълва
се „100.00“.
Пример: Стойност -200,00 лв. – попълва
се „-200.00“.
Изисквания към конкретни полета
За всяка група от секции полетата се попълват задължително с изключение на полето
„Данъчен период“ в секции „ВОД“ и „Прехвърляне на стоки под режим складиране на
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стоки до поискване“ за редовете (записите),
чийто данъчен период съвпада с данъчния
период на декларацията.
Изисквания към полета от секция „Основен запис“
• Полето „Код на секцията „Основен запис“
се попълва с кода VHR на латиница.
• Полето „Данъчен период“ съдържа периода, за който се отнасят данните в подадената VIES-декларация. Полето съдържа само
цифри и знака „/“. Съдържанието на полето
е в следния формат: „мм/гггг“, където: гггг
е годината, за която се отнасят данните,
мм – номерът на месеца, за който се отнасят
данните. Пример: Подава се информация за
периода 01 март 2007 г. – 31 март 2007 г. – попълва се „03/2007“.
Изисквания към полета от секция „Дек
ларатор“
• Полето „Код на секцията „Декларатор“
се попълва с кода VDR на латиница.
• Полето „Качество на лицето, подаващо
декларацията“ се попълва със следните кодове:
Код на
латиница

Описание

А

Лицето, подаващо декларацията, е
пълномощник

R

Лицето, подаващо декларацията, е
представляващ

Изисквания към полета от секция „Регист
рирано лице“
Полето „Код на секцията „Регистрирано
лице“ се попълва с кода VTR на латиница.
Изисквания към полета от секция „Общ
оборот“
Полето „Код на секцията „Общ оборот“ се
попълва с кода TTR на латиница.
Изисквания към полета от секция „ВОД“
• Полето „Код на секцията „ВОД“ се попълва с кода VIR на латиница.
• Полето „Данъчен период за извършените
ВОД към съответния чуждестранен контрагент“ съдържа периода, в който са извършени
ВОД към съответния чуждестранен контрагент. Полето съдържа само цифри и знака „/“.
Съдържанието на полето е в следния формат:
„мм/гггг“, където: гггг е годината, за която
се отнасят данните, мм – номерът на месеца,
за който се отнасят данните. Пример: Подава
се информация за периода 01 март 2007 г. –
31 март 2007 г. – попълва се „03/2007“.
Изисквания към полета от секция „Основен запис – режим складиране на стоки до
поискване“:
• Полето „Код на секцията „Основен запис – режим складиране на стоки до поискване“ се попълва с кода CHR на латиница.
Изисквания към полета от секция „Пре
хвърляне на стоки под режим складиране на
стоки до поискване“

С Т Р.
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• Полето „Код на секцията „Прехвърляне
на стоки под режим складиране на стоки до
поискване“ се попълва с кода COS на латиница.
• Полето „Данъчен период, през който
е извършена операцията“ съдържа периода,
за който е деклариран грешен идентификационен номер по ДДС на лицето, за което
стоките са предназначени, или през който е
извършена операция, която не е декларирана
в периода на извършването є, само когато е
декларирано първоначално изпращане или
транспортиране на стоки от територията на
страната до територията на друга държава
членка под режим складиране на стоки до
поискване по чл. 15а от ЗДДС.
Ако операцията е извършена през данъчния
период, за който се подава VIES декларацията,
тогава полето не се попълва.
Полето съдържа само цифри и знака „/“.
Съдържанието на полето е в следния формат:
„мм/гггг“, където: гггг е годината, за която
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се отнасят данните, мм – номерът на месеца,
за който се отнасят данните. Пример: 01 март
2020 г. – 31 март 2020 г. – попълва се „03/2020“.
• Полето „ИН по ДДС на лицето, за което стоките са предназначени (вкл. знака)“
съдържа идентификационен номер за данък
върху добавената стойност, издаден от държава – членка на ЕС, отговарящ на изискванията
на държавата членка за структура и дължина
на идентификационен номер.
• Полето „ИН по ДДС на лицето, за което
стоките са били предназначени при заместване по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС (вкл. знака)“
съдържа идентификационен номер за данък
върху добавената стойност, издаден от държава – членка на ЕС, отговарящ на изискванията
на държавата членка за структура и дължина
на идентификационен номер.
• Полето „Код на операцията по режим
складиране на стоки до поискване“ съдържа
един от следните кодове – 1, 2 или 3.

Код на операцията
по режим складиране на стоки до
поискване

Описание

1

изпращане или транспортиране на стоки от територията на страната до територията на друга държава членка под режим складиране на стоки до поискване по
чл. 15а, ал. 1 от ЗДДС

2

връщане по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС на територията на страната на стоки, изпратени или транспортирани под режим складиране на стоки до поискване, или
корекция на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на лицето, за
което стоките са предназначени, деклариран в предходен данъчен период на
изпращане или транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от закона

3

замяна по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС на лицето, за което стоките са били предназначени

Изискванията за попълване на поле „Код
на операцията по режим складиране на стоки
до поискване“ в зависимост от попълнената
информация в дневник за продажбите за
VIES-декларация във файлов формат CSV са
аналогични на изискванията за попълване
на същата секция за VIES-декларация във
файлов формат TXT.
Изисквания за попълване на секция „Прехвърляне на стоки под режим складиране на
стоки до поискване“
Изискванията за попълване на секция
„Прехвърляне на стоки под режим складиране
на стоки до поискване“ за VIES-декларация
във файлов формат CSV са аналогични на
изискванията за попълване на същата секция
за VIES-декларация във файлов формат TXT,
в това число:
отразяване на изпращане на стока (код 1)
отразяване на връщане на стока (код 2)
отразяване на корекция на грешно посочен
идентификационен номер по ДДС на лицето,
за което са предназначени стоките, деклариран
в предходен данъчен период на изпращане или
транспортиране на стоки по чл. 15а, ал. 1 от
закона (код 2)
отразяване на замяна на лицето, за което
са били предназначени стоките (код 3).

Изисквания към записите (редовете) в
секция „Прехвърляне на стоки под режим
складиране на стоки до поискване“
Изисквания към записите (редовете) в
секция „Прехвърляне на стоки под режим
складиране на стоки до поискване“ във файлов
формат CSV са аналогични на изискванията
към записите от същата секция за VIES-декларация във файлов формат TXT.“;
ж) в „Основания за отказ на приемането
на информацията, подадена по електронен
път“ се създават т. 7 и 8:
„7. Полето „ИН по ДДС на лицето, за
което стоките са предназначени (вкл. знака)“ от секция „Прехвърляне на стоки под
режим складиране на стоки до поискване“
съдържа идентификационен номер по ДДС,
неотговарящ на изискванията за структура
и дължина на идентификационен номер за
ДДС на държавата членка по издаването му.
8. Полето „ИН по ДДС на лицето, за
което стоките са били предназначени при
заместване по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС (вкл.
знака)“ от секция „Прехвърляне на стоки под
режим складиране на стоки до поискване“
съдържа идентификационен номер по ДДС,
неотговарящ на изискванията за структура
и дължина на идентификационен номер за
ДДС на държавата членка по издаването му.“

„Приложение № 39
към чл. 113г, ал. 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Идентификационен номер по
ДДС на данъчно
задълженото
лице:
– за което са
предназначени
стоките;
– което замества
лицето, за което
са предназначени
стоките;
– на лицето, за
което стоките са
били предназначени;
– при връщане;
– коректния/
погрешния идентификационен номер при случаите
на грешка;
– при брак/липса/
унищожаване на
стоки на лицето,
което изпраща
стоките
12

Идентификационен
номер по
ДДС на
лицето,
което е
било заместено

13

Държавата членка, към
която се
изпращат или
транспортират
стоките

14

15

Идентифи- Адрес на
кационен склада,
номер по в който
ДДС на
стоките
складосе съхдържателя раняват
или друг
след
идентипристи
фикатор в гането
случаите,
когато той
не е регистриран за
целите на
ДДС
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Правила за попълване на регистъра:
В колона 0 „Идентификационен номер по ЗДДС на ЗЛ“ се отразява идентификационният номер по ЗДДС на лицето, което е задължено да води регистъра.
В колона 1 „Номер на изпращането“ се отразява поредният номер на всяко изпращане или транспортиране на стоки по договор с данъчно задължено лице, за което са предназначени стоките. Поредните номера са десетразрядни, нарастващи, без дублиране и пропуски,
като номерирането започва от 0000000001. Номерацията не зависи и не се нарушава при изтичането на календарната година.
В колона 2 „Пореден номер по вид стока в рамките на едно изпращане“ се отразява поредният номер по вид стока в рамките на едно
изпращане. Поредните номера са четириразрядни, нарастващи, без дублиране и пропуски, като номерирането започва от 1.
В колона 3 „Код за отразяване на операциите по режим складиране на стоки до поискване“ се отразява кодът за съответната операция:

1

Номер
ПоКод за Описа- Мерна Коли- СтойДатата Датата Държавата
на изреден
отразя- ние на единица чество- ност/ на опе- на присчленка,
праща- номер
ване на стоките
то на данъчна рацията тигане
от която
не на по вид
опера
стоки- основа
на сто- стоките са
стоки
стока циит е по
те
ките в били изправ рамрежим
склада
тени или
ките
складитранспортина едно ране на
рани/дъризпра- стоки до
жава членщане поискване
ка, в която
стоките се
връщат

ДЪРЖАВЕН

0

Идентификационен
номер
по ЗДДС
на ЗЛ

Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, изпратени или транспортирани от територията на страната до
територията на друга държава членка

§ 31. Създават се приложения № 39, 40 и 41:
БРОЙ 25
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Код

Операция

41

изпращане или транспортиране на стоки
от територията на страната до територия
та на друга държава членка под режим
складиране на стоки до поискване по
чл. 15а от ЗДДС

42

вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 1
от ЗДДС

43

замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС

44

брак/липса/унищожаване на стоки по
чл. 15а, ал. 10 от ЗДДС

45

промяна на складодържател и/или адрес
на склада

46

корекция на допусната грешка при посочване на идентификационен номер по
ДДС на лицето, за което са предназначени
стоките при операции, отразени с код 41

47

отпадане на условията за прилагане на
режим складиране на стоки до поискване
по чл. 15а от ЗДДС – вътреобщностна
доставка по чл. 7, ал. 4 от ЗДДС

48

връщане на стоки на територията на
страната по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС
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– грешно отразен идентификационен номер
по ДДС на лицето, за което са били предназначени стоките;
– отпадане на услови ята за прилагане
на режим складиране на стоки до поискване – вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 4;
– връщане на стоките.
В случаите на коригиране на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на
лицето, за което са предназначени стоките,
деклариран в преходен данъчен период на
изпращане или транспортиране на стоки по
чл. 15а, ал. 1 от закона, в колона 8 „Датата на
операцията“ се отразява датата на изпращане
или транспортиране на стоките.
В колона 9 „Датата на пристигане на стоките
в склада“ се отразява датата на пристигане
за всяка стока в рамките на едно изпращане.
В колона 15 „Адрес на склада, в който
стоките се съхраняват след пристигането“ се
отразява административният адрес на склада.
При установяване на грешка след данъчния
период, в който е отразен грешният запис в
регистъра, необходимите корекции се извършват по следния начин: първичният запис се
отразява отново, като в колоните, описващи
стойности, се попълват равни по размер, но с
противоположен знак стойности и се отразява
нов запис с коректните данни.
В случаите на коригиране на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на
лицето, за което са предназначени стоките,
деклариран в преходен данъчен период на
изпращане или транспортиране на стоки по
чл. 15а, ал. 1 от закона, първоначалният и
новият коректен запис се отразяват, като в
колона 3 и за двата записа вместо код „41 – Изпращане или транспортиране на стоки под
режим складиране на стоки до поискване по
чл. 15а от ЗДДС“ се посочва код „46 – Корек
ция на допусната грешка при посочване на
идентификационен номер по ДДС на лицето,
за което са предназначени стоките при операции, отразени с код 41“.

Опера ц ии т е, посочен и в колона 3, за
всяка стока в рамките на едно изпращане,
се отразяват хронологично на нов ред, като
операцията се отразява със съответния номер на изпращането и съответния номер по
вид стока.
В колона 8 „Датата на операцията“ се отразяват датите на:
– изпращане или транспортиране на стоките;
– вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 1,
по която получател е лицето, за което са
предназначени стоките;
– замяна;
– брак/липса/унищожаване;
– промяна на складодържател и/или адрес
на склада;

Приложение № 40
към чл. 113г, ал. 2
Регистър на стоки под режим складиране на стоки до поискване, получени на територията
на страната
ИденНоПореден
тифи- мер на номер
кацио- присти- по вид
нен но- гане на стока в
мер по стоки рамките
ЗДДС
на едно
на ЗЛ
пристигане

0

1

2

Кодове за Описа- Мер- Коли- Стой- Дата- Идентификаотразява- ние на на чество- ност/ та на ционен ноне на опе- стоки- еди- то на данъч- опе- мер по ДДС
рациите
те
ница стоки- на ос- раци- на данъчно
по режим
те
нова
ята задълженото
складилице, което
ране на
прехвърля
стоки до
стоките, вкл.
поискване
и при брак/
липса/унищожаване на
стоки
3

4

5

6

7

8

9

Идентификационен номер
по ДДС на
складодържателя или
друг идентификатор
в случаите,
когато той не
е регистриран
за целите на
ДДС

Адрес на
склада, в
който стоките се
съхраняват след
пристигането

10

11
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Правила за попълване на регистъра:
В колона 0 „Идентификационен номер по
ЗДДС на ЗЛ“ се отразява идентификационният
номер по ЗДДС на лицето, което е задължено
да води регистъра.
В колона 1 „Номер на пристигането“ се
отразява поредният номер на всяко пристигане
на стока/и по договор с данъчно задължено
лице, което изпраща стоката/ите под режим
складиране на стоки до поискване. Поредните номера са десетразрядни, нарастващи,
без дублиране и пропуски, като номерирането започва от 0000000001. Номерацията не
зависи и не се нарушава при изтичането на
календарната година.
В колона 2 „Пореден номер по вид стока
в рамките на едно пристигане“ се отразява
поредният номер по вид стока в рамките на
едно пристигане. Поредните номера са четириразрядни, нарастващи, без дублиране и
пропуски, като номерирането започва от 1.
В колона 3 „Код за отразяване на операциите по режим складиране на стоки до
поискване“ се отразява кодът за съответната
операция:
Код

Операция

51

пристигане на стоки на територията на
страната под режим складиране на стоки
до поискване по чл. 15а от ЗДДС

52

вътреобщностно придобиване по чл. 13,
ал. 1 от ЗДДС

53

замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС

54

брак/липса/унищожаване на стоки по
чл. 15а, ал. 10 от ЗДДС

55

промяна на складодържател и/или адрес
на склада

58

прекратяване на договора при режим
складиране на стоки до поискване по
чл. 15а от ЗДДС

Опера ц ии т е, посочен и в колона 3, за
всяка стока в рамките на едно пристигане,
се отразяват хронологично на нов ред, като
операцията се отразява със съответния номер на изпращането и съответния номер по
вид стока.
В колона 8 „Датата на операция“ се отразяват датите на:
– пристигане на стоките в склада;
– вътреобщностно придобиване по чл. 13,
ал. 1;
– замяна на лицето, за което са предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС;
– брак/липса/унищожаване;
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– промяна на складодържател и/или адрес
на склада;
– установяване на грешно посочен идентификационен номер по ДДС на изпращача,
деклариран в преходен данъчен период на
изпращане или транспортиране на стоки по
чл. 15а, ал. 1 от закона;
– прекратяване на договора.
В колона 9 „Идентификационен номер по
ДДС на данъчно задълженото лице, което
прехвърля стоките, вкл. и при брак/липса/
унищожаване на стоки“ се посочва и идентификационен номер по ДДС на заместващото
лице само когато заместеното лице има информация за този номер в случаите, отразени
в колона 3 с код на операция „53 – Замяна
на лицето, за което са били предназначени
стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС“.
В колона 11 „Адрес на склада, в който
стоките се съхраняват след пристигането“ се
отразява административният адрес на склада.
При установена грешка след данъчния
период, в който е отразен грешният запис в
регистъра, необходимите корекции се извършват по следния начин: първичният запис се
отразява отново, като в колоните, описващи
стойности, се попълват равни по размер, но с
противоположен знак стойности и се отразява
нов запис с коректните данни.
Приложение № 41
към чл. 113г, ал. 3
Параметри и изисквания към структур ата
на данните на електронния регистър по
чл. 113г, ал. 1
Електронният регистър по чл. 113г, ал. 1
трябва да се предоставя като текстови файл
R E G C O S OU T.C S V с код и р а н е c p -1 2 51/
windows-1251.
Файлът „REGCOSOUT.CSV“ съдържа идентификационен номер по ДДС на регистрираното лице и информация за извършените от него
изпращания на стоки под режим складиране
на стоки до поискване по чл. 15а от закона
от територията на страната до територията
на друга държава членка.
Всеки един запис от регистъра на пре
хвърляния на стоки под режим складиране
на стоки до поискване по чл. 123, ал. 5 от
закона се описва с един запис (ред) във файла.
Полетата във файла са разделени със знака
точка и запетая (;) и между отделните записи
(редове) се поставя стандартен разделител за
край на ред на текстов файл – знак за Carriage
Return с последващ знак Line Feed.
Всеки един ред от файла има следната
структура:
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№
на
поле

Описание на полето

Формат
(максимален брой
знаци)

№
на
поле

Описание на полето

Формат
(максимален брой
знаци)

1

2

3

1

2

3

0

Идентификационен номер
по ЗДДС на ЗЛ

Символен
(15)

14

Символен
(15)

1

Номер на изп ра ща не на
стоки

Символен
(10)

2

Пореден номер по вид стока
в рамките на едно изпращане

Цифров
(4)

Идентификационен номер
по ДДС на складодържателя
или друг идентификатор в
случаите, когато той не е
регистриран за целите на
ДДС (вкл. знака на държавата членка)

15

3

Код за отразяване на операциите по режим складиране
на стоки до поискване

Цифров
(2)

Адрес на склада, в който
стоките се съхраняват след
пристигането

Символен
(50)

4

Описание на стоките

Символен
(30)

5

Мерна единица

Символен
(10)

6

Количеството на стоките

Цифров
(10)

7

Стойност/данъчна основа

Цифров
(15)

8

Датата на операцията

9

Датата на пристигане на
Дата
стоките в склада
(дд/мм/гггг)

10

Държавата членка, от която
стоките са били изпратени
или транспортирани/държава членка, в която стоките
се връщат

Символен
(2)

11

Идентификационен номер
по ДДС на данъчно задълженото лице (вкл. знакът на
държавата членка):
– за което са предназначени
стоките;
– което замества лицето,
за което са предназначени
стоките;
– на лицето, за което стоките
са били предназначени;
– при връщане;
– к о р е к т н и я /п о г р е ш н и я
идентификационен номер
при случаите на грешка;
– при брак/липса/унищожаване на стоки на лицето,
което изпраща стоките

Символен
(15)

12

Идентификационен номер
по ДДС на лицето, което е
било заместено (вкл. знака
на държавата членка)

Символен
(15)

13

Държавата членка, към която се изпращат или транспортират стоките

Символен
(2)

Дата
(дд/мм/гггг)

Всеки ред се състои от определен брой полета. Броят на полетата във всеки ред е задължителен. Дължината на полетата не може да
надвишава дефинирания максимален размер.
Полетата в условен формат „Символен“
могат да съдържат цифри, букви и разделители
с изключение на знака точка и запетая (;).
Полетата в условен формат „Цифров“ могат да съдържат само арабски цифри. Когато
полето описва стойност, то може да съдържа
и разделител „.“ за стотинки, без други знаци
и разделители. Попълнените стойности трябва
да са в български левове.
Пример: Стойност 10 000,00 лв. – попълва
се „10000.00“.
Полетата в условен формат „Дата“ съдържат само цифри и знака „/“. Съдържанието
на полето е в следния формат: „дд/мм/гггг“,
където: дд е денят, мм – номерът на месеца,
гггг – годината.
Пример: Дата 8 декември 2020 г. – попълва
се „08/12/2020“.
Пример: Дата 25 март 2020 г. – попълва
се „25/03/2020“.
Пример: Полето е празно (не се попълва) –
то съдържа „“.
Полето „Код за отразяване на операциите
по режим складиране на стоки до поискване“
се попълва със следните кодове:
Код

Описание

41

изпращане или транспортиране на стоки
от територията на страната до територия
та на друга държава членка под режим
складиране на стоки до поискване по
чл. 15а от ЗДДС

42

вътреобщностна доставка по чл. 7, ал. 1
от ЗДДС

43

замяна на лицето, за което са били предназначени стоките по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС

44

брак/липса/унищожаване на стоки по
чл. 15а, ал. 10 от ЗДДС

45

промяна на складодържател и/или адрес
на склада
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Код

Описание

46

корекция на допусната грешка при посочване на идентификационен номер по
ДДС на лицето, за което са предназначени
стоките при операции, отразени с код 41

47

48

отпадане на условията за прилагане на
режим складиране на стоки до поискване
по чл. 15а от ЗДДС – вътреобщностна
доставка по чл. 7, ал. 4 от ЗДДС
връщане на стоки на територията на
страната по чл. 15а, ал. 5 от ЗДДС

Полето „Количеството на стоките“ може
да съдържа „.“ за точност до трети знак след
десетичната запетая.
Поле „Държавата членка, от която стоките са били изпратени или транспортирани/
държава членка, в която стоките се връщат“
и поле „Държавата членка, към която се
изпращат или транспортират стоките“ се попълват с двубуквен код на държавата съгласно
ISO-3166-1 alpha 2.
Параметри и изисквания към структурата на данните на електронния регистър по
чл. 113г, ал. 2
Електронният регистър по чл. 113г, ал. 2
т ря бва да с е п р едо с т а в я к ат о т екс т ови
файл REGCOSIN.CSV с кодиране cp-1251/
windows-1251.
Файлът „REGCOSIN.CSV“ съдържа идентификационен номер по ДДС на регистрираното
лице и информация за предназначените да
бъдат доставени за него и са изпратени до
територията на страната стоки под режим
складиране на стоки до поискване по чл. 15а
от закона.
Всеки един запис от регистъра на доставките на стоки под режим складиране на стоки
до поискване по чл. 123, ал. 6 от закона се
описва с един запис (ред) във файла. Полетата във файла са разделени със знака точка и
запетая (;) и между отделните записи (редове)
се поставя стандартен разделител за край на
ред на текстов файл – знак за Carriage Return
с последващ знак Line Feed.
Всеки един ред от файла има следната
структура:
№
на
поле

Описание на полето

Формат
(максимален
брой знаци)

0

Идентификационен номер
по ЗДДС на ЗЛ

Символен
(15)

1

Номер на пристигане на
стоки

Символен
(10)

2

Пореден номер по вид стока
в рамките на едно пристигане

Цифров
(4)
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№
на
поле

Описание на полето

Формат
(максимален
брой знаци)

3

Код за отразяване на операциите по режим складиране
на стоки до поискване

Цифров
(2)

4

Описание на стоките

Символен
(30)

5

Мерна единица

Символен
(10)

6

Количеството на стоките

Цифров
(10)

7

Стойност/данъчна основа

Цифров
(15)

8

Датата на операцията

9

Идентификационен номер
по ДДС (вкл. знакът на
държавата членка) на данъчно задълженото лице,
което прехвърля стоките,
вк л. и п ри брак/липса/
унищожаване на стоки

Символен
(15)

10

И д ен т ифи к а ц и о н ен н о мер по ДДС (вкл. знакът
на държавата членка) на
складодържателя или друг
идентификатор в случаите,
когато той не е регистриран
за целите на ДДС

Символен
(15)

11

Адрес на склада, в който
стоките се съхраняват след
пристигането

Символен
(50)

Дата
(дд/мм/гггг)

Всеки ред се състои от определен брой
полета. Броят на полетата във всеки ред е
задължителен. Дължината на полетата не
може да надвишава дефинирания максимален
размер.
Полетата в условен формат „Символен“
могат да съдържат цифри, букви и разделители
с изключение на знака точка и запетая (;).
Полетата в условен формат „Цифров“ могат да съдържат само арабски цифри. Когато
полето описва стойност, то може да съдържа
и разделител „.“ за стотинки, без други знаци
и разделители. Попълнените стойности трябва
да са в български левове.
Пример: Стойност 10 000,00 лв. – попълва
се „10000.00“.
Полетата в условен формат „Дата“ съдържат само цифри и знака „/“. Съдържанието
на полето е в следния формат: „дд/мм/гггг“,
където: дд е денят, мм – номерът на месеца,
гггг – годината.
Пример: Дата 8 декември 2020 г. – попълва
се „08/12/2020“.
Пример: Дата 25 март 2020 г. – попълва
се „25/03/2020“.
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Пример: Полето е празно (не се попълва) – то съдържа „“.
Полето „Код за отразяване на операциите
по режим складиране на стоки до поискване“
се попълва със следните кодове:
Код

Описание

51

пристигане на стоки на територията на
страната под режим складиране на стоки
до поискване по чл. 15а от ЗДДС

52

вътреобщностно придобиване по чл. 13,
ал. 1 от ЗДДС

53

замяна на лицето, за което са били предназначени стоките без прекратяване на
договора по чл. 15а, ал. 4 от ЗДДС

54

брак/липса/унищожаване на стоки по
чл. 15а, ал. 10 от ЗДДС

55

промяна на складодържател и/или адрес
на склада

58

прекратяване на договора при режим
складиране на стоки до поискване по
чл. 15а от ЗДДС

Полето „Количеството на стоките“ може
да съдържа „.“ за точност до трети знак след
десетичната запетая.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 32. (1) До 31 март 2020 г. включително
се прилагат образците на документите по
досегашните приложения № 1 и 8.
(2) За данъчни периоди до 31 март 2020 г.
включително се прилагат образците на документите по досегашните приложения № 10,
11, 12, 13, 14 и 15.
§ 33. (1) Когато за операции, свързани с
режим складиране на стоки до поискване по
чл. 15а от закона, извършени през данъчни
периоди м. януари, февруари и март 2020 г.,
не са отразени данни в дневника за продажби
и/или дневника за покупки, съответно в справка-декларацията и във VIES-декларацията за
тези периоди, данните се отразяват в данъчен
период м. април 2020 г.
(2) Когато за операции, свързани с режим
складиране на стоки до поискване по чл. 15а
от закона, извършени през данъчни периоди
м. януари, февруари и март 2020 г., са отразени данни в дневника за продажби и/или
дневника за покупки, съответно в справкадекларацията и във VIES-декларацията, ал. 1
не се прилага.
§ 34. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Владислав Горанов
2420
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
НАРЕДБА № Е-РД-04-1
от 12 март 2020 г.
за топлоснабдяването

Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят редът
и техническите условия за топлоснабдяване, за
оперативно управление на топлоснабдителната
система, за присъединяване на производители и клиенти към топлопреносната мрежа,
за прекратяване на топлоснабдяването, за
спиране на топлоподаването и за прилагане
на дяловото разпределение на топлинната
енергия в сгради – етажна собственост, както
и видът, условията и редът за предоставяне
на гаранции от доставчиците на топлинна
енергия по сключваните от тях сделки с топлопреносното предприятие.
(2) Техническите условия за топлоснабдяване се отнасят за:
1. производство на топлинна енергия;
2. пренос на топлинна енергия;
3. оперативно управление на топлоснабдителната система;
4. присъединяване към топлопреносната
мрежа;
5. измерване и отчитане на топлинната
енергия;
6. дялово разпределение на топлинната
енергия;
7. прекратяване на топлоснабдяването;
8. спиране на топлоподаването.
(3) Разпоредбите на тази наредба не се
прилагат за лицата по чл. 39, ал. 4, т. 2 и 3
от Закона за енергетиката (ЗЕ).
Чл. 2. (1) Топлоснабдяването се осъществява чрез енергийни обекти и съоръжения за
производство, пренос, доставка и разпределение, свързани в топлоснабдителна система.
(2) Изграждането на нови и разширението
на съществуващи обекти и на нови топлопреносни мрежи, необходими за топлоснабдяване
в населените места, се извършва в съответствие
с подробни устройствени планове и при спазване на техническите правила и нормативи,
определени в наредбата по чл. 139, ал. 5 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ)
и по чл. 125, ал. 4 ЗЕ.
Чл. 3. (1) Топлопреносното предприятие е
длъжно да има готовност да предоставя топлинна енергия за отопление от 1 октомври
до 30 април.
(2) Топлопреносното предпри ятие или
доставчикът включва отоплението в абонатната станция на сградата, когато средната
денонощна температура на външния въздух в
три последователни дни е по-ниска от +12 °С,
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и изключва отоплението при повишаване на
средната денонощна температура на външния
въздух в три последователни дни над +12 °С,
като и в двата случая се съобразява с дългосрочната прогноза за следващите 7 – 10 дни.
(3) Топлопреносното предпри ятие или
доставчикът може да включи или изключи
отоплението преди или след сроковете по
ал. 1 и 2 по писмено искане от клиентите след
представяне на протокол с взето решение от
общото събрание на етажната собственост
по реда на Закона за управление на етажната
собственост.
Г л а в а

в т о р а

ПРОИЗВОДСТВО НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
Чл. 4. Производството на топлинна енергия
се извършва от енергийни предприятия, получили лицензия съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 ЗЕ.
Чл. 5. Производителите на топлинна енергия по чл. 4 са длъжни да:
1. спазват изискванията за безопасност
и осигуряват сигурна и надеждна работа на
съоръженията за производство на топлинна
енергия при най-икономично потребление на
енергийните ресурси;
2. спазват режимите на топлоснабдяване и
параметрите на топлоносителите, задавани от
оператора на топлопреносната мрежа;
3. поддържат резерви от горива съгласно
наредбата по чл. 85, ал. 2 ЗЕ.
Чл. 6. Устройството и техническата експлоатация на централите и инсталациите за
производство на топлинна енергия отговарят
на наредбите по чл. 83, ал. 1, т. 2 и чл. 125,
ал. 4 ЗЕ.
Чл. 7. (1) Производителите на топлинна
енергия по чл. 4 монтират за своя сметка на
границата на собственост:
1. спирателна арматура;
2. средства за измерване и контрол на
параметрите на топлоносителя;
3. регулиращи устройства за поддържане
параметрите на топлоносителя;
4. т елеком у ника ц ион н и ус т ройс т ва за
предаване информация на оператора на топлопреносната мрежа.
(2) Изискванията по ал. 1 се прилагат и
за вертикално интегрирани предприятия за
производство и пренос на топлинна енергия,
като съоръженията се монтират на границата
между топлоизточника и топлопреносната
мрежа.
Г л а в а

т р е т а

ПРЕНОС НА ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
Чл. 8. (1) Преносът на топлинна енергия
се извършва от топлопреносно предприятие,
получило лицензия съгласно чл. 39, ал. 1,
т. 2 ЗЕ.
(2) Топлопреносното предприятие може
да извършва и дейност по производство на
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топлинна и електрическа енергия при условията на чл. 39, ал. 1, т. 1 и ал. 4, т. 1, 2 и 4 ЗЕ.
Чл. 9. (1) Топлопреносното предприятие:
1. снабдява клиентите с топлинна енергия;
2. поддържа обектите и съоръженията
на топлопреносната мрежа в съответствие
с тех ни ческ и те п рави ла и нормат иви за
проектиране, изграждане и експлоатация на
обектите и съоръженията за производство,
пренос и разпределение на топлинна енергия,
определени с наредбите по чл. 83, ал. 1, т. 2
и чл. 125, ал. 4 ЗЕ;
3. развива топлопреносната мрежа в съответствие с плановете за развитие, разработени
съгласно чл. 9, ал. 1, т. 2 ЗЕ;
4. сключва писмени договори за покупка
и/или продажба на топлинна енергия при
общи условия по реда на чл. 149, ал. 1 ЗЕ;
5. осъществява продажбата на топлинна
енергия на клиенти за битови нужди при
публично известни общи условия съгласно
чл. 150, ал. 1 ЗЕ;
6. извършва разпределение на топлинната
енергия самостоятелно или чрез възлагане на
лице, регистрирано по реда на чл. 139а ЗЕ;
7. осъществява чрез оператора на топлопреносната мрежа оперативно управление
на топлоснабдителната система, осигурява
параметрите на топлоносителя съобразно
климатичните условия;
8. взема мерки за повишаване ефективността при преноса на топлинната енергия
по топлопреносната мрежа.
(2) При изпълнение на задълженията си
топлопреносното предприятие ползва съоръженията и инсталациите – собственост на
клиентите и на производителите, с грижата
на добър стопанин.
Чл. 10. Две или повече топлопреносни
мрежи се свързват при условията на писмен
договор меж ду отделните топлопреносни
предприятия.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 11. Оперативното управление на топ
лоснабдителната система се извършва от
оператор на топлопреносната мрежа, който
е специализирано звено на топлопреносното
предприятие и осъществява дейността си
съобразно утвърдени правила в съответствие
със ЗЕ.
Чл. 12. Операторът на топлопреносната
мрежа:
1. осигурява режима на работа на топлоснабдителната система, като определя температурата и налягането на топлоносителя в
съответствие с изчислителния термохидравличен режим за постигане на минимални
разходи при производството и преноса на
топлинната енергия до съоръженията на клиентите и следи за спазването им;
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2. поддържа баланса между производството
и потреблението на топлинна енергия;
3. определя количеството на водата за допълване на топлопреносната мрежа в съответствие с икономически обоснованата разчетна
стойност за работен режим след извършване
на ремонти и при аварии;
4. осъществява координация:
а) с електроенергийния системен оператор
и/или оператора на електроразпределителната
мрежа в съответствие със сключените договори – в случаите на комбинирано производство
на топлинна и електрическа енергия;
б) с оператора на газопреносната и/или
газоразпределителната мрежа в съответствие
със сключените договори – при използване
на природен газ;
в) с доставчика на топлинна енергия по
чл. 149а ЗЕ;
г) със самостоятелните клиенти или с клиентите на топлинна енергия в сгради – етажна
собственост, в съответствие с общите условия
на договорите.
Чл. 13. Операторът на топлопреносната
мрежа регулира разпределението на топлинния
товар между централите и инсталациите за
производство на топлинна енергия, като се
съобразява със следните критерии:
1. натоварване на съоръженията за комбинирано производство на топлинна и електрическа
енергия, когато произвеждат електрическа
енергия според потребностите от топлинна
енергия, инсталациите за оползотворяване на
отпадна топлинна енергия, на възобновяеми
енергийни източници и за изгаряне на отпадъци като базови мощности;
2. включване в работа на енергийните съоръжения, които произвеждат само топлинна
енергия, при недостиг на топлинна мощност
и/или за покриване на върховите товари;
3. топлоснабдяване при минимални разходи
чрез минимизиране на сумата от разходите
за покупка и/или производство на топлинна
енергия и разходите при преноса до клиентите.
Чл. 14. (1) За дейността си операторът
на топлопреносната мрежа води дневник и
друга оперативна документация, определени
в правилата по чл. 11.
(2) Разпорежданията на оператора са устни и писмени и задължително се записват в
дневника по ал. 1 по начин, даващ техническа
възможност за възпроизводство.
(3) Разпорежданията, дадени от оператора,
са задължителни за производителите, доставчика и клиентите на топлинна енергия.
(4) Разпоредените от оператора оперативни
превключвания се извършват при условия,
които не нарушават топлоснабдяването на
клиентите.
Чл. 15. Операторът на топлопреносната
мрежа чрез топлопреносното предприятие
прави предложения пред кмета на общината
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за въвеж дане на ограничителен режим и
отговаря за изпълнението му при условията
и по реда на наредбата по чл. 74, ал. 1 ЗЕ.
Чл. 16. (1) Операторът на топлопреносната
мрежа може да разпореди временно прекъсване или ограничаване на производството или
снабдяването с топлинна енергия със или без
предварително уведомяване на производителите и клиентите.
(2) Редът и начините за временно прекъсване или ограничаване на производството или
снабдяването с топлинна енергия се определят
с наредбата по чл. 74, ал. 1 ЗЕ.
Г л а в а

п е т а

ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ТОПЛОПРЕНОСНАТА МРЕЖА
Раздел I
Общи положения на присъединяването към
топлопреносната мрежа
Чл. 17. Обектите на клиентите и производителите се присъединяват към топлопреносната мрежа след:
1. подаване на заявление за издаване на
виза за проектиране по реда на чл. 140, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ),
в което е поискано по реда на чл. 140а, ал. 1
ЗУТ да бъдат предоставени и изходните данни,
необходими за проектирането и за присъединяването към топлопреносната мрежа;
2. подаване на заявление до топлопреносното предприятие за проучване на условията за присъединяване от лица, които искат
присъединяване към топлопреносната мрежа
на съществуващи обекти или на обекти, за
които е издадена виза за проектиране, в която
не са посочени изходни данни и условия за
присъединяване към топлопреносната мрежа;
3. извършване на предварително проучване
за присъединяване на обекта, с което топлопреносното предприятие определя техническите условия, начина, точката или мястото на
присъединяване към топлопреносната мрежа
и срока за реализиране на присъединяването;
4. изработване на инвестиционен проект
за присъединявания обект и предаването му
на топлопреносното предприятие за проверка
на изпълнението на техническите условия за
присъединяване, преди неговото представяне
за одобряване от компетентния административен орган;
5. издаване на становище с предоставени
изходни данни и условия за присъединяване
от топлопреносното предприятие – в случаите, когато изрично не е поискано издаване на
виза за проектиране;
6. сключване на писмен договор за присъединяване между топлопреносното предприятие
и съответния производител и/или възложител или упълномощено от него лице и/или
съответните собственици или титуляри на
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вещното право на ползване върху обектите,
за които се иска присъединяване, след като
топлопреносното предприятие установи, че
инвестиционният проект по т. 4 е изготвен в
съответствие с условията за присъединяване.
Чл. 18. (1) Заявлението по чл. 17, т. 1 се
подава към компетентния орган по чл. 140,
ал. 7 и съгласно утвърден образец по чл. 140а,
ал. 9 ЗУТ.
(2) Заявлението по чл. 17, т. 2 се подава по
образец, изготвен от топлопреносното предприятие, като към заявлението се прилага
документ за платена цена за проучването за
присъединяване.
(3) Когато представените документи към
заявлението са непълни или не отговарят
на изискванията на наредбата, съответното
топлопреносно предприятие писмено уведомява лицето, което е подало заявлението, в
14-дневен срок от датата на подаването му.
(4) Лицето по ал. 3 отстранява несъответствията в документите или представя допълнително необходимите документи и информация
в 30-дневен срок от датата на получаване на
уведомлението по ал. 3.
(5) Процедурата по присъединяване на
обекта се прекратява, когато лицето, подало
искането, не отстрани несъответствията в
документите или не представи допълнително
необходимите документи и информация в
срока по ал. 4.
Чл. 19. (1) Топлопреносното предприятие
извършва проучване за присъединяване към
топлопреносната мрежа и издава становище относно условията за присъединяване,
в това число техническите изисквания за
п рис ъед и н я ва не, ви да на о т оп л и т ел ната
инсталация, изчислителната температура на
топлоносителя на входа на инсталацията за
отопление и др.:
1. в четиринадесетдневен срок от получаване на заявлението по чл. 140а ЗУТ за предоставяне на изходните данни, необходими за
проектирането и за присъединяването;
2. в четиринадесетдневен срок от получаване на заявлението по чл. 17, ал. 1, т. 2;
3. в тримесечен срок от подаване на заявлението – за присъединяване на производител,
в случай че последният не е поискал изходни
данни с визата за проектиране по реда на
чл. 140а ЗУТ.
(2) Топлопреносното предприятие може да
откаже присъединяване на производител или
клиент в сроковете по ал. 1 при условията на
ЗЕ и на тази наредба, като писмено мотивира
причините за отказа.
(3) Техническите изисквания към абонатните станции с топлоносител гореща вода
по ал. 1 за съответното населено място се
изготвят от топлопреносното предприятие
и са задължителни при проектирането, изграждането и приемането на нови абонатни
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станции в нови обекти и при цялостна подмяна на амортизирани абонатни станции в
съществуващи топлофицирани обекти.
(4) Техническите изисквания по ал. 3 се
публикуват от топлопреносното предприятие
на интернет страниците му.
Чл. 20. (1) Топлопреносното предприятие
може да сключи договор за присъединяване
с лице, което е:
1. производител на топлинна енергия;
2. възложител или упълномощен от него
представител, на който компетентният орган
по чл. 140, ал. 7 ЗУТ е издал виза за проектиране и когато в едногодишен срок от
влизането є в сила възложителят е внесъл
за съгласуване и одобряване от топлопреносното предприятие инвестиционния проект за
присъединявания обект;
3. собственик или титуляр на вещно право
на ползване на съществуващ обект или на
обект, за които е издадена виза за проектиране, в която не са посочени изходни данни
и условия за присъединяване към топлопреносната мрежа.
(2) Договорът за присъединяване осигурява
баланс между интересите на страните по него
и е съобразен с техническите възможности и
плана за развитие на дейността на топлопреносното предприятие.
(3) Договорът за присъединяване включва:
1. вид и технически параметри на съоръженията в мястото на присъединяване и изиск
вания към присъединителния топлопровод;
2. проектна мощност на инсталациите,
които ще се присъединяват;
3. основните характеристики на съоръженията в абонатната станция;
4. режим на топлоснабдяване (ползване
само на топла вода, ползване само на отопление или ползване на отопление и топла вода);
5. параметри на топлоносителя съгласно
показатели за качество на топлоснабдяването, утвърдени от Комисията за енергийно и
водно регулиране;
6. брой и място на монтиране на средствата
за търговско измерване, на управляващите,
защитните и комуникационните устройства;
7. място на присъединяване и граница на
собственост на съоръженията;
8. условия за промяна на договорените
мощности през времетраенето на договора;
9. срокове, цени и условия за учредяване
на сервитутни права и за прехвърляне на
собственост или учредяване право на строеж
в полза на топлопреносното предприятие;
10. цени за присъединяване на обекта към
топлопреносната мрежа и срокове за заплащането им;
11. финансови взаимоотношения между
страните;
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12. задължение за двете страни да пазят
съоръженията на другата страна и да осигуряват достъп до тях;
13. особени условия, свързани с изграждане
на съоръженията за присъединяване по реда
на чл. 137, ал. 2 ЗЕ;
14. срок на договора и възможни срокове
за присъединяване;
15. изиск вани ята към индивид уа лното
разпределение и измерване на топлинната
енергия при присъединяване на клиенти.
Чл. 21. (1) При реконструкция или разширение на присъединителни топлопроводи и на
съоръженията към тях, на абонатни станции и
на инсталации, с които се изменят определените технически условия за присъединяване,
лицето по чл. 20, ал. 1 сключва с топлопреносното предприятие нов договор или анекс
към сключения договор за присъединяване
към топлопреносната мрежа.
(2) Устройството на изградените и/или
реконструирани присъединителни топлопроводи и съоръжения към тях, на абонатните
станции и на инсталациите към тях трябва
да съответстват на техническите условия за
присъединяване и на одобрената проектна
документация.
(3) В процеса на строителството лицето по
чл. 20, ал. 1 е длъжно да осигурява достъп
на упълномощени представители на топло
преносното предприятие до съоръженията в
мястото на присъединяването в съответствие
със сключения договор за присъединяване.
(4) Лицето по чл. 20, ал. 1 е длъжно да
предостави за ползване на топлопреносното
предприятие копия от екзекутивни чертежи,
технически характеристики на съоръженията,
протоколи от изпитвания и настройките за
целите на присъединяването.
(5) При присъединяване на сграда – етажна собственост, към топлопреносната мрежа
упълномощено от общото събрание на етажната собственост лице съхранява техническите
проекти и/или екзекутивните чертежи на
присъединените съоръжения и инсталации.
(6) Изпитването и настройката на присъединителния топлопровод, на съоръженията към
него и на абонатната станция се извършват
от топлопреносното предприятие по писмено
искане на лицето по чл. 20, ал. 1.
(7) Лицето по чл. 20, ал. 1 няма право да
извършва промяна в установената настройка
на съоръженията по ал. 1 без съгласието на
топлопреносното предприятие.
(8) 72-часова проба при експлоатационни
условия на присъединителните топлопроводи и
съоръженията към тях се извършва по искане
и за сметка на собственика им.
Ч л. 22. Топ лоп реносно т о п редп ри я т ие
включва в редовна експлоатация присъединителните топлопроводи и съоръженията към
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тях след изпълнение на техническите условия
за присъединяване и при наличие на:
1. разрешение за ползване на обекта и на
присъединителните съоръжения;
2. документ за платена цена за присъединяване по чл. 138, ал. 2 ЗЕ;
3. писмено съгласие на собствениците,
притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата – етажна собственост,
за присъединяване на инсталациите на клиентите в сграда – етажна собственост, или
на писмен договор за продажба на топлинна
енергия при общи условия по чл. 149 ЗЕ.
Раздел II
Присъединяване на производители на
топлинна енергия
Чл. 23. (1) Присъединяването на производител на топлинна енергия към топлопреносната
мрежа се извършва след подаване на писмено
заявление за проучване на техническите условия в съответното топлопреносно предприятие
или при заявяване на виза за проектиране по
реда на чл. 140а, ал. 1 от ЗУТ.
(2) Заявлението по ал. 1 задължително
съдържа:
1. данни за производителя;
2. скица на площадката и характеристика на
енергийния обект, който ще се присъединява;
3. характеристика на енергийните съоръжения;
4. дългосрочна прогноза за обема и режима на производството на топлинна енергия;
5. дългосрочна прогноза за финансовите
условия за продажба на топлинна енергия;
6. вид и параметри на топлоносителя;
7. документ за собственост, право на ползване или право на строеж съгласно чл. 180 ЗУТ.
Чл. 24. (1) След извършване на проучването
и издаване на становище от топлопреносното
предприятие относно условията за присъединяване по чл. 19, ал. 1 и след изпълнение на
тези условия от производителя се сключва
договор за присъединяване.
(2) С договора за присъединяване освен
предвиденото в чл. 20, ал. 3 задължително
се определят:
1. технически характеристики на съоръженията и инсталациите на производителя;
2. параметрите на топлоносителя в мястото
за присъединяване;
3. максималното и минималното производство на топлинна енергия;
4. качеството на връщания кондензат при
топлоносител пара;
5. мястото на монтиране на средствата за
търговско измерване на топлинната енергия;
6. мястото и видът на управляващите,
защитните и комуникационните устройства.
(3) При сключване на договора за присъединяване производителят предоставя:
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1. нотариално заверено пълномощно на
лицето, упълномощено да представлява производителя, когато договорът се подписва от
пълномощник;
2. одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж на присъединявания обект
и присъединителните съоръжения.
Чл. 25. (1) Топлопреносното предприятие
може да откаже присъединяване на производител към топлопреносната мрежа, когато:
1. не са изпълнени изискванията на ЗЕ и
на наредбата по чл. 125, ал. 4 ЗЕ;
2. предлаганият режим на производство
не отговаря на изискванията на оператора
на топлопреносната мрежа;
3. за производителя е започнало производство по несъстоятелност или ликвидация;
4. не са изпълнени изискванията по чл. 127,
ал. 2 ЗЕ.
(2) Производителите се присъединяват
към топлопреносната мрежа чрез присъединителни топлопроводи, които се изграждат
от и за сметка на производителя и са негова
собственост.
Раздел III
Присъединяване на клиенти, които ще ползват
топлинна енергия за небитови нужди
Чл. 26. (1) Присъединяването на клиент
на топлинна енергия за небитови нужди към
топлопреносната мрежа се извършва след
подаване на писмено заявление за проучване
на техническите условия в съответното топлопреносно предприятие или след подаване на
заявление за издаване на виза за проектиране
по реда на чл. 140а, ал. 1 ЗУТ.
(2) Заявлението по ал. 1 задължително
съдържа:
1. име и адрес на заявителя;
2. скица на площадката и характеристика
на присъединявания обект, в т. ч. и според
характера на потреблението;
3. данни за сградата и предназначение;
4. вид на инсталацията за отопление;
5. максимален топлинен товар, разделен
по вид на вътрешните инсталации, по предварителни данни;
6. място на абонатна станция;
7. вид и параметри на топлоносителя и
изискванията за тяхното осигуряване;
8. категория според характера на потреблението на клиента на топлинна енергия за
небитови нужди (първа или втора категория);
9. дългосрочен прогнозен режим на потреблението на топлинна енергия с топлоносител пара – сезонни, месечни и денонощни
графици;
10. количество и качество на връщания
кондензат при топлоносител пара, изисквания
по сигурността и надеждността на топлоснабдяването;
11. вид и място на управляващите, защитните и комуникационните устройства;
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12. максимални и минимални часови товари
(за клиенти с топлоносител пара);
13. документ за собственост, право на ползване или право на строеж съгласно чл. 180
ЗУТ или други документи, въз основа на които
владее обекта.
Чл. 27. (1) След извършване на проучването
и издаване на становище от топлопреносното
предприятие относно условията за присъединяване по чл. 19, ал. 1 и след изпълнение на
тези условия от клиент на топлинна енергия
за небитови нужди се сключва договор за
присъединяване.
(2) С договора за присъединяване освен
предвиденото в чл. 20, ал. 3 задължително
се определят:
1. разположението и видът на съществуващите топлопроводи и свързаните с тях
сервитутни зони;
2. мястото на абонатната станция, на средствата за търговско измерване и на средствата
за измерване и контрол;
3. параметрите на топлоносителя в мястото
за присъединяване;
4. основните характеристики на съоръженията в абонатната станция;
5. режим на топлоснабдяване (ползване
само на топла вода, ползване само на отопление или ползване на отопление и топла вода);
6. параметри на топлоносителя съгласно
показатели за качество на топлоснабдяването, утвърдени от Комисията за енергийно и
водно регулиране;
7. максималната и минималната часова
консумация на топлинна енергия;
8. изискванията към вътрешната разпределителна мрежа и инсталациите в сградите,
използващи топлинна енергия;
9. количеството и качеството на връщания
кондензат при топлоносител водна пара;
10. условията и изискванията от страна на
топлопреносното предприятие за работата на
собствените резервни източници на клиентите първа категория; мощност и технически
параметри на собствения резервен източник
на топлинна енергия.
(3) При сключване на договора за присъединяване клиентът на топлинна енергия за
небитови нужди предоставя:
1. документ за търговска регистрация за
юридическите лица;
2. нотариално заверено пълномощно на
лицето, упълномощено да представлява клиента на топлинна енергия за небитови нужди,
когато договорът се подписва от пълномощник;
3. одобрен инвестиционен проект и разрешение за строеж на присъединявания обект
и присъединителните съоръжения.
Чл. 28. (1) Според характера на потреблението клиентите на топлинна енергия за
небитови нужди са:

С Т Р.

48

ДЪРЖАВЕН

1. I категория – които задължително си
осигу ряват за собствена сметка резервно
захранване;
2. II категория – които нямат необходимост
от резервно захранване.
(2) Категорията на купувача се посочва в
договора за продажба на топлинна енергия
по чл. 149, ал. 1, т. 3 ЗЕ.
Раздел IV
Присъединяване на клиенти, които ще ползват
топлинна енергия за битови нужди
Чл. 29. (1) Присъединяването на клиенти
на топлинна енергия за битови нужди към
топлопреносната мрежа се извършва след
подаване на писмено заявление за проучване
на техническите условия в съответното топлопреносно предприятие или след подаване на
заявление за издаване на виза за проектиране
по реда на чл. 140а, ал. 1 ЗУТ.
(2) Заявители за присъединяване на обекти
по ал. 1 могат да бъдат:
1. упълномощен представител на собствениците или на титулярите на вещно право
на ползване за сгради – етажна собственост;
2. възложител на новостроящи се сгради
или упълномощено от него лице;
3. собственик или титуляр на вещно право
на ползване на сградата.
(3) Заявлението по ал. 1 задължително
съдържа:
1. данни за заявителя;
2. данни за сградата и вид на сградните
инсталации (включително за клубове, офиси,
магазини, заведения, зали, фитнес центрове,
басейни и други обекти);
3. максимален топлинен товар, разделен по
вид на вътрешните инсталации (за отопление,
за БГВ, за вентилация и др.), по предварителни данни;
4. пълен отопляем обем на сградата по
проект;
5. местоположение на помещението за
абонатна станция в сградата.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат:
1. документ, доказващ, че заявителят е
собственик или е титуляр на вещно право
на ползване на топлоснабдявания обект или
има право на строеж съгласно чл. 180 ЗУТ;
2. декларация от заявителя относно обстоя
телството дали сградата е в режим етажна
собственост.
Чл. 30. (1) След извършване на проучването
и издаване на становище от топлопреносното
предприятие относно условията за присъединяване по чл. 19, ал. 1 и след изпълнение на тези
условия от клиента/клиентите на топлинна
енергия за битови нужди се сключва договор
за присъединяване.
(2) С договора за присъединяване освен
предвиденото в чл. 20, ал. 3 задължително
се определят:
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1. изискванията към предоставеното помещение за абонатна станция;
2. топлотехнически и режимни параметри
за топлопреносната мрежа в мястото на присъединяване и на абонатната станция;
3. необходимото оборудване за абонатната
станция;
4. основните характеристики на съоръженията в абонатната станция;
5. режимът на топлоснабдяване (ползване
само на топла вода, ползване само на отопление или ползване на отопление и топла вода);
6. параметрите на топлоносителя съгласно
показатели за качество на топлоснабдяването, утвърдени от Комисията за енергийно и
водно регулиране;
7. максималният топлинен товар на сградата;
8. технологичните изисквания и изискванията за безопасна експлоатация на съоръженията и свързаните с това сервитутни зони;
9. изискванията към средствата и уредите
по чл. 140, ал. 1, т. 2 и 3 ЗЕ за индивидуалното
разпределение на топлинната енергия в отделните имоти в сградата – етажна собственост;
10. схемата на абонатната станция, видът
и характеристиката на съоръженията и на
средствата за търговско измерване, на регулиращите, защитните и измерителните уреди
в нея и на телекомуникационните устройства;
11. видът на отоплителната инсталация;
12. изискванията към електрическото захранване и оборудване на абонатната станция.
Чл. 31. Неразделна част от договора за
присъединяване по чл. 30, ал. 2 са и:
1. док у мен т и т е за собст веност, п раво
на ползване или право на строеж съгласно
чл. 180 ЗУТ на собствениците или титулярите
на вещн о право на ползване в топлоснабдявания обект;
2. писменото съгласие на собствениците,
притежаващи най-малко две трети от собствеността в сградата – етажна собственост, че
желаят присъединяване на инсталациите на
клиентите в сградата – етажна собственост,
към топлопреносната мрежа;
3. нотариално завереното пълномощно на
лицето, упълномощено да представлява собствениците или титулярите на вещно право
на ползване в сграда – етажна собственост;
4. декларацията от заявителя, че на посочения адрес има цялостно изградени инсталации за отопление и горещо водоснабдяване,
изпълнени и комплектувани със средствата и
уредите по чл. 140, ал. 1, т. 2 и 3 ЗЕ, съгласно
одобрените инвестиционни проекти;
5. решение на общото събрание за сгради – етажна собственост, или декларация на
собственика или ползвателя за безвъзмездно
предоставяне на помещението за абонатна
станция за ползване от топлопреносното
предприятие;

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

6. одобреният инвестиционния проект и
разрешението за строеж на присъединявания
обект и присъединителните съоръжения.
Чл. 32. Присъединителният топлопровод,
съоръженията към него и абонатната станция
при присъединяване на клиенти на топлинна
енергия за битови нужди се изграждат от
топлопреносното предприятие при:
1. депозирано писмено заявление с нотариално заверени подписи на подаващите
заявлението, документи за собственост или
право на ползване на сградата или на отделните имоти в сграда – етажна собственост;
2. платена цена за присъединяване към
топлопреносната мрежа от собственика на
сградата или от собствениците или ползвателите на отделните имоти в сграда – етажна
собственост;
3. получено разрешение за ползване на
обекта при съществуващи сгради или констативен акт за съответствие на изградения
строеж с одобрения инвестиционен проект на
обекта – за новостроящи се сгради;
4. сключен договор за присъединяване към
топлопреносната мрежа.
Чл. 33. (1) В случаите по чл. 137, ал. 2 ЗЕ
собствеността върху изградените от собствениците или титулярите на вещно право на
ползване съоръжения се прехвърля на топло
преносното предприятие в срок до три години
след подаване на заявление за прехвърляне
собствеността на енергийни обекти за присъединяване към топлопреносната мрежа от
страна на клиента.
(2) До прехвърлянето на собствеността
лицата по ал. 1 са длъжни да осигуряват
достъп на упълномощени представители на
топлопреносното предприятие до съоръжения
та в мястото на присъединяване.
Чл. 34. (1) Топлопреносното предприятие
извършва настройка на абонатната станция
чрез промяна на разхода на топлоносител с
монтирания регулатор на налягането.
(2) Настройката по ал. 1 се извършва в
десетдневен срок след включване/спиране
на отоплението в съответствие с топлинните
товари за отопление и битово горещо водоснабдяване.
(3) Мощността на абонатната станция може
да се ограничава с технически средства в
рамките на допустими технологични ограничения от топлопреносното предприятие при:
1. дългосрочно намаляване на потреблението на топлинна енергия спрямо проектното;
2. доказано нама ление на т оп линната
мощност на сградата вследствие предприети
мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградата и/или реконструкция на
вътрешните отоплителни инсталации;
3. искане на представител на етажната
собственост след представяне на протокол
с взето решение от общото събрание на
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етажната собственост по реда на Закона за
управление на етажната собственост или на
управителя на асоциацията на клиентите по
чл. 151, ал. 1 ЗЕ.
(4) Топлопреносното предприятие води
досие за повредите и за параметрите на настройката на абонатната станция и системата
за автоматично регулиране на топлоподаването в сградата. В досието задължително
се отразява всяка промяна на настройката
на абонатната станция и причината за това.
Досието се съхранява в помещението на абонатната станция в сградата.
Чл. 35. (1) Присъединяването на клиенти,
които ще ползват топлинна енергия за битови нужди от една или повече сгради към
абонатна станция в друга сграда, се допуска
при наличие на:
1. съгласие на общото събрание на етажните
собственици или титуляри на вещно право
на ползване;
2. контролни топломери за отопление,
избрани и монтирани в абонатната станция
преди присъединителните топлопроводи от
топлопреносното предприятие за негова сметка, които се поддържат и ремонтират от него;
3. контролни водомери за топла вода, избрани и монтирани в абонатната станция на
присъединителните водопроводи за битово
горещо водоснабдяване и на рециркулацията
от топлопреносното предприятие за негова
сметка, които се поддържат и ремонтират
от него;
4. споразумение за разпределение между
сградите на:
а) количеството топлинна енергия, измерено по топломера в абонатната станция;
б) количеството студена вода, отчетено в
абонатната станция като общо потребена за
битово горещо водоснабдяване;
5. договор за ползване на помещението на
абонатната станция между собствениците на
сградите.
(2) Редът за присъединяване и включване
на съоръженията в експлоатация е съответен на реда, предвиден при присъединяване
на сгради към топлопреносната мрежа чрез
присъединителен топлопровод.
Чл. 36. В случаите, когато собствениците
или титулярите на вещно право на ползване
в сграда – етажна собственост, са учредили
асоциация на клиентите по чл. 151, ал. 1 ЗЕ,
действията по присъединяване се извършват
от управителя на асоциацията.
Г л а в а

ш е с т а

ТЪРГОВСКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Чл. 37. Снабдяването с топлинна енергия
се извършва от производител, топлопреносно
предприятие или от доставчик на топлинна
енергия.
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Чл. 38. (1) Производителят осъществява
снабдяването на пряко присъединени клиенти за небитови нужди с топлинна енергия
при сключен писмен договор за продажба на
топл инна енергия при общи условия съгласно
чл. 149, ал. 1, т. 2 ЗЕ, предложен от производителя и одобрен от комисията.
(2) Топлопреносното предпри ятие или
доставчикът осъществява снабдяването на
клиентите с топлинна енергия при спазване
на следните условия:
1. обектите на собствениците или титулярите на вещно право на ползване са присъединени към топлопреносната мрежа;
2. сключен е писмен договор за продажба на топлинна енергия при общи условия
съгласно чл. 149, ал. 1, т. 3, 4 и 6 ЗЕ или
има влезли в сила публично известни общи
условия за продажба на топлинна енергия от
топлопреносното предприятие на клиенти на
топлинна енергия за битови нужди по реда
на чл. 150, ал. 2 ЗЕ.
(3) Клиентите на топлинна енергия заплащат месечните дължими суми за топлинна
енергия в срок.
Чл. 39. (1) Снабдяването с топлинна енергия в сграда – етажна собственост, може да
се извършва и от доставчик, който е регист
риран като търговец и е избран от общото
събрание на етажната собственост по реда
на чл. 149а ЗЕ.
(2) Дос та вч и к ът на т оп л и н на енерг и я
сключва писмени договори при общи условия
с топлопреносното предприятие.
(3) За финансово гарантиране на сключените договори по ал. 2 доставчикът на топлинна
енергия предоставя в полза на топлопреносното предприятие едно от следните обезпечения:
1. банкова гаранция;
2. депозит в пари по банкова сметка на
топлопреносното предприятие;
3. застраховка по смисъла на т. 15, раздел ІІ,
буква „А“ от приложение № 1 към Кодекса
за застраховането.
(4) Размерът на обезпечението по ал. 3 е
равностоен на 1/6 част от годишния оборот
от доставката на топлинна енергия, но не
по-малко от максималния месечен оборот.
(5) През първата година на договора размерът на обезпечението се определя съобразно
прогнозната стойност на годишния оборот
от доставка на топлинна енергия съгласно
заявените прогнозни количества топлинна
енергия по месеци. През следващите години
на договора обезпечението се определя съг
ласно ал. 4.
(6) Когато задълженията са обезпечени с
банкова гаранция, нейният срок на валидност
е най-малко 12 месеца. Когато задълженията
по ал. 1 са обезпечени със застраховка, нейният срок на валидност е най-малко 12 месеца,
като застрахователната премия се изплаща
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еднократно, а топлопреносното предприятие
е посочено като трето ползващо се лице по
тази застраховка. Застраховката се приема,
ако не обезпечава друго задължение и ако
застрахователят е поел безусловно задължение
за целия срок на застрахователния договор да
плати при настъпване на застрахователното
събитие в 5-дневен срок от получаване на
първо писмено поискване. При отнемане на
лиценз на застраховател за задължението се
предоставя ново обезпечение в 7-дневен срок
от отнемането на лиценза.
(7) Когато задълженията са обезпечени с
депозит, върху него не се дължи лихва.
(8) При усвояване на цялото или част от
предоставеното обезпечение по ал. 3, т. 1 и 2
от настоящия член доставчикът е длъжен в
тридневен срок да го допълни до изискуемия
размер. При достигане максималния размер на
застрахователното обезщетение или сума, за
която е предоставена застраховката по ал. 3,
т. 3, доставчикът е длъжен в тридневен срок да
предостави ново обезпечение по предвидените
в настоящия член ред и условия.
(9) При липса на валидно обезпечение договорът между доставчика на топлинна енергия
и топлопреносното предприятие подлежи на
прекратяване.
Чл. 40. (1) Доставчикът осъществява снабдяването на клиентите с топлинна енергия
само при наличие на ск лючен договор с
топлопреносното предприятие и след сключване на договор с клиентите за продажба на
топлинна енергия при общи условия, който
задължително съдържа:
1. правата и задълженията на страните;
2. цената на топлинната енергия;
3. реда за измерване, отчитане, разпределение и заплащане на топлинната енергия;
4. реда за осигуряване на достъп до отоплителните тела и средствата за дялово разпределение;
5. изискванията към качеството на услугата;
6. отговорностите при неизпълнение на
задълженията;
7. реда за разглеждане на жалби и рекламации от клиентите;
8. условията и реда за прекратяване на
договора.
(2) Неразделна част от договора по ал. 1 са:
1. копие от договора с топлопреносното
предприятие;
2. алгоритъмът за дялово разпределение
на потребената топлинна енергия;
3. протокол от общото събрание на етажната собственост.
Чл. 41. (1) За настъпили промени в собствеността или вещното право на ползване
новият клиент е длъжен в 30-дневен срок да
уведоми с писмено заявление топлопреносното
предприятие.
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(2) В случаите на промяна на характера
на ползване на топлинната енергия клиентът
уведомява топлопреносното предприятие в
30-дневен срок от настъпване на основанието
за това.
Чл. 42. Топлинната енергия се заплаща в
сроковете, посочени в писмените договори
за продажба или в публичните общи условия
за продажба на топлинна енергия, по цени
съгласно наредбата по чл. 36, ал. 3 ЗЕ.
Г л а в а

с е д м а

ИЗМЕРВАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ТОПЛИННАТА ЕНЕРГИЯ
Раздел I
Общи положения
Чл. 43. (1) Количеството продадена топлинна енергия се измерва и отчита при производителя и клиентите за периоди в срокове,
определени в договорите при общи условия
по чл. 149 ЗЕ и в публично известните общи
условия по чл. 150 ЗЕ със средства за измерване за търговско плащане, собственост на
производителя на топлинна енергия или на
топлопреносното предприятие.
(2) Мястото на измерване и отчитане на
топлинната енергия се определя в съответствие с чл. 156, ал. 1, 2 и 3 ЗЕ.
(3) Разпоредбата по ал. 2 се прилага и в
случаите по чл. 156, ал. 2, т. 3 ЗЕ, когато
топлопреносното предприятие е ползвател на
присъединителните топлопроводи и абонатната станция, които са собственост на клиенти,
ползващи топлинна енергия за битови нужди.
Чл. 44. (1) При отсъствие или повреда на
средства за търговско измерване количеството
топлинна енергия за отчетен период се определя от топлопреносното предприятие или
от производителя на база средни стойности
за клиента, измерени при аналогични климатични условия и в съответствие с режима
на потребление на топлинна енергия.
(2) При повреди в средствата за измерване
за търговско плащане собственикът е длъжен
да ги замени в срок до 5 работни дни от констатиране на повредата.
Чл. 45. (1) Клиентът има право на информация за показанията на средствата за измерване за търговско плащане, като данните за
постъпилото количество енергия в сградата
за месечния отчетен период се предоставят
в месечните фактури.
(2) През времетраенето на облигационното
отношение за продажба на топлинна енергия
представителите на топлопреносното предприятие и на доставчика имат право по ред,
определен в договорите при общи условия
по чл. 149 ЗЕ и в публично известните общи
условия по чл. 150 ЗЕ, на безпрепятствен
достъп за монтиране, проверка и отчитане
на средствата за измерване за търговско пла-
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щане или за поддържане, ремонт и подмяна
на други съоръжения – собственост на топло
преносното предприятие или на доставчика,
разположени в сгради – етажна собственост,
и/или в имотите на клиентите.
(3) При наличие на техническа възможност топлопреносното предприятие осигурява
достъп на лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ за
изграждането на система за дистанционен
отчет за снемане показанията от средствата за търговско измерване на количеството
топлинна енергия в абонатната станция и
на показанията на общия водомер за битово
горещо водоснабдяване, монтиран пред под
гревателя за битово горещо водоснабдяване
в абонатната станция.
(4) Топлопреносното предприятие е длъжно
при писмено искане да предостави на лицето
по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ писмена информация за
извършени замени, метрологични проверки
и/или ремонт на средствата за търговско
измерване, включително и на водомера пред
подгревателя за битово горещо водоснабдяване в абонатните станции. При констатирано
нарушение в правилното функциониране на
съоръженията в абонатната станция лицето
по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ уведомява за това топлопреносното предприятие, което е длъжно да
отстрани проблема в срок до пет работни дни.
Чл. 46. (1) Клиентът или доставчикът могат
да изискват за тяхна сметка топлопреносното
предприятие да изпълни:
1. подмяна на средствата за измерване
за търговско плащане с такива със същите
или с по-добри технически и метрологични
характеристики, които не водят до снижаване
точността на измерване;
2. инсталиране на контролни средства за
измерване – собственост на клиента, които
не могат да бъдат с по-ниски метрологични
показатели и трябва да са инсталирани при
същите условия като тези на средствата за
измерване за търговско плащане.
(2) Клиентът и доставчикът нямат право без
участието на представител на топлопреносното предприятие да преустройват, ремонтират
или да заменят елементите на средствата за
контролно измерване, както и да нарушават
пломба, знак или друго контролно приспособление.
(3) Топлопреносното предпри ятие или
доставчикът нямат право без участието на
представител на клиента да преустройват,
ремонтират или да заменят елементите на
средствата за контролно измерване, както и да
нарушават пломба, знак или друго контролно
приспособление на тези средства.
Чл. 47. (1) Топлопреносното предприятие изчислява, изготвя справка и коригира
сметките за използвана топлинна енергия за
изминал период в случаите на:
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1. отклонения извън допустимите граници
на метрологични и технически характеристики на средствата за измерване за търговско
плащане, установени с протокол по реда на
Наредбата за реда и начина за извършване на
метрологичен надзор, приета с ПМС № 218
от 2003 г., и Закона за измерванията;
2. нарушения в целостта и функционалността на средствата за измерване за търговско
плащане, разрушени знаци от извършен метрологичен контрол, установени при проверка от
топлопреносното предприятие с констативен
протокол.
(2) Корекцията по ал. 1 се прави от датата
на предходната проверка, отразена с протокол, но за не повече от 45 дни назад, освен
ако времето на неточно и/или неправилно
измерване може да бъде точно определено.
Корекцията се извършва от топлопреносното предприятие на база средни стойности за
клиента, измерени при аналогични климатични условия и в съответствие с режима на
потребление на топлинна енергия.
Чл. 48. Условията и редът за изчисляване и
коригиране на потребената топлинна енергия
по чл. 47 се прилагат и в случаите на констатирано потребление на топлинна енергия без
разрешение от топлопреносното предприятие.
Раздел II
Измерване
Чл. 49. (1) Количеството топлинна енергия
се измерва в приетата в системата SI единица
Джаул (J). За търговски плащания се използва
единицата Ватчас (Wh) и кратните є.
(2) Количеството топлинна енергия се
измерва със средства за измерване за търговско плащане (топломери), отговарящи на
изискванията на Закона за измерванията.
(3) Средствата за измерване за търговско
плащане трябва да са с автономно електрозахранване.
(4) Налягането и температурата на топлоносителя се измерват с манометри и термометри.
(5) Когато топлоснабдяването се извършва с топлоносител водна пара, се допуска
количеств ото на топлинната енергия да се
определя по показанията на регистриращи
разходомер, манометър и термометър по ред,
определен в писмения договор при общи условия по чл. 149 ЗЕ.
(6) Средствата за измерване за търговско
плащане на параметрите на топлоносител
пара при продажбата на самостоятелни клиенти са регистриращи, с автономна система
за отчитане продължителността на работа.
(7) Не се допуска търговско измерване на
количеството и параметрите на топлинната
енергия по записи на данни от показващи
уреди.
Чл. 50. (1) Коли чест вото на върнат и я
кондензат при топлоносител водна пара се
измерва с разходомер.
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(2) Температурата и налягането на връщания кондензат се измерват с регистриращи
термометри и манометри при спазване разпоредбите по чл. 49, ал. 5.
(3) Количеството и температурата на връщания кондензат от топлопреносното предприятие и клиентите се измерват на границата
на собственост.
Чл. 51. (1) Средствата за търговско измерване на количеството топлинна енергия, по
показанията на които се извършва продажба
на топлинна енергия, се пускат на пазара
и/или в действие по реда на Закона за измерванията и на Закона за техническите
изисквания към продуктите.
(2) Контролът на средствата за измерване
по ал. 1 се извършва по реда на Закона за
измерванията и Наредбата за средствата за
измерване, които подлежат на метрологичен
контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г., и
се осъществява при:
1. последваща проверка след ремонт и периодична проверка – за сметка на собственика;
2. съмнение в точността им, като в случай
на констатирана неизправност проверката е
за сметка на собственика, а в останалите
случаи – за сметка на поискалия проверката;
3. констатирано външно въздействие, за
което е наложена глоба по чл. 214, ал. 1, т. 3
ЗЕ, като проверката е за сметка на лицето,
извършило нарушението.
Чл. 52. (1) За дялово разпределение на
топлинната енергия между клиентите в сгради – етажна собственост, се използват средства, монтирани след средството за измерване
за търговско плащане, както следва:
1. индивидуални разпределители на топлинната енергия, инсталирани върху всички отоплителни тела и/или индивидуални топломери
за имотите, съответстващи на действащите
в страната стандарти и нормативни актове;
2. общ водомер за студена вода пред под
гревателя за битово горещо водоснабдяване
и индивидуални водомери за топла вода на
всички отклонения от сградната инсталация
за битово горещо водоснабдяване към имотите
на клиентите;
3. допълнителен контролен топломер, който
служи за отчитане на енергията за отопление
като част от общата енергия през отоплителния
период, отчетена със средството за търговско
измерване на количеството топлинна енергия
в абонатната станция; монтира се от топло
преносното предприятие след подгревателя за
отопление в абонатната станция по искане и
за сметка на етажната собственост и се уведомява лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ.
(2) Средствата по ал. 1 участват при определяне на дялове потребена топлинна енергия от отделните клиенти в сгради – етажна
собственост, след средството за измерване за
търговско плащане. Показанията на допъл-
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нителния контролен топломер се използват
при изготвяне от лицето по чл. 139б ЗЕ на
изравнителната сметка.
(3) Индивидуалните разпределители се допускат за използване със сертификат, издаден
от компетентен орган.
(4) Индивидуалните топломери, общият
водомер за студена вода пред подгревателя
за битово горещо водоснабдяване в абонатната станция и индивидуалните водомери за
гореща вода в имотите на клиентите трябва
да отговарят на едно от следните изисквания:
1. да бъдат вписани в регистъра за одоб
рените за използване типове средства за
измерване;
2. да притежават сертификат, издаден от
държава – членка на Европейския съюз;
3. да имат нанесена маркировка за съответствие и допълнителна метрологична
маркировка.
(5) При присъединени две или повече
сгради към една абонатна станция или към
групова абонатна станция дяловете потребена топлинна енергия от отделните сгради се
определят по изчислителен път с помощта на
контролни топломери и водомери.
(6) Топломерите и водомерите подлежат
на последваща проверка по реда на Закона
за измерванията за сметка на собственика.
Периодичността на проверките се определя:
1. за индивидуалните топломери в имотите – съгласно заповедта на председателя
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор по чл. 43, ал. 4 от Закона
за измерванията;
2. за контролните топломери по ал. 1, т. 3
и ал. 5 – през 5 години;
3. за общия водомер за студена вода пред
подгревателя за битово горещо водоснабдяване
в абонатната станция и контролните водомери
по ал. 5 – съгласно заповедта на председателя
на Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор по чл. 43, ал. 4 от Закона
за измерванията (ЗИ);
4. за индивидуалните водомери за топла вода
в имотите на клиентите – съгласно изискването на Наредба № 4 от 2004 г. за условията
и реда за присъединяване на потребителите и
за ползване на водоснабдителните и канализационните системи, издадена от министъра на
регионалното развитие и благоустройството.
(7) Лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ, когато
установи, че срокът на валидност на метрологичната проверка на индивидуалните
топломери и/или индивидуалните водомери
е изтекъл през отчетния период, уведомява
писмено клиентите за задължението им в
едномесечен срок от установяването да заявят
и представят за последваща проверка индивидуалните топломери и/или индивидуалните
водомери, както и за последствията при неизпълнение на тези задължения. Когато няма
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избрано лице по чл. 139б ЗЕ, уведомяването
се извършва от топлопреносното предприятие
или от доставчика на топлинна енергия.
(8) В случаите, в които клиентът не изпълни
задължението си по ал. 7 или последващата
проверка установи, че индивидуалният топломер и/или индивидуалният водомер е повреден,
за имота му се разпределя топлинна енергия
при условията на чл. 69, ал. 2, т. 2 и/или на
т. 7.3.3 от приложението към чл. 61, ал. 1.
(9) За периода, през който индивидуалните
топломери и/или индивидуалните водомери са
свалени за метрологична проверка съгласно
ЗИ, на клиента се разпределя топлинна енергия при условията на чл. 69, ал. 2, т. 2 и/или
на т. 7.3.3 от приложението към чл. 61, ал. 1.
Раздел III
Отчитане
Чл. 53. Количеството топлинна енергия се
отчита ежемесечно чрез средство за търговско
измерване от топлопреносното предприятие
или производителя при пряко присъединени
към него клиенти.
Чл. 54. (1) Количеството топлинна енергия
с топлоносител водна пара се определя, като
от подаденото към топлопреносното предприятие или към клиента количество топлинна
енергия, измерено със средство за измерване
за търговско плащане, се приспадне върнатата
с кондензата топлинна енергия.
(2) Коли чест во т о т оп линна енерг и я с
върнат кондензат по ал. 1 се определя като
произведение на количеството на върнатия
кондензат и температурната разлика между
температурата на върнатия кондензат, когато
тя е в границите от +30 до +70 °С, и температурата на водата от водоизточника на
производителя.
(3) Количеството топлинна енергия на
върнатия кондензат с температура под +30 °С
не се отчита.
(4) Когато температурата на върнатия кондензат е над +70 °С, количеството топлинна
енергия се определя при температура +70 °С.
Чл. 55. (1) Количеството топлинна енергия,
продадено от производителя на топлопреносното предприятие с топлоносител гореща
вода, се определя, като към подаденото за
топлопреносното предприятие количество
топлинна енергия, измерено с топломера на
подаващия топлопровод, се прибави количеството топлинна енергия за загряването на
количеството вода, допълнено в мрежата.
(2) Количеството топлинна енергия за загряването на добавената вода се определя като
произведение от количеството є и разликата
на температурите на водата във връщащия
топлопровод и на водата от водоизточника
на производителя.
(3) Количеството вода, добавено в топлопреносната мрежа, се измерва от производителя и
е за сметка на топлопреносното предприятие.
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Чл. 56. (1) Количеството топлинна енергия,
продадено на клиент с топлоносител водна
пара, се определя по реда на чл. 54.
(2) Прода деното количество топлинна
енергия се отчита от топлопреносното предприятие или от производителя при пряко
присъединени към него клиенти.
(3) Когато сградните инсталации за отопление се допълват с топлоносител гореща вода
от топлопреносната мрежа, към количеството
топлинна енергия, определено по ал. 2, се
добавя количеството на топлинната енергия
за подгряване на водата за допълване.
Чл. 57. (1) Когато количеството топлинна
енергия се измерва със средства за измерване
за търговско плащане, монтирани на място,
различно от границата на собственост, отчетените количества се коригират с технологичните разходи на топлинна енергия за участъка
между средствата за измерване за търговско
плащане и границата на собственост.
(2) Технологичните разходи на топлинна
енергия на съоръженията се определят съг
ласно раздел IV.
(3) Разпоредбата по ал. 1 се отнася и за
абонатни станции в сгради – етажна собственост, и в сгради с един собственик.
(4) Количеството вода за допълване на
отоплителните инсталации от топлопреносната мрежа се измерва от топлопреносното
предприятие и е за сметка на клиентите.
Раздел IV
Технологични разходи на топлинна енергия в
топлопреносните мрежи и абонатните станции
Чл. 58. (1) Количеството топлинна енергия
за технологични разходи в топлопреносните
мрежи с топлоносител вода и водна пара за
отчетен период се определя като разлика между количествата топлинна енергия, измерени
при производителя и при клиентите.
(2) Количеството топлинна енергия за технологични разходи в абонатната станция са
за сметка на топлопреносното предприятие
при клиенти, ползващи топлинна енергия за
битови нужди. Количеството се определя от
топлопреносното предприятие чрез:
1. техническата характеристика на абонатната станция по данни на производителя;
2. изчисление или топлотехническо изпитание.
(3) Количеството топлинна енергия за технологичните разходи на участък на топлопреносната мрежа се определя по изчислителен
път по методика на топлопреносното предприятие или чрез топлотехническо изпитание.
Чл. 59. (1) Не се допускат пропуски на
пара и кондензат от топлопреносните мрежи
с топлоносител пара и връщане на замърсен
кондензат. Отделянето на кондензат от паропровода се извършва само чрез затворена
схема за кондензоотделяне.
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(2) Не се допуска разходите от пропуски в
топлопреносни мрежи с топлоносител гореща
вода да бъдат повече от нормативно определените разходи по наредбата по чл. 83, ал. 1,
т. 2 ЗЕ. Тези разходи се измерват непрекъснато
при производителя.
Г л а в а

о с м а

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТОПЛИННАТА
ЕНЕРГИЯ
Раздел I
Разпределение на топлинната енергия между
абонатни станции и сгради
Чл. 60. (1) Когато към една абонатна станция са присъединени повече от една сгради,
количеството доставена топлинна енергия се
разделя между тях от топлопреносното предприятие или от доставчика самостоятелно
или чрез възлагане на лице по чл. 139б ЗЕ,
както следва:
1. по контролни топломери и водомери за
топла вода за отделните сгради, инсталирани в
абонатната станция преди присъединителните
топлопроводи, или
2. пропорционално на инсталираната мощност на сградните инсталации съгласно споразумението по чл. 35, ал. 1, т. 4.
(2) Когато отделни имоти в сгради – етажна собственост, се топлоснабдяват от повече
от една абонатна станция, сборът от общото
количество топлинна енергия, отчетено по
топломерите в абонатните станции, се разпределя между всички клиенти.
(3) Когато топлоснабдяването на висока
сграда – етажна собственост, се осъществява
от две или повече абонатни станции, захранващи отделни инсталации за отопление и
битово горещо водоснабдяване, доставеното в
сградата количество топлинна енергия е сбор
от количествата топлинна енергия, отчетени по
топломерите във всяка от абонатните станции.
(4) Алинеи 2 и 3 не се прилагат в случаи
те, когато топлоснабдяването от едната от
абонатните станции е прекратено.
(5) Когато към една абонатна станция са
присъединени повече от една сгради и присъединителните топлопроводи са собственост на
топлопреносното предприятие, топломерите и
водомерите за топла вода за отделните сгради
се монтират на границата на собственост.
Раздел II
Дялово разпределение на топлинна енергия
между клиентите в сграда – етажна собст
веност
Чл. 61. (1) Дяловото разпределение на
т оп л и н ната енерг и я меж д у к л иен т и т е в
сграда – етажна собственост, се извършва
възмездно от лицето, вписано в публичния
регистър по чл. 139а ЗЕ и избрано от клиен-
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тите или от асоциацията по чл. 151, ал. 1 ЗЕ
при спазване изискванията на тази наредба
и приложението към нея.
(2) Разпределението на топлинната енергия
между клиентите в сграда – етажна собственост, се извършва само от топлопреносното
предприятие или от доставчика, когато:
1. не съществува техническа възможност
за прилагане на системата за дялово разпределение, сградната инсталация за отопление е
еднотръбна, проточна, лъчиста, конвекторна,
смесена и др.;
2. договорът с лицето по чл. 139б ЗЕ е
прекратен, то не е изпълнило задълженията
си по чл. 65, ал. 1 и клиентите не са избрали
друго лице;
3. лицето по чл. 139б ЗЕ е заличено от регистъра и клиентите не са избрали друго лице;
4. в сгради – етажна собственост, в които
клиентите не са изпълнили задълженията си
по чл. 153, ал. 1 ЗЕ.
(3) В случаите по ал. 2 топлинната енергия
се разпределя по реда на т. 9 от приложението
към чл. 61, ал. 1 с изключение на:
1. сгради – етажна собственост, с изградена хоризонтална отоплителна инсталация и
монтирани индивидуални топломери;
2. когато топлопреносното предприятие или
доставчикът на топлинна енергия е регистриран в публичния регистър по чл. 139а ЗЕ за
съответния вид уреди за дялово разпределение.
(4) Топлопреносното предпри ятие или
доставчикът на топлинна енергия установява
техническата невъзможност за прилагане на
дяловото разпределение в сграда – етажна
собственост. Техническата невъзможност за
прилагане на дяловото разпределение се установява с констативен протокол, съставен от
топлопреносното предприятие или от доставчика и представител на етажната собственост.
Чл. 62. Клиентите на топлинна енергия в
сгради – етажна собственост, присъединени
към абонатна станция или към нейно само
стоятелно отклонение, са длъжни да монтират
индивидуални средства за дялово разпределение съгласно описаните в чл. 52.
Чл. 63. (1) Договорът между топлопреносното предприятие или доставчика и лицето
по чл. 139б, ал. 1 от ЗЕ се сключва при общи
условия, предложени от топлопреносното
предприятие или доставчика и одобрени от
Комисията за енергийно и водно регулиране.
(2) Лицето, избрано от клиентите по реда
на чл. 139б ЗЕ, предоставя на топлопреносното
предприятие или доставчика първоначално
или след настъпили промени данни за:
1. скалата на уреда или коефициента за
преизчисляване на показанията, прилагани
от него за отоплителните тела в сградите,
за които има сключен договор с етажната
собственост;

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

2. идентификация на сградата общо и по
отделни имоти, съдържаща топлинните товари
и видовете потребление, в т. ч.:
а) инсталирана мощност на отоплителните
тела общо, по имоти и в общи части;
б) брой на физически отделените от сградната инсталация отоплителни тела общо, по
имоти и в общи части;
в) брой на пломбираните отоплителни тела
общо, по имоти и в общи части;
г) брой на отоплителните тела без средства по чл. 52, ал. 1, т. 1 общо, по имоти и
в общи части;
д) брой на имоти с водомери, без водомери
и брой на лица в имотите без водомери;
е) количеството топлинна енергия, отдадена
от сградната инсталация, съгласно решение
на общото събрание на етажната собственост,
взето преди започване на отоплителния сезон,
по един от следните варианти:
аа) по т. 6.1.1 от методиката, приложение
към чл. 61, ал. 1;
бб) по т. 6.1.2 от методиката, приложение
към чл. 61, ал. 1;
вв) по реално измерено количество енергия
за сградна инсталация от избрано от общото
събрание на етажната собственост лице в присъствието на представител на топлопреносното
предприятие и на представител на етажната
собственост; избраното лице трябва да има
завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по
специалност от професионално направление
„Енергетика“;
гг) по избрана стойност за процент сградна
инсталация, който не може да бъде по-малък
от 20 на сто и по-голям от 40 на сто от количеството топлинна енергия за отопление
на сградата – етажна собственост;
ж) количеството на топлинната енергия,
отдадена от общите части;
з) максималното количество топлинна
енергия, което отоплителните тела могат
да отдадат за един отоплителен период, определено съгласно методиката по т. 6.4.3 от
приложението.
(3) Информацията по ал. 2, т. 2 се предоставя при условия и по ред, определени
в договора между страните. При поискване
топлопреносното предприятие я предоставя
на представител на етажната собственост.
(4) Топлопреносното предприятие предоставя на лицето по чл. 139б ЗЕ:
1. еднократно или при настъпила промяна
данни за:
а) общата проектна мощност за отопление
на сградите;
б) отопляемия обем на сградите и на
имотите;
в) клиентите (титуляри на сметките) и вида
на потреблението;
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2. ежемесечно данни за всяка абонатна
станция:
а) енергията, отчетена от общия топломер
за разпределение за всеки месец;
б) количеството на студената вода, отчетено
по водомера за студена вода пред подгревателя
за битово горещо водоснабдяване;
в) средната външна температура за съответния месец от отоплителния период, изчислена
за дните с топлоподаване за отопление;
г) броя на дните с топлоподаване;
д) денградусите за съответния месец;
е) температурен коефициент за битово
горещо водоснабдяване по т. 5.2 от приложението по чл. 61, ал. 1.
(5) Лицето, избрано да извърши измерването
по ал. 2, т. 2, буква „е“, подбуква „вв“, подготвя методика за измерване на количеството
топлинна енергия, отдадено от сградната
инсталация, и за прилагане на резултата при
условия, различни от тези, при които е извършено измерването. Методиката се съгласува с
топлопреносното предприятие. За резултата от
измерването се съставя протокол, екземпляр
от който се предоставя на лицето по чл. 139б,
ал. 1 ЗЕ и на топлопреносното предприятие.
(6) Решението на общото събрание на
етажната собственост за избор на един от
вариантите по ал. 2, т. 2, буква „е“ не може
да се променя до края на отоплителния сезон.
(7) При липса на решение на общото съб
рание на етажната собственост за избор на
един от вариантите по ал. 2, т. 2, буква „е“
топлинната енергия, отдадена от сградната
инсталация, се определя от лицето по чл. 139б,
ал. 1 ЗЕ съгласно т. 6.1.1 от приложението.
Чл. 64. (1) Общото събрание на етажната
собственост при условията и по реда на Закона за управление на етажната собственост
взема решение за:
1. избор на доставчик на топлинна енергия;
2. избор на лицето по чл. 139б ЗЕ за извършване на дялово разпределение на топ
линна енергия;
3. избор на упълномощен представител
на клиентите, който да ги представлява в
отношенията с топлопреносното предприя
тие, доставчика на топлинна енерги я по
въпросите, свързани с топлоснабдяването и
дяловото разпределение, както и с лицето по
чл. 139б ЗЕ по въпросите, свързани с избора
на това лице;
4. отопление на общите части на сградите;
5. избор на лице, което да бъде инструктирано и обучено от топлопреносното предприятие за допълване на сградната инсталация,
за действия при аварийни ситуации и което
да съхранява ключа за абонатната станция.
(2) За взетите решения по ал. 1 етажната
собственост уведомява топлопреносното предприятие, доставчика на топлинна енергия и
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избраното лице по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ, като им
предоставя копие от протокола, съставен по
реда на чл. 16 от ЗУЕС.
Чл. 65. (1) При прекратяването на договора
за дялово разпределение лицето по чл. 139а
ЗЕ е длъжно да отчете приборите за дялово
разпределение и да изготви изравняване на
сумите за действително консумираното количество топлинна енергия.
(2) При прекратяването на договора за
дялово разпределение или при заличаване
на лицето по чл. 139а ЗЕ от публичния регистър клиентите на топлинна енергия или
асоциацията по чл. 151, ал. 1 ЗЕ са длъжни в
едномесечен срок от уведомлението по ал. 3
да изберат друго лице по чл. 139б ЗЕ.
(3) Топлопреносното предпри ятие или
доставчикът са длъжни писмено да уведомят
клиентите за настъпилите обстоятелства по
ал. 2 и за задължението им да изберат ново
лице по чл. 139б ЗЕ в едномесечен срок от
уведомяването.
Чл. 66. Количеството топлинна енергия,
доставено в сградата, се разпределя според
различните видове потребление – за битово
горещо водоснабдяване, отопление, вентилация и климатизация.
Чл. 67. Делът на топлинната енергия за
клубове, офиси, магазини, зали, басейни и
други обекти, присъединени чрез самостоятелни отклонения към абонатни станции в
сгради – етажна собственост, се определя по
изчислителен път чрез средства за контролно
измерване, собственост на клиента.
Чл. 68. (1) Количеството топлинна енергия
за битово горещо водоснабдяване в сграда –
етажна собственост, се определя:
1. при ползване само на гореща вода за
битови нужди за отчетния период – по показанията на топломера в абонатната станция
в съответствие с разпоредбите на чл. 58, ал. 1
и 2 и чл. 60;
2. при ползване на топлинна енергия за
отопление и гореща вода за битови нужди – чрез количеството студена вода, измерено
по водомера, монтиран пред подгревателя за
битово горещо водоснабдяване, умножено по
необходимото количество топлинна енергия
за загряване на 1 куб. м вода, а в случаите на
монтиран допълнителен контролен топломер
по чл. 52, ал. 1, т. 3 – като от показанията на
общия топломер се извадят технологичните
разходи на топлинна енергия в абонатната
станция, енергията за допълване на вътрешната
отоплителна инсталация, когато допълването
на сградната инсталация за отопление се извършва от топлопреносната мрежа и показанията на допълнителния контролен топломер.
(2) Количеството топлинна енергия, необходимо за загряване на 1 куб. м вода за
битово горещо водоснабдяване, включва и
технологичните разходи по сградната ин-
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сталация – собственост на клиентите, и се
определя по реда на т. 5.2 от приложението
по чл. 61, ал. 1.
(3) В случаите, когато за новоприсъединена
сграда няма данни за количеството топлинна
енергия по ал. 2, прогнозното количество
топлинна енергия, необходимо за загряване
на 1 куб. м вода за битово горещо водоснабдяване, включващо и технологичните разходи по сградната инсталация – собственост
на клиентите, се приема 1,2 × 52 kWh/m 3 и
се коригира с температурен коефициент К,
определен по реда на т. 5.2 от приложението
по чл. 61, ал. 1.
(4) В случаите, когато температурата на
студената вода за подгряване за съответния
месец не се измерва и за нея няма данни
от водоснабдителното дружество, се приема
температура 10 °С.
(5) Температурата на подгрятата вода се
измерва на изхода на подгревателя за битово
горещо водоснабдяване. При липса на измерване се приема температура 55 °С.
(6) За периода на неизправност или липса на водомер пред подгревателя за битово
горещо водоснабдяване общото количество
гореща вода се определя:
1. за сгради, в които се извършва ежемесечен отчет на индивидуалните водомери
за топла вода на клиентите – като сума от
количествата вода, отчетени по показанията
на индивидуалните водомери за топла вода
на клиентите и/или начисленото количество
гореща вода съгласно чл. 69, ал. 2, т. 2;
2. за сгради, в които уредите за дялово
разпределение се отчитат веднъж годишно – като произведение на броя дни от периода без измерване и среднодневния разход на
водомера пред подгревателя за битово горещо
водоснабдяване, определен от последните му
два отчета.
(7) Водомерите пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване са собственост на
топлопреносното предприятие и се монтират
и поддържат от него.
(8) При повреда на водомера пред подгревател я за битово горещо водоснабд яване
топлопреносното предприятие е длъжно да
го замени в срок до 5 работни дни от установяване на повредата.
Чл. 69. (1) Количеството топлинна енергия,
определено по чл. 68, се разпределя между
клиентите въз основа на изразходваните от
тях количества гореща вода.
(2) Изразходваното количество гореща вода
в отделните имоти се разпределя:
1. по показани ята на ин диви д уа лните
водомери за топла вода – когато на всички
отклонения от сградната инсталация за горещо водоснабдяване към имота на клиента са
монтирани индивидуални водомери за топла
вода и са изпълнени изискванията на чл. 52,
ал. 4 и ал. 6, т. 4;
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2. при норма за разход на потребление на
гореща вода от 140 л на обитател за едно денонощие – когато не са монтирани индивидуални водомери за топла вода, индивидуалните
водомери за топла вода са повредени или не
са изпълнени изискванията на чл. 52, ал. 4 и
ал. 6, т. 4, липсва или има нарушена оловна
и/или холендрова пломба, или не е осигурен
достъп за отчитане.
(3) Разликата между отчетеното количество
вода, измерено по водомера пред подгревателя
за битово горещо водоснабдяване G oб.в.отч.п., и
сумата от отчетените количества от индивидуалните водомери за топла вода ∑ g i отч. и
начислените по ал. 2, т. 2 количества ∑ g i изч.
се разпределя по следния начин:
1. когато във всички имоти в сграда –
етажна собственост, са монтирани индивидуални водомери за гореща вода, които отговарят на изискванията на чл. 52, ал. 4 и ал. 6,
т. 4 – пропорциона лно на изразходваното
количество гореща вода от отделните клиенти;
2. когато не във всички имоти в сграда –
етажна собственост, са монтирани индивидуални водомери за гореща вода, индивидуалните водомери за гореща вода са повредени,
имат нарушена пломба или не е осигурен
достъп за отчитане, разликата се разпределя
по следния начин:
а) при G oб.в.отч.п. < (∑ g i отч.+ ∑ g i изч.) –
пропорционално на изразходваното количество гореща вода само на клиентите, в чиито
имоти има монтирани индивидуални водомери
за топла вода;
б) при G oб.в.отч.п. > (∑ g i отч.+ ∑ g i изч.) –
пропорционално на начислените количества
гореща вода само на клиентите, в чиито
имоти липсват индивидуални водомери за
топла вода или същите са повредени, имат
нарушена пломба или не е осигурен достъп
за отчитането им, но не повече от 280 л на
обитател за едно денонощие, а останалата
разлика – пропорционално на всички останали клиенти.
(4) В случаите, когато разликата между
количеството гореща вода, отчетено по водомера пред подгревателя за битово горещо
водоснабдяване, и количеството гореща вода,
отчетено от водомерите в отделните имоти,
и изчислените съгласно ал. 2, т. 2 количества
за клиентите без водомери надвишава 30 %,
се извършва проверка от представители на
лицето по чл. 139б ЗЕ, топлопреносното
предприятие и етажната собственост. Съставя се констативен протокол с описание на
коригиращи мерки.
(5) Коригиращите мерки по ал. 4 са:
1. извършване на проверка от представители на лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ, на
етажната собственост и на топлопреносното
предприятие на всички индивидуални водомери за топла вода в отделните имоти в
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сградата – етажна собственост (позиция на
монтажа, проверка целостта на оловни и
холендрови пломби, срок на валидност на
периодичната проверка), определяне на имотите в случаите по ал. 2, т. 2 и уточняване
броя на обитателите в тях; проверката се извършва в срок до един месец след съставяне
на констативния протокол по ал. 4;
2. извършва се извънредна метрологична
проверка на водомера пред подгревателя за
битово горещо водоснабдяване за сметка
на топлопреносното предприятие в срок до
един месец след съставяне на констативния
протокол по ал. 5.
(6) В случаите по ал. 4, когато след извършване на коригиращата мярка по ал. 5, т. 2 се
установи, че водомерът пред подгревателя за
битово горещо водоснабдяване не е изправен,
общото количество гореща вода се определя
по реда на чл. 68, ал. 6.
(7) Когато количеството топлинна енергия,
необходимо за загряване на 1 куб. м вода за
битово горещо водоснабдяване, определено
по реда на т. 5.2 от приложението към чл. 61,
ал. 1, надвишава 150 кВтч/м 3 и когато във
всички имоти в сграда – етажна собственост,
са монтирани индивидуални водомери за гореща вода, които отговорят на изискванията
на чл. 52, ал. 4 и ал. 6, т. 4 и не е изпълнено
условието по ал. 5, се извършва проверка от
топлопреносното предприятие на настройката
на съоръженията в абонатната станция и на
техническата им изправност. Проверката се
извършва в присъствието на представител на
етажната собственост и се съставя констативен
протокол с описание на коригиращи мерки.
Проверката се извършва и за сгради – етажна
собственост, в които клиентите са избрали да
заплащат консумираната топлинна енергия
по реална месечна консумация.
Чл. 70. (1) Количеството топлинна енергия,
отчетено по топломера в сграда – етажна
собственост, включително и за имотите на
клиентите без уреди за дялово разпределение и/или тези с демонтирани отоплителни
тела, се разпределя по правилата съгласно
приложението.
(2) Всички клиенти са длъжни да осигурят
достъп до отоплителните тела и изводите за
гореща вода в имота си на представителите на
топлопреносното предприятие и/или лицето
по чл. 139б ЗЕ за отчитане на показанията
на у редите и водомерите за гореща вода
и/или осъществяване на визуален оглед на
контролните приспособления към тях. Един
път годишно се осигурява достъп за контрол
и в имотите на клиентите с монтирани уреди
за дистанционен отчет.
(3) Редът за отчитане на показанията на
уредите на клиентите, неосигурили достъп
до имотите си, се урежда в общите условия
на договорите по чл. 149, 149б и в публично
известните общи условия по чл. 150 ЗЕ.
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(4) На клиентите, неосигурили достъп за
отчет на индивидуалните уреди за дялово
разпределение, за всички отоплителни тела
в имота се начислява енергия по реда на
т. 6.5 от приложението по чл. 61, ал. 1 като
отоплителни тела без уреди, а топлинната
енергия за битово горещо водоснабдяване се
начислява по реда на чл. 69, ал. 2, т. 2. Изречение първо не се прилага, когато клиентите
са монтирали уреди с дистанционен отчет.
(5) Лицето по 139б, ал. 1 ЗЕ всяка година
в срок до 10 юли извършва отчет на уредите
за дялово разпределение.
(6) В срок до 15 юли лицето по чл. 139б,
ал. 1 ЗЕ изготвя общата годишна изравнителна
сметка за сградата – етажна собственост, и я
предоставя срещу подпис на представител на
етажната собственост, избран от общото събрание на етажната собственост по реда на Закона
за управление на етажната собственост. При
заявено искане от клиент в сградата – етажна
собственост, общата годишна изравнителна
сметка му се предоставя в електронен вид
при спазване на изискванията на Закона за
защита на личните данни.
(7) В срока по ал. 6 лицето по чл. 139б,
ал. 1 ЗЕ изготвя и предоставя на клиентите в
сградата – етажна собственост, индивидуалните им изравнителни сметки чрез лицензиран
пощенски оператор, по електронна поща или
на адреса на имота, намиращ се в сградата – етажна собственост. Всеки клиент избира
начина на предоставяне на индивидуалната
му изравнителна сметка, за което уведомява
лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ. Когато клиентът
не е направил избор, индивидуалната изравнителна сметка му се предоставя в пощенската кутия на адреса на имота, намиращ се
в сградата – етажна собственост.
(8) Рекламации (възражения) по отчета на
показанията на уредите, допълнителен отчет
на уредите и рекламации (възражения) по
разпределението на топлинната енергия в
изравнителната сметка за предходния отчетен
период се извършват в срок до 31 август. След
изтичане на този срок не се приемат нови
рекламации (възражения) за преработване
на изравнителната сметка.
(9) При установено неправомерно ползване на потребление на топлинна енергия
на виновното лице се начислява енергия по
реда на чл. 69, ал. 2, т. 2 за битово горещо
водоснабдяване и/или т. 6.4.4 от приложението по чл. 61, ал. 1 за всички отоплителни
тела в имота.
(10) По искане на етажната собственост и за
нейна сметка се поставят холограмни стикери
или пломби на холендрите на връщащата линия от отоплителните тела във всички имоти
в сграда – етажна собственост, от лицето по
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чл. 139б ЗЕ, с което се възпрепятства неправомерното демонтиране на отоплителните тела.
Чл. 71. (1) При дялово разпределение прог
нозното количество на топлинната енергия за
отопление на отделен имот за месец се определя на база потребено количество топлинна
енергия за отопление за предходния отчетен
период, разделено на дните с отопление за
същия отчетен период и умножено по броя
дни с отопление за текущия месец и се начислява ежемесечно през отоплителния период.
Същото количество се коригира с коефициент
Кп съгласно т. 6.3.1 от приложението към
чл. 61, ал. 1. Когато съществува разлика в
работните дни за отопление между текущия
и аналогичния месец от предходния отчетен
период, коефициентът Кп се определя по
т. 6.3.3 от приложението.
(2) При дялово разпределение прогнозното количество топлинна енергия за битово
горещо водоснабдяване на отделен имот се
определя от лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ след
изготвяне на окончателната годишна изравнителна сметка за предходния отчетен период.
Прогнозното количество топлинна енергия
за битово горещо водоснабдяване на отделен
имот се определя:
1. като 1/12 част от общата енергия за имота
за битово горещо водоснабдяване, когато в
предходния отчетен период топлоподаването
за битово горещо водоснабдяване в абонатната
станция на сградата – етажна собственост,
не е спирано;
2. на база произведението между среднодневното количество топлинна енергия за
битово горещо водоснабдяване за имота от
предходния отчетен период и броя работни
дни на подгревателя за битово горещо водоснабдяване в абонатната станция за текущия
месец, когато в предходния отчетен период
топлоподаването за битово горещо водоснабдяване в абонатната станция на сградата –
етажна собственост, е спирано.
(3) Промяна на прогнозните количества
топлинна енергия по ал. 1 и 2 се допуска при
писмено заявление на клиента до лицето по
чл. 139б, ал. 1 ЗЕ за:
1. намаление – при необитаване на имота за
не по-малко от три месеца или намален брой
обитатели, съгласувано от управителя/председателя на управителния съвет на етажната
собственост и двама съседи; в заявлението
се записват показанията на индивидуалния
водомер за топла вода и показанията на уредите за дялово разпределение, монтирани на
отоплителните тела в имота, точен адрес и
телефон за контакт на подписалите го лица;
2. увеличение – при увеличаване броя на
лицата, които обитават имота, и/или увеличено потребление на топлинна енергия за
отопление и/или на топла вода.
(4) Променените прогнозни количества
топлинна енергия по ал. 3 на отделен имот
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не се разпределят на останалите имоти в
сградата – етажна собственост.
(5) При смяна на собствеността върху имот
в сграда – етажна собственост, прогнозното
едногодишно общо потребление на топлинна
енергия за имота се определя въз основа на
писмено заявление на клиента, съгласувано с
лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ, или по проектни
данни от лицето по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ.
Чл. 72. (1) При прилагане на системата за
дялово разпределение на топлинната енергия и
плащане на равни месечни вноски по реда на
чл. 155, ал. 1, т. 1 ЗЕ същите се определят като
1/12 част от сумата на количеството топлинна
енергия за отопление и топлинната енергия
за битово горещо водоснабдяване, определена
от лицето по чл. 139б ЗЕ след изготвяне на
окончателната годишна изравнителна сметка
за предходен отчетен период.
(2) Изравняването на действително потребеното количество топлинна енергия с
начисленото за периода се извършва един
път в годината.
(3) При липса на данни за предходен период
прогнозното едногодишно общо потребление
на топлинна енергия се определя по проектни
данни или по договаряне.
(4) При смяна на собственик или на титуляр
на вещно право на ползване новият клиент е
длъжен да поиска от лицето по чл. 139б ЗЕ
да извърши по ред, определен с договора по
чл. 63, ал. 1, междинно отчитане.
Чл. 73. (1) Разпределението на топлинната
енергия по реално месечно потребление се
извършва чрез месечно снемане на показания
та на всички индивидуални уреди за дялово
разпределение и водомери за топла вода от
лицата по чл. 139б ЗЕ, отчетени от самите
тях или от клиентите в етажната собственост.
(2) В случаите по ал. 1 средствата за дялово разпределение на топлинната енергия за
отопление и за битово горещо водоснабдяване
в имотите на клиентите се отчитат в един и
същи ден с топломера в абонатната станция и
водомера пред подгревателя за битово горещо
водоснабдяване в сградата.
(3) Не се изготвя изравнителна сметка за
съответната година при пълен отчет на всички
уреди по ал. 1, извършен от лицето по чл. 139б
ЗЕ и при спазване на изискването по ал. 2.
(4) В случаите, когато средствата за дялово
разпределение на топлинната енергия за отоп
ление и за битово горещо водоснабдяване в
имотите на клиентите не са отчетени в един и
същи ден с топломера в абонатната станция и
водомера пред подгревателя за битово горещо
водоснабдяване, най-малко веднъж годишно
се изготвят обща изравнителна сметка и индивидуални изравнителни сметки.
(5) В случаите на извършване на самоотчет
след приключване на отоплителния период
задължително веднъж годишно се извършва
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контрол от лицето по чл. 139б ЗЕ и при непълен отчет на уредите по ал. 1 се изготвя
изравнителна сметка.
(6) Дяловото разпределение на топлинната енергия за сгради – етажна собственост,
в които клиентите са избрали да заплащат
консумираната топлинна енергия по реална
месечна консумация, се извършва по реда,
разписан в приложението към чл. 61, ал. 1,
като отчетният период е един месец.
Г л а в а

д е в е т а

СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
ТОПЛОС НАБДЯВАНЕТО
Чл. 74. Топлопреносното предприятие или
производителят имат право да спират подаването на топлинна енергия:
1. без предварително уведомяване – в случаите по чл. 72, ал. 1 и чл. 73, ал. 1 ЗЕ, при
условията и по реда на наредбата по чл. 74,
ал. 1 ЗЕ;
2. след предварително уведомяване – в
случаите по чл. 73, ал. 2 ЗЕ, при условията
и по реда на наредбата по чл. 74, ал. 1 ЗЕ.
Чл. 75. Топлопреносното предприятие или
производителят имат право да спират напълно
или частично подаването на топлинна енергия
на неправомерно присъединен клиент.
Чл. 76. (1) Клиентите в сграда – етажна
собственост, могат да поискат прекратяване
на топлоснабдяването за отопление и/или
битово горещо водоснабдяване при условията
на чл. 153, ал. 2 ЗЕ.
(2) В случаите по ал. 1, когато топлоподаването към сградата се прекрати от абонатната
станция, топлопреносното предприятие може
да демонтира своите съоръжения в договорен
между страните срок.
(3) Прекратеното топлоснабдяване се възстановява след изпълнение на изискванията
за присъединяване на клиенти, ползващи
топлинна енергия за битови нужди.
Чл. 77. (1) Топлоподаването на клиент на
топлинна енергия в самостоятелна сграда се
прекратява в абонатната станция, когато клиентът е подал заявление до топлопреносното
предприятие.
(2) Топлопреносното предприятие е длъжно
да извърши исканото прекратяване по ал. 1 в
срок до 15 дни след постъпване на заявление
то. Лицата по ал. 1 се считат за клиенти на
топлинна енергия до датата на прекратяване
на топлоснабдяването.
Чл. 78. (1) Когато общата инсталирана
топлинна мощност на всички физически присъединени отоплителни тела към вътрешната
отоплителна инсталация в сграда – етажна
собственост, е намалена с над 50 % от общата
проектна топлинна мощност, при която са
оразмерени отоплителните тела за постигане
на изискваната вътрешна температура при
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стандартни изчислителни условия на сградата, и количеството на енергията, отделена от
сградната инсталация, е по-голямо от общото
количество на енергията за отопление на имотите, лицето по чл. 139б ЗЕ е длъжно писмено
да уведоми клиентите в сградата – етажна
собственост, и топлопреносното предприятие,
за да се предприемат действия съгласно т. 6.6
от методиката.
(2) Писменото у ведомление се връчва
на упълномощения представител на сградата – етажна собственост, и се поставя на
видно място в сградата – етажна собственост.
(3) Писменото уведомление по ал. 1 съдържа най-малко следната информация:
1. намалената стойност на топлинната
мощност за отопление спрямо проектната;
2. списъка на имотите със спряно топлоподаване;
3. датата, на която ще бъде извършено
обследване на инсталациите;
4. прогнозното разпределение.
(4) Констативни ят протокол, изготвен
съгласно т. 6.6 от методиката, се предава
срещу подпис на упълномощеното лице от
сградата – етажна собственост, и се поставя на
видно място в сградата – етажна собственост.
(5) Клиентите по ал. 1 в едномесечен срок
писмено заявяват в топлопреносното предприятие становището си:
1. по мерките, предложени в констативния
протокол;
2. да останат клиенти при променените
условия.
(6) Клиентите заявяват становището си
по ал. 5 с протокол от решение на общото
събрание на сградата – етажна собственост.
(7) Когато клиентите по ал. 1 не заявят
писмено становището си в срока по ал. 5,
топлопреносното предприятие има право да
прекрати топлоснабдяването.
Г л а в а

д е с е т а

КОНТРОЛ И АДМИНИСТРАТИВНОНАК АЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 79. Контролът по спазване на разпоредбите по тази наредба се осъществява от
министъра на енергетиката при условията и
по реда на чл. 75, 77 – 81 ЗЕ.
Чл. 80. В изпълнение на контролните си
правомощия министърът на енергетиката:
1. извършва проверки чрез лицата по чл. 77,
ал. 1, т. 1 ЗЕ;
2. уведомява органите на специализирания
контрол с оглед предприемането на мерки по
компетентност;
3. налага принудителни административни
мерки и административни наказания.
Чл. 81. (1) Нарушенията по тази наредба
се установяват с актове на лицата по чл. 77,
ал. 1, т. 1 ЗЕ.
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(2) Наказателните постановления се издават
от министъра на енергетиката или от упълномощено от него длъжностно лице.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
при условията и по реда на чл. 75, 77 – 81 ЗЕ
и Закона за административните нарушения
и наказания.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Алгоритъм“ е система от правила (формули), които определят последователността
на изчислителните операции, прилагането на
които водят до решаване на дадена задача.
2. „Групова абонатна станция“ е абонатна
станция, захранваща две или повече само
стоятелни сгради.
3. „Инсталация в сграда“ или „сградна
инста лаци я“ е съвк у пност та от главните
вертикални и хоризонтални разпределителни
тръбопроводи, включително до отоплителните
тела, както и съоръжения за разпределяне и
доставяне на топлинна енергия от абонатната
станция до имотите на клиентите. Когато към
една абонатна станция са присъединени повече
от една сграда, всеки от присъединителните
топлопроводи е елемент на съответната инсталация в сградата.
4. „Инсталирана отоплителна мощност в
имот“ е сумата от мощностите на монтираните
в жилището отоплителни тела, определени
при проектни условия.
5. „Коригиран отопляем обем“ е отопляемият обем на имота по проект, намален с
обема на помещенията, в които отоплителните
тела са демонтирани от сградната инсталация
и съответната припадаща се част на помещенията, без отоплителни тела по проект.
6. „Максимален часов товар“ е максималното количество топлинна енергия, потребено
от клиента с топлоносител водна пара или
гореща вода за един час.
7. „Максимален специфичен разход на
сградата“ е максималното количество отдадена топлинна енергия от един киловат
инсталирана мощност на отоплително тяло
в сградата при съответния режим на работа
на сградната инсталация.
8. „Минимален часов товар“ е минималното количество топлинна енергия, потребено
от клиента с топлоносител водна пара или
гореща вода за един час.
9. „Отоплителен период“ е периодът от
време, през който топлинната енергия се
потребява и за отопление.
10. „Отчетен период“ е периодът от време между две отчитания на показанията на
уредите за мерене за търговско плащане, контролните уреди и индивидуалните средства за
разпределение на топлинната енергия.
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11. „Представител на етажната собственост“
е управителят, председателят на управителния съвет или упълномощено от етажната
собственост лице.
12. „Пломбирано отоплително тяло“ е
отоплително тяло, към което е спряно топлоподаването чрез затваряне и пломбиране на
спирателната арматура, а не чрез физическо
отделяне от сградната отоплителна инсталация и което не е оборудвано със средствата
по чл. 140, ал. 1, т. 2 ЗЕ.
13. „Присъединени отоплителни тела“ са
отоплителните тела, които са физически свързани към сградната отоплителна инсталация.
14. „Проектна мощност на отоплителна
инсталация“ е мощност та на вътрешната
отоплителна инсталация, определена с инвестиционния проект на сградата.
15. „Разпределителна мрежа“ е системата от
топлопроводи и съоръжения към тях, разположени след границата на собственост между
топлопреносното предприятие и клиентите.
В сгради – етажна собственост, тя е елемент
от сградните инсталации.
16. „Регулатор на налягане“ в абонатна
станция е техническото средство за поддържане на разчетен напор и необходимото количество на топлоносителя с вграден
автоматичен ограничител до стойността на
разчетното количество топлоносител за всяка
абонатна станция.
17. „Средства за измерване за търговско
плащане“ са средства за измерване по смисъла
на § 1, т. 58 ЗЕ и Закона за измерванията.
18. „Щранг-лира“ е двутръбно гладко отоплително тяло, което е предвидено по проект да
отоплява помещения, най-често разположени
вертикално, едно над друго.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Пломбираните отоплителни тела, на
които не са монтирани средства за дялово
разпределение, се приравняват на отоплителни
тела без уреди.
§ 3. За отчетен период 2019/2020 г. определянето на прогнозните количества топлинна
енергия за отопление и за битово горещо
водоснабдяване на имотите на клиентите и
изготвянето на изравнителните сметки се
извършват по правилата на тази наредба.
§ 4. Указания по прилагане на наредбата
се дават от министъра на енергетиката.
§ 5. Тази наредба отменя Наредба № 16-334
от 2007 г. за топлоснабдяването (ДВ, бр. 34
от 2007 г.).
§ 6. Тази наредба се издава на основание
чл. 125, ал. 3 ЗЕ.
Министър:
Теменужка Петкова
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Приложение
към чл. 61, ал. 1
Методика за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради – етажна собственост
1. Топлинната енергия за разпределение е
измереното с топломера в абонатната станция
количество, коригирано с технологичните
разходи според границата на собственост и с
количеството топлинна енергия за допълване
на сградната инсталация, в случаите, когато
се използва топлоносител от топлопреносната мрежа.
2. Топлинната енергия, измерена с топломер
в абонатна станция на сграда – етажна собственост, за отчетен период, е сбор от енергията
за отопление, енергията за битово горещо водоснабдяване (БГВ) и технологичните разходи
на топлинна енергия в абонатната станция.
3. Когато допълването на сградните инсталации за отопление се извършва с топлоносител гореща вода от топлопреносната
мрежа, към количеството топлинна енергия,
измерена с топломера, се добавя количеството
на топлинната енергия за подгряване на водата
за допълване –
, kWh. Определя се като
произведение от количеството є и разликата
на температурите на водата във връщащия
топлопровод и на водата от водоизточника
на производителя по зависимостта:
,
където:
V е количеството на водата, измерено по
водомера на тръбната връзка за допълване
на сградната инсталация, m 3;
с – специфичен топлинен капацитет на
водата, равен на 4,1868 kJ/kg. °С;
ρ – плътност на водата при средна температура
kg/m 3.
4. Количеството на технологичните разходи
на топлинна енергия в абонатната станция се
определя по реда на чл. 58, ал. 2.
4.1. Технологичните разходи се коригират
към осреднените температурни условия за
отчетен период по зависимостта:

където:
са технологичните разходи от топлоотдаване на съоръженията в абонатната
станци я за приспадане от от четената по
топломера топлинна енергия за съответния
отчетен период, kWh;
n – работните часове на абонатната станция
за отчетния период;
– технологичните разходи от топлоотдаване за единица време от съоръженията
в абонатната станция по данни от производителя или експериментални резултати от
топлопреносното предприятие;
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– средната стойност на температурата
на топлоносителя на подаващата магистрала
на съответния топлоизточник за съответния
отчетен период;
– средната стойност на температурата
на топлоносителя на връщащата магистрала
на съответния топлоизточник за съответния
отчетен период;
– средната стойност на температурата на
почвата на дълбочина 125 cm (за съответния
отчетен период) по данни от НИХМ към БАН.
4.2. Коригираното количество технологични
разходи на топлинна енергия се приспада от
измереното по топломера количество топлинна
енергия, когато абонатната станция захранва
и битови клиенти.
5. Количеството топлинна енергия за БГВ
се определя съгласно чл. 68 и се разпределя
между клиентите въз основа на изразходваните
от тях количества гореща вода, като:
5.1. В периода между две изравнявания
на консумираната топлинна енергия за БГВ
на клиентите се начислява ежемесечно прогнозно количество топлина, определено по
чл. 71, ал. 2.
5.2. Изравняването на консумираната топ
линна енергия за битово горещо водоснабдяване се извършва по следния начин:
1) Определя се средното количество топ
линна енергия, необходимо за загряване на
1 куб. м вода за битово горещо водоснабдяване, както следва:
A. Средно количество топлинна енергия,
необходимо за загряване на 1 куб. м вода за
битово горещо водоснабдяване за неотоплителен период –
, kWh/m 3:
,
където:
– количеството топлинна енергия за
разпределение в сградата през неотоплителния
период в kWh;
– общото потребено количество гореща вода в сградата в m 3 за неотоплителния
период в рамките на отчетния период, което
се изчислява по зависимостта:
,
където:
е разликата меж ду крайното и
началното показание на общия водомер, монтиран пред подгревателя за БГВ в абонатната
станция, за отчетния период, m 3;
– броят на работните дни на под
гревателя за БГВ в абонатната станция за
отчетния период;
– броят на работните дни на подгревателя за БГВ в абонатната станция за неотоплителния период, за отчетния период.
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Б. Средно количество топлинна енергия,
необходимо за загряване на 1 куб. м вода за
гореща вода за битови нужди за отоплителния
период –
, kWh/m 3:
,
където:
K е общ температурен коефициент, определен като средно претеглена стойност по
формулата:
,
където:
е броят на работните дни на подгревателя за отопление за съответния месец от
отоплителния период;
– температурният коефициент, определен
за всеки месец от отоплителния период по
формулата:
,
където:
е разликата между температурите на
подгряваната вода на изхода и на входа на
подгревателя за битово горещо водоснабдяване, усреднена за всеки месец от отоплителния период;
– разликата между температурите на
подгряваната вода на изхода и на входа на
подгревателя за битово горещо водоснабдяване, усреднена за неотоплителния период.
2) Определя се количеството топлинна
енергия
в kWh за битово горещо водоснабдяване за отчетния период на i-тия клиент:
А. Когато във всички имоти използваното
количество гореща вода се отчита с водомери:

където:
е разликата между крайното и началното показание на водомера/ите за гореща
вода за отчетния период на i-тия клиент;
– броят на работните дни на подгревателя за БГВ в абонатната станция за отоплителния период, за отчетния период;
r – коефициентът, коригиращ разликата
между отчета на общия водомер, монтиран
пред подгревателя за БГВ, и количествата
вода, измерени по индивидуалните водомери,
определен по зависимостта:

Б. Разликата между количеството вода,
отчетено по водомера пред подгревателя за
БГВ, и количеството гореща вода, отчетено
от водомерите в отделните имоти, и изчислените съгласно чл. 69, ал. 2 количества за
клиенти без водомери се разпределя съгласно
чл. 69, ал. 3.
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6. Количеството топлинна енергия за отопление
, kWh, е разликата между енергията
по т. 1 и количеството топлинна енергия за БГВ.
6.1. Количеството топлинна енергия за
отопление включва количествата топлинна
енергия, отдадена от сградната инсталация,
топлинната енергия, отдадена от отоплителните тела в общите части, и топлинната
енергия, отдадена от отоплителните тела в
отделните имоти.
6.1.1 Количеството топлинна енергия
,
kW h, отда дена от сг ра дната инста лаци я,
се определя от лицето по чл. 139, ал. 1 ЗЕ,
извършващо дяловото разпределение, по зависимостта:
,
където,
е коефи ц иен т ът, о т чи та щ ви да на
изпълнението на вътрешната отоплителна
инсталация в сградата, като:
= 0,15 – при отоплителни инсталации
с открито изпълнение по проект;
= 0,10 – при отоплителни инсталации
със скрито изпълнение по проект;
е общата инсталирана мощност на
всички физически присъединени отоплителни
тела към вътрешната отоплителна инсталация
на сградата през отчетния период, определена
при проектни условия, kW;
са денградусите за отчетния период,
които се определят по формулата:
където:
е продължителността на отчетния период в дни;
– средната температура на сградата; за
сгради – етажна собственост, се приема 19 °С;
– средната външна температура за
отчетния период, °С;
– външната изчислителна температура
за населеното място, °С.
6.1.2. Количеството топлинна енергия
,
kWh, отдадена от сградната инсталация, се
определя чрез използване на налични изчисления на инсталираната мощност на сградната
инсталация, изготвени от правоспособно лице
и/или лицето по чл. 139б ЗЕ.
6.1.3. Количеството топлинна енергия
,
kWh, отдадена от сградната инсталация, се
разпределя пропорционално на отопляемия
обем на имотите по проект.
6.1.4. За високоетажни сгради – етажна собственост, с отоплителни инсталации с повече
от една зона, с открито изпълнение по проект
топлинната енергия, отдадена от подаващия
тръбопровод за високата зона в помещенията
от ниската зона, през които преминава, се
определя от лицето по чл. 139б ЗЕ по изчислителен път по реда на т. 6.9. Правилото не
се прилага, когато количеството топлинна
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енергия, отдадена от сградната инсталация във
високоетажни сгради – етажна собственост,
е определено по реда на чл. 63, ал. 2, буква
„е“, подбуква „гг“, като за всяка зона могат да
се определят различни проценти от общото
количество топлинна енергия за отопление
в сградата – етажна собственост, съгласно
решение на общото събрание на етажната
собственост.
6.1.5. За сг ра ди – ета ж на собст веност,
по чл. 60 топлинната енергия, отдадена от
сградната инсталация, се изчислява за всяка
сграда поотделно.
6.2. Количеството топлинната енергия
,
kWh, отдадена от отоплителните тела в общите части на сградата – етажна собственост,
в които има отоплителни тела без уреди, се
определя въз основа на инсталираната им
мощност по реда на т. 6.5.
6.2.1. Количеството топлинна енергия
,
kWh, се разпределя между клиентите пропорционално на отопляемия обем на имотите
по проект.
6.3. Количеството топлинна енергия, отдадена от отоплителните тела в имотите, ,
kWh, е разликата между общата енергия за
отопление
, kWh, и количествата , kWh, и
, kWh, определени по реда на чл. 63, ал. 2,
т. 2, буква „е“ и т. 6.2:
.
6.3.1. Определяне на прогнозното количество на топлинна енергия за отопление на
отделен имот за месец –
, kWh:
, kWh,
където:
е средномесечното количество топлинна енергия за отопление на имот, което се
определя по формулата:
, kWh,
където:
е броят дни с отопление за предходния
отоплителен период;
– броят дни за отопление за отчетния
период;
– корекционен коефициент, отразяващ
промяната в потреблението и климатичните
условия, който се определя по формулата:
, където:
е количеството топлинна енергия, измерена с топломера в абонатната станция за
i-тия отчетен месец, kWh;
– количеството топлинна енергия, измерена с топломера в абонатната станция за
i-тия месец от предходен отчетен период, kWh;
– общото потребление на топлинна
енергия за отопление на имот през предшестващия отоплителен период, определено след
окончателната изравнителна сметка, което
включва следните компоненти:
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, kWh,
където
е количеството топлинна енергия за
отопление от отоплителните тела в i-тия имот
за предшестващия отоплителен период, kWh;
– количеството топлинна енергия, отдадено от сградна инсталация на i-тия имот
за предшестващия отоплителен период, kWh;
– количеството топлинна енергия, отдадено от отоплителните тела в общите части
на сградата за i-тия имот за предшестващия
отоплителен период, kWh.
6.3.2. При
= 0 се приема =1.
6.3.3. Когато работните дни за отопление
на абонатната станция за i-тия месец през
текущия отчетен период и за i-тия месец от
предходния отчетен период се различават,
се определя като отношение между среднодневното общо количество топлинна енергия,
измерено с топломера в абонатната станция
за i-тия отчетен месец през текущия период
(kWh/ден), и среднодневното общо количество
топлинна енергия, измерено с топломера в
абонатната станция за i-тия месец от предходния отчетен период (kWh/ден).
6.4. За сгради – етажна собственост, в които
всички отоплителни тела са комплектувани с
уреди за индивидуално отчитане, топлинната
енергия за една дялова единица
, kWh/ д. ед.,
се изчислява:

където:
са дяловите единици на топлинния разпределител на i-тото отоплително тяло за
отчетния период съгласно стандартите БДС
EN 834 и БДС EN 835;
N – общият брой на отоплителните тела
в сградата – етажна собственост, с уреди за
отчитане на потреблението.
6.4.1. Количеството топлинна енергия, отдадена от отоплителните тела с уреди в i-тия
имот, , kWh, се определя по зависимостта:
,
където:
е топлинната енергия за една дялова
единица, kWh/ д. ед.;
k – броят на отоплителните тела с уреди
за отчитане на потреблението в имота на
i-тия клиент.
6.4.2. За i-тото отоплително тяло се разпределя топлинна енергия, kWh, по зависимостта:
.
6.4.3. Разпределената топлинна енергия за
едно отоплително тяло не може да надвишава
максималната енергия, която отоплителното
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тяло може да отдаде за един отчетен период
при съответния режим на работа на сградната
инсталация.
6.4.4. Максималната енергия, която отоплителното тяло може да отдаде за един отчетен период
, kWh, се изчислява по
зависимостта:
където:
е инста ли раната мощ ност на
отоплителното тяло при проектни условия, kW;
– средната външна температура за
периода на отчета, °С;
z – броят на дните с топлоподаване;
1,2 – коефициент, отчитащ максималната
промяна на топлоотдаването от отоплителното тяло;
25 – максималната температура на отопляемото помещение, °С;
24 – броят на часовете в денонощието;
– средната температура на сградата; за
сгради – етажна собственост, се приема 19 °С;
– външната изчислителна температура
(°С) за населеното място.
6.4.5. Изчислява се разликата
, kWh,
между максималната и разпределената енергия за всяко тяло:
6.4.6. При
≥ 0 разпределената енергия
е база за изготвяне на изравнителната сметка
на сградата.
6.4.7. При
< 0 се прави проверка.
Абсолютната стойност на
се прибавя
към енергия
, kWh, отдадена от сградната
инсталация. Така определеното количество
енергия за сградна инсталация
, kWh, се
разпределя по реда на т. 6.1.3 и се изчислява
нова стойност за
до изпълнение на условието по т. 6.4.6.
6.5. За сгради – етажна собственост, в
които има отоплителни тела без уреди за
индивидуално отчитане, се прилага екстраполация по максимален специфичен разход
на сградата по реда:
1) определя се инсталираната мощност на
отоплителните тела в сградата при проектни
условия; при липса на данни се приемат данните на подобно отоплително тяло, например
от аналогично помещение на друг етаж;
2) за всяко отоплително тяло с уред в
сградата се определя отношението между
дяловите му единици и инсталираната му
мощност; най-голямото отношение за отоплително тяло с уред за дялово разпределение
се приема за максимален специфичен разход
за сградата (МСРС);
3) дяловите единици за отоплителните тела
без уреди се получават, като инсталираната
мощност на отоплителното тяло без отчет се
умножи с МСРС.
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С така определените дялови единици всички
отоплителни тела без уреди се приравняват към
отоплителни тела с уреди. Разпределението
на енергията се извършва по реда на т. 6.4.
6.5.1. За отоплително тяло с уред, което
работи при условия, различни от проектните,
съответстващи на режима на работа на сградната инсталация, се допуска разпределената
топлинна енергия да надхвърля определената
по т. 6.4.4. За това тяло лицето по чл. 139а ЗЕ
прави проверки на изправността на индивидуалния разпределител за отразени фактори за
оценяване в съответствие със стандарта му,
за технически грешки и за изправността на
уреда. При липса на грешки и изправен уред
разпределената енергия не се коригира. Определеното за това отоплително тяло отношение
между дяловите единици и инсталираната му
мощност не служи за определяне на МСРС.
6.5.2. Лицето по ч л. 139а ЗЕ писмено
уведомява клиента, в чийто имот се намира
отоплителното тяло, за обстоятелствата по
т. 6.5.1 и извършва контролна проверка през
следващия отоплителен сезон.
6.5.3. Количеството топлинна енергия, отдадена от отоплителните тела с уреди в i-тия
имот , kWh, се определя по реда на т. 6.4.1.
6.5.4. За i-тото отоплително тяло се разпределя топлинна енергия, kWh, по реда от
т. 6.4.2 до 6.4.7.
6.6. За сгради – етажна собственост, за
които лицето по чл. 139а ЗЕ констатира, че
общата инсталирана топлинна мощност на
всички физически присъединени отоплителни
тела към вътрешната отоплителна инсталация
в сграда – етажна собственост, е намалена с
над 50 % от общата проектна топлинна мощност, при която са оразмерени отоплителните
тела за постигане на изискваната вътрешна
температура при стандартни изчислителни
условия на сградата, и количеството топлинна
енергия, отдадена от сградната инсталация,
е по-голямо от енергията за отопление на
имотите, се прави проверка от лицето по
чл. 139а ЗЕ, топлопреносното предприятие и
представител на етажната собственост. Съставя се констативен протокол с предписание
за коригиращи мерки, вкл. необходимост от
обследване на инсталациите. По време на
проверката се проверяват:
1. състоянието на абонатната станция;
2. състоянието на вътрешната отоплителна
инсталация;
3. състоянието на индивидуалните разпределители, индивидуалните топломери и проверка за наличие на обстоятелства по т. 6.5.1;
4. проверка за неправомерно потребление
и др.
6.7. При неосигуряване на достъп за отчет
на уредите на определените от лицето по
чл. 139б ЗЕ дати се прилагат разпоредбите на
чл. 69, ал. 2, т. 2 и 6.5. Клиентите, неосигурили
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достъп, могат да поискат допълнителен отчет
и преработване на изравнителната сметка в
сроковете, указани в наредбата.
6.8. При повреда на индивидуален разпределител на отоплително тяло се прилага
екстраполация по предишен отчет:
1) Дяловите единици
на i-тото отоплително тяло се определят чрез екстраполация
на регистрирани за предишен отчетен период
дялови единици и денградусите за периода
на повредата:
,
където:
са дяловите единици на i-тото отоплително тяло, регистрирани за предишния
отчетен период, при нормална работа на уреда;
– денградусите за предходния отчетен
период.
2) Определените по т. 1 дялови единици
се разпределят по реда на т. 6.4.
3) За период на повреда се приема периодът
между две отчитания на уредите за дялово
разпределение. За всеки следващ период, в
който уредът не е подменен, количеството
топлинна енергия се определя по реда на т. 6.5.
4) При установени видими въздействия
върху целостта на уреда, нарушени пломби,
стикери или други средства за защита на уреда
и/или констатирани въздействия в електронната памет количеството топлинна енергия
се определя по реда на т. 6.5 за целия период
след последното отчитане, когато уредът е
бил изправен.
6.9. При щранг-лира без уред за дялово
разпределение инсталираната мощност се
определя по изчислителен път и се прилага
разпоредбата по т. 6.5.
7. Когато в сграда – етажна собственост,
се прилага дялово разпределение чрез индивидуални топломери, топлинната енергия за
отопление на имота се определя по следния
начин:
7.1. Топлинната енергия за отопление на
имота за отчетен период се определя по показанията на индивидуалния топломер на имота.
7.2. Топлинната енергия за отопление на
общите части на сградата – етажна собственост, заедно с топлинната енергия, отдадена
от сградната инсталация, се определя като
разлика между общото количество топлинна
енергия за отопление и сумата от показанията
на индивидуалните топломери в отделните
имоти и се разпределя между всички клиенти пропорционално на отопляемия им обем
по проект.
7.3.1. При липса на индивидуален топломер
за имот се прилага екстраполация по максимален специфичен разход на сградата, който
се определя по следния ред:

ВЕСТНИК

БРОЙ 25

1) определя се инсталираната мощност
на отоплителните тела на всички имоти и/
или обемите на имотите в сградата – етажна
собственост; при липса на данни се приемат
данните на подобен имот, например на друг
етаж;
2) за всеки имот с топломер в сградата
се определя отношението между отчетената
му и инсталираната мощност в имота и/или
обема на имота; най-голямото отношение за
имот с топломер се приема за максимален
специфичен разход за сградата (МСРС);
3) екстраполираният отчет за имот без
топломер се получава, като инсталираната
мощност на имота и/или обемът му се умножи с МСРС.
7.3.2. При неосигуряване на достъп за отчет
на определените от лицето по чл. 139б ЗЕ
дати се прилага екстраполация по максимален специфичен разход на сградата по реда на
т. 7.3.1. Клиентите, неосигурили достъп, могат
да поискат допълнителен отчет и преработване на изравнителната сметка в сроковете,
указани в наредбата.
7.3.3. При повреда на индивидуален топломер:
1) Топлинната енергия за отопление на имот
, kWh, за отчетния период се определя чрез
екстраполация на регистрирано за предишен
отчетен период количество топлинна енергия
и денградусите за периода:
,
където:
е измереното количество топлинна
енергия за имота за предходен отчетен период
при нормална работа на уреда, kWh.
2) За период на повреда на индивидуален
топломер се приема периодът между две отчитания. За всеки следващ период, в който
топломерът не е подменен, количеството топ
линна енергия се определя по реда на т. 7.3.1.
3) При установени видими въздействия
върху целостта на индивидуален топломер,
нарушени пломби, стикери или други средства
за защита и/или констатирани въздействия в
електронната памет количеството топлинна
енергия се определя по реда на т. 7.3.1 за целия период след последното отчитане, когато
уредът е бил изправен.
8. Когато в сграда – етажна собственост,
се прилага дялово разпределение чрез индивидуалните топломери на апартаментни
абонатни станции, топлинната енергия за
имота се определя по следния начин:
8.1. Топлинната енергия за БГВ и за отопление на имота за отчетен период се определя
по показанията на индивидуалния топломер
на имота.
8.2. Топлинната енергия за отопление на
общите части на сградата – етажна собственост, заедно с топлинната енергия, отдадена
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от сградната инсталация, се определя като
разлика между общото количество топлинна
енергия за отопление и за БГВ за сградата
и сумата от показанията на индивидуалните
топломери в отделните имоти. Разпределя се
между всички клиенти пропорционално на
отопляемия им обем по проект.
8.3. При липса на индивидуален топломер
за имот топлинната енергия за БГВ се определя по реда на чл. 69, ал. 2, т. 2, а топлинната
енергия за отопление за всяко отоплително
тяло в имота се определя по реда на т. 6.4.4.
8.3.1. При неосигу ряване на достъп за
отчет на определените от лицето по чл. 139б
ЗЕ дати за имота се прилага разпоредбата на
т. 8.3. Клиентите, неосигурили достъп, могат
да поискат допълнителен отчет и преработване
на изравнителната сметка в срокове, указани
в наредбата.
9. За сгради – етажна собственост, за които
не съществува възможност за прилагане на
системата за дялово разпределение, съгласно
чл. 61, ал. 2 топлинната енергия за разпределение се определя по реда на т. 1, 2, 3 и 4.
9.1. Количеството топлинна енергия за БГВ
се определя по реда на т. 5.
9.2. Количеството топлинна енергия за отоп
ление
, kWh, е разликата между енергията
по т. 9 и количеството топлинна енергия за
БГВ, определено по реда на т. 9.1.
9.3. Количеството топлинна енергия за
отопление на отделните имоти за отчетен
период , kWh, се определя пропорционално
на отопляемите им обеми или по инсталираната мощност на отоплителните тела в тях.
9.3.1. Количеството топлинна енергия
,
kWh, отдадена от сградната инсталация, се
определя съгласно чл. 63, ал. 2, т. 2, буква
„е“ и се разпределя между всички клиенти
пропорционално на отопляемия обем на отделните имоти по проект.
9.3.2. Количеството топлинна енергия за
отопление на i-тия имот , kWh, се определя
по зависимостта:
,
където:
е коригираният отопляем обем на имота,
включително коригираният отопляем обем на
общите части, припадащи се на съответния
имот, m 3;
– общият коригиран отопляем обем на
имотите, включително коригираният отопляем
обем на общите части за сградата, m 3.
10. Настоящата методика определя начина на разпределение на топлинната енергия,
потребена в сграда – етажна собственост, за
отчетен период от една година, който обикновено е от 1 май на едната година до 30 април
на следващата календарна година.
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11. При наличие на различни ценови периоди в рамките на отчетния период разпределената с изравнителната сметка енергия за
i-тия клиент се разделя на периоди.
12. При наличие на различни ценови периоди в рамките на отчетния период разпределената енергия за БГВ за i-тия клиент,
,
kWh, е сумата от количествата разпределена
енергия за БГВ за всеки ценови период:

където:
е разпределената енергия за БГВ за
i-тия клиент за F-тия ценови период, kWh;
F – ценовият период;
М – броят на ценовите периоди в рамките
на отчетния период;
,
където:
е корекционен коефициент за БГВ за
F-тия ценови период и се определя по зависимостта:

където:
за БГВ
ценови
–
за БГВ

е количеството топлинна енергия
за разпределение в сградата за F-тия
период, kWh;
общото количество топлинна енергия
в рамките на отчетния период, kWh;

където:
е количеството топлинна енергия,
измерено с топломера в абонатната станция,
с приспаднати технологични разходи за неотоплителния период, kWh;
– количеството топлинна енергия за
БГВ за разпределение в сградата за отоплителния период, kWh.
13. При наличие на различни ценови периоди в рамките на отчетния период разпределената енергия за отопление за сградата
, kWh, е сумата от количествата топлинна
енергия за отопление за всеки ценови период.
,
където:
е количеството топлинна енергия
за отопление за сградата за H-тия ценови
период, kWh;
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където:
е количеството топлинна енергия,
измерено с топломера в абонатната станция,
с приспаднати технологични разходи за H-тия
ценови период, kWh;
– количеството топлинна енергия
за БГВ за разпределение в сградата за H-тия
ценови период, kWh;
– коли чест вото топ линна енерг и я,
измерено с топломера в абонатната станция,
с приспаднати технологични разходи за отоплителния период, kWh;
– корекционен коефициент за отопление
за H-тия ценови период.
Разпределената за i-тия клиент енергия за
отопление
, kWh, е:
където:
е разпределената енергия за сградна
инсталация за i-тия клиент, kWh;

където:
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е количеството топлинна енергия за
сградна инсталация за i-тия клиент за H-тия
ценови период, kWh;
– разпределената енергия за отоплителните тела в общите части на сградата за
i-тия клиент, kWh;

– количеството топлинна енергия за
отоплителните тела в общите части на сградата
за i-тия клиент за H-тия ценови период, kWh;
– разпределената енергия за отоплителните тела в имота на i-тия клиент, kWh;

– количеството топлинна енергия за
отоплителните тела в имота на i-тия клиент
за H-тия ценови период, kWh;
2505
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЗАПОВЕД № РД-01-104
от 28 февруари 2020 г.
На основание чл. 1, буква „б“ и чл. 4, параграф 3 от Конвенция № 50 на Съвета на Европа
за разработване на Европейската фармакопея от
22 юли 1964 г., допълнена с Протокол № 134 от
1 ноември 1992 г. и ратифицирана със Закона за
ратифициране на Конвенция № 50 на Съвета на
Европа за разработване на Европейската фармакопея (ДВ, бр. 55 от 2004 г.), Резолюции AP-CPH
(19) 6 на Съвета на Европа и чл. 12, ал. 3 и 4 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина нареждам:
1. Определям 1 януари 2021 г. за дата на отпадане в Република България на монографиите
Каризопродол (1689), Мепробамат (0407) и Налидиксова киселина (0701), съставляващи част
от Европейската фармакопея.
2. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“ и да се публикува на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата.
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Министър:
К. Ананиев

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
РАЗРЕШЕНИЕ № BG-BIO-03
от 29 януари 2020 г.
На основание на чл. 18, ал. 1 и чл. 21, ал. 3,
т. 1, ал. 6 и 7 от Закона за прилагане на Общата
организация на пазарите на земеделски продукти
на Европейския съюз във връзка със Заявление с
вх. № АО-2388 от 3.10.2019 г., писма с вх. № AO2388 от 6.12.2019 г., вх. № AO-2388 от 30.12.2019 г.
и Сертификат за акредитация на ИА „Българска
служба за акредитация“ с peг. № 10 ОСП от
29.03.2019 г. за съответствие със стандарт БДС
EIN/ISO/IEC 17065:2012, валиден до 29.03.2023 г.,
и Заповед № РД-09-74 от 29.01.2020 г. разрешавам
на „Кю Сертификейшън“ – АД, с ЕИК 112598656,
със седалище и адрес на управление: Пловдив,
ул. Леонардо да Винчи № 42а, да извършва
контрол и сертификация на продукти съгласно
Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни
2007 г. относно биологичното производство и
етикетирането на биологични продукти и за
отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (OB, L
189, 20.07.2007 г.) и Регламент (ЕО) № 889/2008 на
Комисията от 5 септември 2008 г. за определяне
на подробни правила за прилагането на Регламент
(ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г.
относно биологичното производство и етикети-

рането на биологични продукти по отношение
на биологичното производство, етикетирането и
контрола (ОВ, L 250, 18.09.2008 г.).
Продуктовият обхват на разрешението включва: живи или непреработени земеделски продукти;
преработени земеделски продукти, предназначени
за храна; вино; фуражи; посадъчен и посевен материал; дрожди, използвани за храна или фураж.
Продуктовият обхват не включва аквакултури
и продукти от тях.
Разрешението е валидно до 29.03.2023 г.
МЗХГ, Peг. № BG-BIO-03
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Министър:
Д. Танева

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД-01-188
от 13 март 2020 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 6 от Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната
политика във връзка с чл. 27, ал. 4 от Закона за
социално подпомагане нареждам:
I. Изменям и допълвам Методиката за разпределение на средства по Фонд „Социална закрила“,
утвърдена със Заповед № РД-01-788 от 16.12.2019 г.
(ДВ, бр. 1 от 2020 г.), както следва:
1. В чл. 4 се правят следните изменения и
допълнения:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) След утвърждаване на бюджета на ФСЗ
от министъра на труда и социалната политика
управителният съвет на фонда взема решение за
откриване на процедура за набиране на предложения за финансиране по чл. 2, т. 1, 3, 5 и 6, приема
критерии за оценка на проектите и определя
предназначението на социалните помощи, както
и целевите групи, на които ще бъдат отпускани.“;
б) в ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. Обявлението за набиране на проекти по
чл. 2, ал. 1, т. 3, 5 и 6 съдържа:
а) изисквания за допустимост на кандидатите;
б) критерии за оценка на предложенията;
в) максимален размер на средствата за финансиране от фонда;
г) място и начин за подаване на проектни
предложения;
д) срок за кандидатстване.“
2. В чл. 8, ал. 3 думите „по чл. 2, ал. 2, т. 2“
се заменят с „по чл. 2, ал. 1, т. 2“.
3. В чл. 9 ал. 3 се изменя така:
„(3) Управителният съвет взема решение за
отпускане на помощта въз основа на писмено
заявление по образец и социален доклад, изготвен
от дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ
адрес на лицата, при съобразяване с утвърдения
бюджет на ФСЗ.“
4. В глава трета, раздел I се създава чл. 9а:
„Чл. 9а. В случаи на настъпили извънредни
обстоятелства, като кризисни ситуации, природни бедствия или други, управителният съвет на
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ФСЗ може да определи процедура и условия за
отпускане и отчитане на социална помощ според
конкретния случай, съобразявайки се с бюджета
на фонда.“
5. В чл. 28 думите „по чл. 2, т. 2, 3, 5 и 6“ се
заменят с „по чл. 2, т. 3, 5 и 6“.
6. В чл. 29, ал. 2, изр. второ думите „по ал. 1,
т. 2 и се отхвърля“ се заменят с „от комисията“.
7. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Управителният съвет на ФСЗ взема
решение за финансиране или отказ за финансиране
на проектите въз основа на оценка от съответната
комисия и при необходимост становище от компетентна институция и/или лице със съответна
компетентност, като определя съответствието на
средствата с предвидените дейности.
(2) При установяване на завишаване на средствата, за които се кандидатства, същите може
да се редуцират.“
8. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) Управителният съвет на ФСЗ
взема решение за финансиране на проектите в
срок до един месец от датата на оценяването
им от съответната комисия при съобразяване с
утвърдения бюджет на ФСЗ.
(2) Проектните предложения се финансират
съобразно поставената оценка от съответната
комисия до изчерпване на определения финансов
ресурс.
(3) Управителният съвет разглежда допълнително проектни предложения, в случай че са
изпълнени едновременно следните условия:
1. има класирани проектни предложения, за
които не е достигнало финансиране;
2. осигурен е допълнителен финансов ресурс
в рамките на бюджетната година.
(4) Управителният съвет на ФСЗ уведомява
писмено всеки кандидат за взетото решение в
срок до 30 дни.“
9. В § 1 на допълнителната разпоредба т. 1 се
изменя така:
„1. „Различен по вид проект“ означава заложените дейности в проектното предложение да
се различават съобразно дейностите, които се
извършват, например:
– дейности по доставка на стоки (оборудване
и/или обзавеждане);
– дейности по изпълнение на строителство
(строително-монтажни дейности);
– дейности за осъществяването на социалната
дейност и/или за постигане на социалните цели
на социални предприятия, вписани в регистъра
на социалните предприятия.“
II. Възлагам на изпълнителния директор на
Фонд „Социална закрила“ да предприеме необходимите действия за обнародване на утвърдената
методика в „Държавен вестник“.
Контрола по изпълнението на настоящата
заповед възлагам на изпълнителния директор
на Фонд „Социална закрила“.
Настоящата заповед влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.

2494

Министър:
Д. Сачева
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147ф. – Минист ърът на правосъдието на
основание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната
власт обнародва:
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния
район на Софийския окръжен съд за 2020 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1.1. Криминалистични експертизи на писмени
доказателства
Лозан Иванов Рангелов, графолог.
Петър Василев Петров, експерт-криминалист; удостоверение за ниво на достъп до КИ
„Секретно“.
Лилия Любомирова Симеонова, техническо
изследване на документи.
Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
Сашо Павлов Атанасов, графолог – експерткриминалист.
Валери Димитров Костадинов, криминалистика – съдебно-почеркова експертиза.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт оценител.
Даниел Йотов Цонков, специалност – експерт-криминалист.
Ангел Андреев Стрински, специалност – експерт-криминалист.
Даниела А постолова Дам янова, специалност – юрист.
Желязко Петров Желязков, специалност – експерт-криминалист.
Илия Иванов Илиев, специалност – съдебнофотографски методи за техническо изследване
на документи.
Димитър Николов Димитров, специалност –
криминалист.
Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт по
криминалистика и радиоелектронна техника.
Лиди я К ирилова Ха лачева-Натан – Висш
химикотехнологически институт, специалност
„Техника на органичния синтез и каучук“.
Янко Петков Узунов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биохимия и микробиология“; курс „Експертна криминалистика“, Удостоверение за ниво на достъп до КИ „Секретно“.
Антон Борисов Бояджиев – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ – специалност
„Право“ и „Българска филология“.
Георги Борисов Добрев – Висш институт по
хранително-вкусова промишленост, специалност „Технология на продуктите за обществено
хранене“; завършен курс по криминалистически
изследвания.
Николай Ваньов Джунински – Химикотехнологичен и металургичен университет, специалност „Металургия“; удостоверение за ниво на
достъп до КИ „Секретно“.
Димитър Николов Йорданов – СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Биология“.
Петър Недков Петров, специалност „Философия“.
Росица Стойчева Павлова – Инстит у т за
детски и начални учители „Н. Крупская“ – София, специалност – детска учителка; завършен
курс по почеркови и технически изследвания
на документи.
Инж. Силвана Евлогиева Цветанова – криминалистично изследване на документи.
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Георги Стоянов Георгиев – криминалистика
и съдебно-криминалистическа фотография.
Георги Христов Тодоров – инженер-химик.
1.2. Трасологични експертизи
Ивко Пенков Иванов, специалност – доктор
инженер.
Д и м и т ър Н и ко лов Д и м и т р ов, с пец и а лност – криминалист.
Николай Василев Вълков, специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Да ниел Йо т ов Цонков, Софи я, спец иа лност – експерт-криминалист.
Ангел Андреев Стрински, специалност – експерт-криминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност – експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
Сашо Павлов Атанасов, София, графолог –
експерт-криминалист.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Васил Танев Стайков – ВНВАУ „Георги Димитров“, специалност „РТВ – АСУ“, експерт по
криминалистика и радиоелектронна техника.
Николай Ваньов Джунински – Химикотехнологичен и металургичен университет, специалност „Металургия“; удостоверение за ниво на
достъп до КИ „Секретно“.
Димитър Николов Йорданов – специалност
„Биология“; удостоверение за ниво на достъп
до КИ „Секретно“.
Петър Недков Петров – специалност „Философия“.
1.3. Съдебно-балистични експертизи
Димитър Николов Димитров; специалност –
криминалист.
Николай Василев Вълков, специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Даниел Йотов Цонков, специалност – експерт-криминалист.
Ангел Андреев Стрински, специалност – експерт-криминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност – експерт-криминалист.
Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
Сашо Павлов Атанасов, София, графолог –
експерт-криминалист.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Антон Борисов Бояджиев – специалност „Право“ и „Българска филология“. Удостоверение за
достъп до КИ „Секретно“.
Васил Танев Стайков – експерт по криминалистика и радиоелектронна техника.
Николай Ваньов Джунински – специалност
„Металургия“.
1.4. Дактилоскопни експертизи
Даниел Йо т ов Цонков, Софи я- спец иа лност – експерт-криминалист.
Николай Ваньов Джунински – специалност
„Металургия“.
1.5. Биометрични криминалистични експертизи
Димитър Николов Димитров, специалност –
криминалист.
Желязко Петров Желязков, специалност – експерт-криминалист.
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Александър Панайотов Димитров, криминалист и автотехнически експертизи.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Васил Танев Стайков – експерт по криминалистика и радиоелектронна техника.
Николай Ваньов Джунински –специалност
„Металургия“.
Димитър Николов Йорданов – специалност
„Биология“.
Петър Недков Петров – специалност „Философия“.
Даниел Йотов Цонков, София, специалност –
експерт-криминалист.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
и трупни части
Д-р Димитър Николов Николов – съдебна
медицина и епидемиология на инфекциозните
болести.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар – съдебна
медицина и теонтология.
Д-р Веселин Пенчев Радев, съдебна медицина.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна
медицина.
2.2. Съдебномедицинска експертиза на живи
лица
Д-р Димитър Николов Николов – съдебна
медицина и епидемиология на инфекциозните
болести.
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност – ортопедия и травматология.
Д-р Б ой к а Мари нова С т а нева , мед и ц ина – нервни болести.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар – съдебна
медицина и теонтология.
Д-р Кирил Ананиев Симеонов, медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Райна Михайлова Димитрова, медицина – ортопедия и травматология.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна
медицина.
Д-р Петър Стефанов Сидеров – ВМИ – София,
специалност „Акушерство и гинекология“.
Аелита Светлозарова Нуцова – медицина,
вътрешни болести и клинична хематология.
Румяна Виденова Алексиева – специалност
„Стоматология“.
Проф. д-р Росен Станчев Дребов, специалност – хирургия, детска хирургия, гръдна хирургия, спешна медицина.
Д-р Лил яна Кру мова Димит рова, специалност – лицево-челюстна хирургия и орална
хирургия.
Д-р Емилия Атанасова Чорбаджийска-Илиева – специалност „Акушерство и гинекология“.
Йорданка Димитрова Златева – медицина:
хигиена на труда – трудова медицина, професионални болести.
2.3. Съдебномедицинска експертиза на веществени доказателства
2.4. Съдебномедицинска експертиза по материали на досъдебното и съдебното производство
Д-р Димитър Николов Николов – съдебна
медицина и епидемиология на инфекциозните
болести.
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Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност – ортопедия и травматология.
Александра Ангелова Анастасова, висше; санитарна химия, химик-неорганик, токсикология.
Д-р Б ой к а М ари нова С т а нева , мед и ц ина – нервни болести.
Д-р Веселин Василев Топалов, лекар – съдебна
медицина и теонтология.
Инж. Валя Неделчена Джабарска, инженерхимик, санитарна химия и токсикология.
Д-р Веселин Пенчев Радев, съдебна медицина.
Д-р Теодора Боянова Шаранова, съдебна
медицина.
Д-р Красимира Николова Динкова – Медицинска академия – София, специалност „Вът
решни болести“, „Пневмология и фтизиатрия“,
„Професионални заболявания“.
Д-р Петър Стефанов Сидеров – ВМИ – София,
специалност „Акушерство и гинекология“.
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова, Медицинска академия – София, специалност „Вътрешни болести“; „Пневмология и фтизиатрия“;
„Професионални заболявания“.
Аелита Светлозарова Нуцова – медицина:
вътрешни болести и клинична хематология.
Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия.
Проф. д-р Росен Станчев Дребов – хирургия, детска хирургия, гръдна хирургия, спешна
медицина.
Йорданка Димитрова Златева – медицина,
хигиена на труда – трудова медицина, професионални болести.
2.5. Съдебномедицинска експертиза за телесно
здраве
Д-р Димитър Костадинов Карчинов, специалност – ортопедия и травматология.
Д-р Б ой к а М ари нова С т а нева , мед и ц ина – нервни болести.
Проф. д-р Росен Станчев Дребов – хирургия, детска хирургия, гръдна хирургия, спешна
медицина.
Д-р Кирил Спасов Танчев, отоневрология и
аудиология.
Д-р Петко Величков Величков, сексолог.
Д-р Пет ър За хариев Грънчаров, медицина – офталмология.
Д-р Красимира Николова Динкова – „Вътрешни болести“, „Пневмология и фтизиатрия“,
„Професионални заболявания“.
Д-р Петър Стефанов Сидеров – ВМИ – София,
специалност „Акушерство и гинекология“.
Д-р Веселка Стефанова Джамбазова – специалност „Вътрешни болести“; „Пневмология
и фтизиатрия“; „Професионални заболявания“.
Аелита Светлозарова Нуцова – медицина:
вътрешни болести и клинична хематология.
Д-р Лалка Стефанова Рангелова – специалност „Медицина“.
Д-р Лиляна Крумова Димитрова – специалист
„Лицево-челюстна хирургия“.
Д-р Веселин Василев Топалов – съдебна медицина и теонтология.
Д-р Теодора Боянова Шаранова – съдебна
медицина.
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Йорданка Димитрова Златева – медицина,
хигиена на труда – трудова медицина, професионални болести.
Д-р Димитър Николов Николов – съдебна
медицина и епидемиология на инфекциозните
болести.
2.6. Съдебномедицинска експертиза за идентификация на човека
Николай Гинчев Тюфек чиев – биох имик,
микробиолог със специализация „Вирусология“.
Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия.
Д-р Веселин Пенчев Радев – съдебна медицина.
Борис Петров Шахов – специалност „Молекулярна биология“.
Вяра Василева Гусева – специалност „Биология“.
Биляна Венциславова Михайлова – медицина,
управление на здравните грижи, съдебномедицински ДНК анализи.
Димитър Николов Йорданов – видеотехническ и експертизи; лицевоидентификационни
експертизи.
Даниела Рафаилова Замфирова – молекулярна
биология.
Д-р Лиляна Крумова Димитрова – лицевочелюстна хирургия и орална хирургия.
Д-р Димитър Николов Николов – съдебна
медицина и епидемиология на инфекциозните
болести.
2.7. Съдебномедицинска експертиза за установяване на родителския произход
Николай Гинчев Тюфек чиев – биох имик,
микробиолог със специализация „Вирусология“.
Мая Иванова Кичева – молекулярна и функционална биология, биохимия и клинична химия.
Д-р Веселин Пенчев Радев – съдебна медицина.
Борис Петров Шахов – специалност „Молекулярна биология“.
Вяра Василева Гусева – специалност „Биология“.
Биляна Венциславова Михайлова – медицина,
управление на здравните грижи, съдебномедицински ДНК анализи.
Даниела Рафаилова Замфирова – молекулярна
биология.
Д-р Емилия Атанасова Чорбаджийска-Илиева – акушерство и гинекология.
3. Клас „Съдебна експертиза на психичното
състояние“
3.1. Съдебнопсихиатрична експертиза
Д-р Емил Пенчев Грашнов, психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков, психиатърсексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска, психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова, психиатрия.
Д-р Емилия Димитрова Велева, психиатрия.
3.2. Съдебнопсихологична експертиза
Ани Ангелова Коцева, специалност – психология.
Димитър Иванов Христов, висше – българска филология; експерт по психологически и
екологични проблеми; социална педагогика;
олигофренопедагогика.
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Наташа Горанова Иванова, медицинска психология и педагогическа рехабилитация.
Цветелина Милчева Славова, психолог; педагогически съветник.
Снежанка Дончева Божилова – специалност
психология, социална педагогика, социална работа с деца и семейства в риск.
Любка Кирилова Христова-Славова – психология.
Радина Крумова Табакова – магистър – клинична психология.
Венелина К и ри лова Лу канска – специа лност – социални дейности.
3.3. Съдебна психолого-психиатрична експертиза
Ани Ангелова Коцева, специалност – психология.
Д-р Емил Пенчев Грашнов – психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков – психиатърсексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска – психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова – психиатрия.
Д-р Емилия Димитрова Велева – психиатрия.
Снежа н ка Дон чева Бож и лова – спец иа лност – психология, социална педагогика, работа с
деца и семейства в риск, позитивна психотерапия.
3.4. Съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни
Ани Ангелова Коцева, специалност – психология.
Д-р Емил Пенчев Грашнов – психиатрия.
Д-р Петко Величков Величков – психиатърсексолог.
Д-р Татяна Теодосиева Руневска – психиатрия.
Д-р Цветелина Добрева Петкова – психиат
рия.
Д-р Емилия Димитрова Велева – психиатрия.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Мария Николова Лалова, специалност – счетоводство и контрол.
Антоанета Борисова Зашева-Иванова, специалност – икономист.
Румен Димитров Любенов, специалност – счетоводна отчетност.
Снежана Петрова Гелева, специалност – счетоводство.
А н желика Любенова Ковачева, спец иа лност – финанси, счетоводство и контрол.
Димчо Атанасов Борисов, специалност – финанси и кредит и икономика на търговията.
Рангел Кирилов Калистратов, специалност –
счетоводство и контрол.
Първолета Борисова Бешкова, специалност –
счетоводство и контрол.
Вене та Бла г оева Кос та д и нова, спец иа лност – машинна обработка на икономическа
информация.
Марийка Стефанова Цолачева, маг ист ър
икономист; специалност – интелектуална собственост.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност – икономика на съобщенията.
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С о ф р о н и Ге о р г и е в А т а н а с о в , с п е ц и а л ност – счетоводна отчетност.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност – счетоводна отчетност.
Тинка Тодорова Маркова, специалност – икономика на вътрешната търговия.
Елена Петрова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Е м и л и я Тод о р о в а М и л у ш ев а , с п ец и а лност – икономика и организация на вътрешната
търговия.
Снежана Тодорова Петрова, специалност –
счетоводна отчетност.
Нели Желева Терзиева, специалност – стокознание.
Христина Петкова Староманова, специалност – счетоводство и контрол.
Катя Любов Шипочка, специалност – икономист.
А нас таси я Д и м и т рова Ен чева, спец иа лност – юрист.
Анатоли Ангелов Петков, специалност – социално-икономическа информация.
С т оянка Фи липова Йорда нова, спец иа лност – икономика на промишлеността.
Стоянка Иванова Нетровска, специалност –
счетоводство и контрол.
Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност – горско стопанство.
Добринка Добромирова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност – счетоводна отчетност.
Росен Руменов Стоянов, специалност – финанси.
Огняна Христова Танева, специалност – счетоводна отчетност.
Георги Атанасов Атанасов, специалност – счетоводна отчетност.
Васил Иванов Вутов, специалност – застрахователно дело и публична администрация.
Валери Ганчев Пелов, специалност – икономика на търговията.
Инж. Донета Божкова Божкова, специалност – промишлено и гражданско строителство;
фирмено счетоводство.
Ро си ц а Д и м и т р ова Ге орг иева , спец иа лност – геодезия и земеустройство.
Иван Петров Йонов, специалност – счетоводна отчетност.
Ге рг а н а Тодо р ов а Йо рд а нов а , с пец и а лност – счетоводство с програмен продукт.
Славка Динева Иванова, специалност – икономика и организация на селското стопанство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси и кредит.
Добромир Александров Соколов, специалност – икономика на труда.
Елла Михайлова Георгиева, специалност –
икономист-счетоводител.
Цветанка Христова Ковачка, специалност –
ел. машини и апарати; финансово-счетоводна и
правна дейност на фирмите.
Гена Цветкова Велковска, специалност – икономика на строителството; право.
Слънчезар Стоев Стоев, магистър икономист – счетоводна отчетност.
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Иван Стойнев Пандурски, полувисше – икономическо.
Нелка Григорова Маркова, ел. монтьор; НЕЦ
сертификат – експерт по технически и финансово-икономически проблеми.
Димитър Тодоров Милушев – специалност:
счетоводна отчетност.
Ва лен т и н Ра дос ла вов Тодоров, спец иа лност – икономика и управление на транспорта.
Иван Христов Узунов, икономист.
Таня Велинова Божилова, икономист – дип
ломиран експерт-счетоводител.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист;
експерт-оценител.
Лозан Кирилов Дойчев, икономист-статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър – икономика – счетоводство и контрол.
Стоян Делчев Гешев, икономист – макроикономика: финанси, данъци, такси, мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Веска С т ефанова Грън чарова, иконо мист – счетоводител;
Ралица Панчева Попова, Ботевград, икономист – организатор, данъчно консултиране.
Галина Лозева Зафирова, бакалавър по икономика – бизнесадминистрация.
Илка Нецова Георгиева, магист ър – икономист – счетоводство и контрол; експерт по
финансово-счетоводни проблеми, оценител на
финансово оборотни и дълготрайни материални
активи.
Костадин Георгиев Грънчаров, инженер – двигатели с вътрешно горене, и магистър по икономика – организаци я на п роизводст вото и
управление в промишлеността.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по
икономика; маркетолог; оценител на оборотни
дълготрайни активи, оценител на цели държавни
и общински предприятия.
Малинка Панова Тодорова, висше икономическо счетоводство и пенсионно осигуряване.
Еленка Петрова Иванова, Техникум по икономика – счетоводство и контрол.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство, оценител
Сашо Христов Николов, специалност: съдебно-счетоводни експертизи, съдебнооценителни
експертизи.
Лиди я Любенова Христова, специалност:
съдебно-счетоводни експертизи; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Светла Иванова Деянова – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“.
Любомир Цветков Йотов – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Международни икономически отношения“.
Веселин Лачев Тодоров – Стопанска академия
„Димитър Апостолов Ценов“ – Свищов, специалност „Финанси“. Сертификат „Оценителска
правоспособност за оценка на земеделски земи
и трайни насаждения“.
Лилия Викторова Иванова – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност
„Счетоводна отчетност“.
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Светла Иванова Георгиева – Университет
за национално и световно стопанство, специалност „Публични финанси“. Технически университет – София, специалност „Технология на
електронното производство“.
Антон Димитров Димов – Университет за
национално и световно стопанство, специалност
„Счетоводство и контрол“.
Дора Любенова Гърчева – специалност „Счетоводство и контрол“, оценител на недвижими
имоти и земеделски земи.
Скарлет Николаева Наумова – специалност
„Счетоводство и контрол“.
Любомир Константинов Васев – икономика
и организация на вътрешната търговия.
Милена Димова Рашева – икономика и управление на индустрията.
Тошко Николов Поп т олев – спец иа лност
„Финанси и кредит“.
Нели Христова Владимирова – икономика и
управление на промишлеността.
Емил Димитров Симеонов – специалност
„Икономика и управление на търговията“.
Евтим Петков Евтимов – икономика и управление на търговията.
Инна Данаилова Николова – специалност
„Счетоводство и контрол“.
Грета Петрова Тотева – специалност „Маркетинг и мениджмънт“.
Снеж ка К и ри лова И лиева – специа лност
„Счетоводство и контрол“.
Цветанка Лазарова Велева – застраховане и
социално дело, счетоводство и контрол.
Ивалина Коцева Коцева-Симеонова – специалност „Счетоводство и контрол“.
Васил Любенов Василев – специалност „Икономика на промишлеността“.
Анка Христова Ангелова – счетоводство и
контрол, контрол и анализ на фирмената дейност.
Славейко А ндреев Въчков – специа лност
„Планиране и прогнозиране“.
Бисер Драгов Белев – специалност „Счетоводство и контрол“, икономист-счетоводител.
Христина Атанасова Данова-Тодорова – специалност – счетоводство и контрол, квалификация магистър по икономика.
Н и к о л а й Ге о р г и е в Л а з а р о в – с п е ц и а л ност – счетоводство и контрол.
Васи л Любенов Васи лев – икономика на
промишлеността.
Инж. Цветелина Ананиева Ананиева – специалност – финансов контрол.
Стоимен Иванов Петков – счетоводство и
контрол, икономист-счетоводител.
Ивай ло Пет ков Узу нов – счет оводст во и
контрол, икономист-счетоводител, данъчен и
митнически контрол, вътрешен одитор в публичния сектор.
Венцислав Николов Атанасов – управление
и икономика на АПП.
Ва л я И лиева А нгелова – счет оводст во и
контрол.
Кета Ангелова Дечева – стокознание.
Невена Рашкова Тенева – счетоводна отчетност.
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Мариана Димова Ангелова – маркетинг и
планиране, икономист – специалист по маркетинг и квалификация учител.
Симеон Борисов Илиев – магистър по бизнесадминистрация.
Емил Димитров Нейков – счетоводство и
контрол, счетоводство и финансов одит.
Асен Данчев Димитров – магистър по счетоводство и контрол.
А лексей Стефанов Поибренски – специалност – счетоводство и контрол, икономист-счетоводител.
Иван Емилов Милев – специалност – маркетинг, магистър по икономика.
Никола й Йорда нов С т оев – ма г ис т ър по
публични финанси.
Петя Георгиева Георгиева – туризъм и икономика на социално-културната сфера.
М а р и я С и м е о н о в а Б л а г о ев а – с п ец и а лност – счетоводна отчетност.
Наталия Димитрова Шаллиева – финансови
и инвестиционни анализи.
Ангелина Тодорова Божилова – специалност
„Счетоводство и контрол“.
Елена Колева Йолашка-Митова – специалност
„Счетоводна отчетност“.
Таня Петкова Тодорова – специалност – икономика на промишлеността.
Ивелина Валентинова Борисова – специалност „Счетоводство и контрол“.
Рени Кръстева Стоянова – специалност „Икономика и управление на търговията“.
Борис Любомиров Ненчев – специа лност
„Финанси и отчетност“.
Ирена Йорданова Николова – специалност
„Счетоводство и контрол“.
В а л е р и й И в а н о в О б р е т е н о в – с п е ц и а лност – икономика и управление на строителството.
Цветанка Харалампиева Семкова – специалност „Финанси“.
Анна Димитрова Кацарова – специалност
„Стопански и финансов контрол“.
Светла Иванова Харалампиева – счетоводство
и контрол, икономист-счетоводител.
Ирина Цветкова Цветкова – счетоводство и
контрол, икономист-счетоводител.
Лиляна Пламенова Свиленова – счетоводство
и контрол, икономист-счетоводител.
Теменужка Йорданова Иванова – бизнесадминистрация, стопанско управление.
Ваня Димитрова Петрова – икономист: икономика и у правление на т ъргови ята, МИО,
право – юрист – оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост, търговски
предприятия и вземания.
Даниел Николов Стойков – стопанска отчетност, оценка на финансови активи, финансови
институции и търговски предприятия.
Антоанета Георгиева Илиева – счетоводство
и контрол, квалификация – икономист.
Мариетка Енева Боджакова – счетоводство
и контрол – магистър по икономика.
Юлия Ботева Василева- финансов мениджмънт, МИО.
Димитринка Петкова Димитрова – икономист, финанси, счетоводство, вътрешен одитор.
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Зоя Димитрова Георгиева, агрономство – полевъдство; магистър по икономика „Счетоводство
и контрол“.
Елка Русева Жекова, д-р по икономика, специалност – управление и планиране на народното
стопанство.
Петя Любенова Спасова – икономист – счетоводител, право в международния бизнес.
Димитрина Георгиева Върбанова – счетоводство и контрол, бизнес и финанси.
Тамара Александрова Константинова – счетоводство и контрол, финансов мениджър.
Катя Николаева Иванова – счетоводство и
контрол, финансист за нуждите на съдебната
власт.
Зоя Ру менова А ндреева – счетоводство и
контрол, счетоводство и одит.
Олга Георгиева Миленкова – счетоводство,
финанси, банки, застраховане, несъстоятелност,
труд. социално и здравно дело, здравна икономика, икономика на труда и социално дело,
практикуващ регистриран одитор.
Ренета Иванова Гергинова – специалност:
финанси.
Венелина Димитрова Габровска – счетоводство, одитор в публичния сектор, в т.ч. ЗОП и ЕС,
икономика и управление на селското стопанство
и хранителната промишленост.
4.2. Съдебна финансово-икономическа експертиза
Мария Николова Лалова, специалност – счетоводство и контрол.
Антоанета Борисова Зашева-Иванова, специалност – икономист.
Румен Димитров Любенов, специалност – счетоводна отчетност.
А н желика Любенова Ковачева, спец иа лност – финанси, счетоводство и контрол.
Димчо Атанасов Борисов, специалност – финанси и кредит и икономика на търговията.
Елка Русева Жекова, специалност – управ
ление и планиране на народното стопанство.
Рангел Кирилов Калистратов, специалност –
счетоводство и контрол.
Първоле та Б орис ова Б еш кова, спец иа лност – счетоводство и контрол.
Марийка Стефанова Цолачева, магист ър
икономист, специалност – интелектуална собственост.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност – икономика на съобщенията.
Софрони Георгиев Атанасов, специалност –
счетоводна отчетност.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност – счетоводна отчетност.
Тинка Тодорова Маркова, специалност – икономика на вътрешната търговия.
Елена Петрова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Емилия Тодорова Милушева, специалност –
икономика и организация на вътрешната търговия.
Снежана Тодорова Петрова, специалност –
счетоводна отчетност.
Нели Желева Терзиева, специалност – стокознание.
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Христина Петкова Староманова, специалност – счетоводство и контрол.
Катя Любов Шипочка, специалност – икономист.
А нас таси я Д и м и т рова Ен чева, спец иа лност – юрист.
Юлиян Янков Пальов, специалност – инженер-геодезист.
Анатоли Ангелов Петков, специалност – социално-икономическа информация.
С т оя н ка Фи л и пова Йорда нова, спец иа лност – икономика на промишлеността.
С т о я н к а И в а н о в а Не т р о в с к а , с п е ц и а лност – счетоводство и контрол.
Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност – горско стопанство.
Добринка Добромирова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност – архитектура.
Красимир Стефанов Сърбински, специалност – счетоводна отчетност.
Росен Руменов Стоянов, специалност – финанси.
Огняна Христова Танева, специалност – счетоводна отчетност.
Ге о р г и Н и ко л о в К а л е н д е р о в , с п е ц и а л ност – маркетинг и мениджмънт.
Васил Иванов Вутов, специалност – застрахователно дело и публична администрация.
Ирина Красимирова Семерджиева, специа лност – автомат изаци я на п роизводст вото;
планиране на инвестиционния процес.
Валери Ганчев Пелов, специалност – икономика на търговията.
Ива Спасова Вълкова, специалност – икономика и управление на селското стопанство.
Иван Петров Йонов, специалност – счетоводна отчетност.
Славка Динева Иванова, специалност – икономика и организация на селското стопанство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси и кредит.
Добромир Александров Соколов, специалност – икономика на труда.
Ц в е т а н к а Х р и с т о в а К о в ач к а , с п е ц и а лност – ел. машини и апарати; финансово-счетоводна и правна дейност на фирмите.
Марияна Пеева Балтова, специалност – застрахователно дело.
Лидия Любенова Христова, специалност – съдебно-счетоводни експертизи; съдебна финансово-икономическа експертиза.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по
икономика; маркетолог; оценител на оборотни
дълготрайни активи.
Слънчезар Стоев Стоев, магистър икономист – счетоводна отчетност.
Цветанка Йорданова Неделчева – икономика
и управление на селското стопанство, аграр
икономист,
Величка Георгиева Томова, специалност – счетоводство и контрол.
Малинка Панова Тодорова, висше икономическо счетоводство и пенсионно осигуряване.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше – икономическо.
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Иван Христов Узунов, икономист.
Таня Велинова Божилова, икономист – дипломиран експерт-счетоводител.
Лозан К ирилов Дойчев, икономист – статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър – икономика – счетоводство и контрол.
Сашо Христов Николов, специалност – съдебно-счетоводни експертизи; съдебно-оценителни
експертизи.
Ва лен т и н Ра досла вов Тодоров, спец иа лност – икономика и управление на транспорта.
Стоян Делчев Гешев, икономист – макроикономика: финанси, данъци, такси, мита и счетоводна отчетност, оценител на активи.
Емил Върбанов Томов, икономист – цени,
ценообразуване, финансово-икономически анализи, трафик на културно-исторически ценности,
контрабанда – стоково-материални ценности.
Росица Станчева Томова – икономист, синдик.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер, финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценител.
Росен Стоянов Костов – инженер-геодезист,
фотограметрия и картография и магистър по
икономика; оценител.
Симеон Ананиев Ананиев, икономист, икономика на транспортна фирма; оценка на цели
държавни и общински предприятия, инженер
експлоатация на железопътния транспорт.
Илка Нецова Георгиева, магистър икономист – счетоводст во и кон т рол; експерт по
финансово-счетоводни проблеми; оценител на
финансови оборотни и дълготрайни материални
активи.
Ралица Панчева Попова, икономист – организатор данъчно консултиране.
Любомир Цветков Йотов – МИО – митничес
ки режими и процедури, митнически и валутни
п рест ъп лени я, ми т ни ческ и информац ионни
системи.
Димитър Иванов Христов – българска филология; експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, машини, съоръжения и
транспортни средства, експерт по психологически
и екологични проблеми.
Петя Васкова Христова – МИО – превоз на
опасни товари по шосе и железен път.
Галина Лозева Зафирова, бакалавър по икономика – бизнесадминистрация.
Еленка Петрова Иванова, Техникум по икономика – счетоводство и контрол.
Орлин Павлов Матев, специалност – икономист.
Светла Иванова Деянова – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Икономика и организация на вътрешната търговия“.
Искра Асенова Айвазова, ВСИ „Васил Коларов“, специалност – икономика и организация
на селското стопанство.
Любомир Цветков Йотов – Висш икономически институт „Карл Маркс“, специалност „Международни икономически отношения“.
Веселин Лачев Тодоров – финанси, оценител
на земеделски земи и трайни насаждения.
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Светла Иванова Георгиева – публични финанси, технология на електронното производство.
Л и л и я Васи лева И ва нова – спец иа л но с т
„Счетоводство и контрол“.
Георги Димитров Политов – управление и
планиране на народното стопанство, достъп до
класифицирана информация „Строго секретно“.
Марияна Пеева Балтова – застрахователно
дело, обществено осигуряване и педагогика.
Дора Любенова Гърчева – счетоводство и
контрол, оценител на недвижими имоти и земеделски земи, администратор на лични данни.
Антоанета Иванова Първанова – маркетинг
и мениджмънт, икономист, експерт в областта
на обществените поръчки.
Любомир Константинов Васев – специалност икономика и организация на вътрешната
търговия.
Милена Димова Рашева – специалност „Икономика и управление на индустрията“.
Тош ко Николов Поп т олев – спец иа лнос т
„Финанси и кредит“.
Инж. Елиза Калчева Иванова – хидротехническо строителство, специалност „Икономика на
недвижимата собственост“.
Нели Христова Владимирова – икономика и
управление на промишлеността.
Емил Димитров Симеонов – икономика и
управление на търговията.
Снежка Кирилова Илиева – счетоводство и
контрол.
Цветанка Лазарова Велева – застраховане и
социално дело, счетоводство и контрол.
Васи л Любенов Васи лев – икономика на
промишлеността.
Анка Христова Ангелова – счетоводство и
контрол, анализ на фирмената дейност.
Славейко Андреев Въчков – специалност –
планиране и прогнозиране.
Н и к о л а й Ге о р г и е в Л а з а р о в – с п е ц и а л ност – счетоводство и контрол.
Васил Любенов Василев – икономика на промишлеността, съдебно-финансово-икономическа
експертиза и съдебно-счетоводна експертиза в
банковия сектор.
Цветелина Ананиева Ананиева – специалност – финансов контрол.
Га л и на Злат ева Д и м и т рова – фи на нс ово
стопанство, магистър по финанси и финансовоикономически анализ.
Стоимен Иванов Петков – счетоводство и
контрол, икономист-счетоводител.
Венцислав Николов Атанасов – управление
и икономика на АПП.
Кета Ангелова Дечева – стокознание.
Татяна Георгиева Праскова – предучилищна
педагогика, мениджмънт и стопански бизнес,
Камара на независимите оценители в България.
Невена Рашкова Тенева – счетоводна отчетност.
Мариана Димова Ангелова – маркетинг и
планиране, икономист – специалист по маркетинг, квалификация учител.
Емил Димитров Нейков – счетоводство и
контрол; счетоводство и финансов одит.
Асен Данчев Димитров – магистър по счетоводство и контрол.
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А лексей Стефанов Поибренски – специалност – счетоводство и контрол, икономист-счетоводител.
Иван Емилов Милев – специалност – маркетинг, магистър по икономиката.
Николай Йорданов С т оев – маг ист ър по
публични финанси.
Емил Асенов Атанасов – юрист и доцент
по счетоводна отчетност, контрол и анализ на
стопанската дейност.
Петя Георгиева Георгиева – туризъм и икономика на социално-културната сфера.
Йорданка Спасова Стефанова – счетоводител,
икономика на индустрията, експерт по независим
финансов одит.
М а ри я С и м е онов а Б л а г о ев а – с пец и а лност – счетоводна отчетност.
Ангелина Тодорова Божилова – специалност
„Счетоводство и контрол“.
Елена Колева Йолашка-Митова – специалност
„Счетоводна отчетност“.
Рени Кръстева Стоянова – специалност „Икономика и управление на търговията“.
Борис Любомиров Ненчев – специа лност
„Финанси и отчетност“.
Ирена Йорданова Николова – специалност
„Счетоводство и контрол“.
В а л е р и й И в а н о в О б р е т е н о в – с п е ц и а лност – икономика и управление на строителството.
Цветанка Харалампиева Семкова – специалност „Финанси“.
Анна Димитрова Кацарова – специалност
„Стопански и финансов контрол“.
Ирина Цветкова Цветкова – счетоводство
и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Лиляна Пламенова Свиленова – счетоводство
и контрол, квалификация – икономист-счетоводител.
Темен у ж ка Йорданова Иванова – бизнес
а д м и н ис т ра ц и я, к ва л ифи к а ц и я – с т опа нско
управление.
Десислава Василева Ласкина – счетоводство
и контрол, счетоводство и одит в нефинансовите
предприятия.
Ваня Димитрова Петрова – икономист, икономика и право – юрист, оценка на права на
интелектуалната и индустриалната собственост,
търговски предприятия и вземания.
Даниел Николов Стойков – Стопанска академия „Димитър Ценов“ – Свищов, стопанска
отчетност, оценка на финансови активи, финансови институции и търговски предприятия.
Доц. д-р по н.с. Гена Ц вет кова Велковска – икономика на строителството; право, оценител на недвижими имоти, оценител на машини
и съоръжения в сферата на строителството и
хранителната промишленост.
Антоанета Георгиева Илиева – счетоводство
и контрол, квалификация – икономист.
Мариетка Енева Боджакова – счетоводство
и контрол – магистър по икономика.
Васил Георгиев Георгиев – икономист, счетоводител.
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Елисавета Асенова Стойкова – стопанско управление, управления на предприятия в горския
сектор, горско стопанство.
Юлия Ботева Василева – магистър – финансов мениджмънт.
Дими т ринка Пет кова Дими т рова – бакалавър – финанси, професионална квалификация – икономист.
Зоя Димитрова Геориева – агрономство – полевъдство, магистър по икономика, счетоводство
и контрол.
Петя Любенова Спасова – икономист – счетоводител, право в международния бизнес.
Тамара Александрова Константинова – магист ър – счетоводст во и кон т рол, финансов
мениджър.
Зоя Ру менова А ндреева – счетоводство и
контрол, счетоводство и одит.
Олга Георгиева Миленкова – счетоводство,
финанси, банки, застраховане, несъстоятелност,
труд. социално и здравно дело, здравна икономика, икономика на труда и социално дело,
практикуващ регистриран одитор.
Филип Стоянов Генчев – магистър по икономика и финанси.
А н на М и ха й лова Н и колова – спец иа лност – икономика, юрист с ограничена правоспособност, държавен експерт по приходите.
Р е н е т а И в а н о в а Ге р г и н о в а – с п е ц и а л ност – магистър – финанси.
4.3. Съдебно-стокова експертиза
Димитрийка Александрова Шикирова, специалност – икономика.
Мария Николова Лалова, специалност – счетоводство и контрол.
Румен Димитров Любенов, специалност – счетоводна отчетност.
А н желика Любенова Ковачева, спец иа лност – финанси, счетоводство и контрол.
Първоле та Б орис ова Б еш кова, спец иа лност – счетоводство и контрол.
Марийка Стефанова Цолачева, маг ист ър
икономист, специалност – интелектуална собственост.
Димитър Маринов Карадимитров, специалност – икономика на съобщенията.
С о ф р о н и Ге о р г и е в А т а н а с о в , с п е ц и а л ност – счетоводна отчетност.
Димитричка Стойчева Стефанова, специалност – счетоводна отчетност.
Тинка Тодорова Маркова, специалност – икономика на вътрешната търговия.
Елена Петрова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
Е м и л и я Тод о р о в а М и л у ш е в а , с п е ц и а лност – икономика и организация на вътрешната
търговия.
С н е ж а н а То д о р о в а П е т р о в а , с п е ц и а л ност – счетоводна отчетност.
Нели Желева Терзиева, специалност – стокознание.
Катя Любов Шипочка, специалност – икономист.
С т оя н ка Фи л и пова Йорда нова, спец иа лност – икономика на промишлеността.
Добринка Добромирова Павлова, специалност – счетоводство и контрол.
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Красимир Стефанов Сърбински, специалност – счетоводна отчетност.
Васил Иванов Вутов, специалност – застрахователно дело и публична администрация.
Валери Ганчев Пелов, специалност – икономика на търговията.
Иван Петров Йонов, специалност – счетоводна отчетност.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси и кредит.
Орлин Павлов Матев, специалност – икономист.
Зоя Димитрова Геориева – агрономство – полевъдство, магистър по икономика, счетоводство
и контрол.
Татяна Здравкова Стоянова, магистър по
икономика; маркетолог; оценител на оборотни
дълготрайни активи.
Слънчезар Стоев Стоев, магистър – икономист – счетоводна отчетност.
Иван Стойнев Пандурски, полувисше – икономическо.
Димитринка Борисова Милевска, машинен
инженер – текстилни, трикотажни, шевни машини и технологии.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Иван Христов Узунов, икономист.
Таня Велинова Божилова, икономист – дип
ломиран експерт-счетоводител.
Лозан К ирилов Дойчев, икономист – статистик.
Ваня Радославова Рачева, магистър – икономика – счетоводство и контрол.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер, финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на земеделски земи и подобренията върху тях; лиценз
за оценка на финансови институции; оценка на
права на интелектуална и индустриална собственост, други фактически отношения.
Стоян Делчев Гешев – пререгистрация, икономист – макроикономика: финанси, данъци,
такси, мита и счетоводна отчетност, оценител
на активи.
Росица Станчева Томова, икономист, синдик.
Димитър Иванов Христов, висше – българска филология; експерт-оценител на оборотни
и дълготрайни материални активи, машини,
съоръжения и транспортни средства, експерт
по психологически и екологични проблеми;
социална педагогика.
Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по електроника и автоматика; лицензиран оценител на
цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Емил Върбанов Томов, икономист – цени,
ценообразуване, финансово-икономически анализи, трафик на културно-исторически ценности,
контрабанда – стоково-материални ценности.
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Росица Станчева Томова, икономист – синдик.
Илка Нецова Георгиева, магист ър – икономист – счетоводство и контрол, експерт по
финансово-счетоводни проблеми; оценител на
финансово-оборотни и дълготрайни материални
активи.
Светла Иванова Деянова – икономика и организация на вътрешната търговия
Искра Асенова Айвазова, специалност – икономика и организация на селското стопанство.
Л ю б ом и р Ц ве т ков Йо т ов – спец иа л но с т
„Международни икономически отношения“.
Веселин Лачев Тодоров – специалност „Финанси“, оценителска правоспособност за оценка
на земеделски земи и трайни насаждения.
Светла Иванова Георгиева – публични финанси, технология на електронното производство.
Л и л и я Васи лева И ва нова – спец иа л но с т
„Счетоводство и контрол“.
Инж. Милчо Христов Славков – машинен
инженер, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“.
Дора Любенова Гърчева – специалност „Счетоводство и контрол“, сертификат „Оценител на
недвижими имоти и земеделски земи“.
Любомир Константинов Васев – специалност „Икономика и организация на вътрешната
търговия“.
Милена Димова Рашева – специалност „Икономика и управление на индустрията“.
Емил Димитров Симеонов – специалност
„Икономика и управление на търговията“.
Снеж ка К и ри лова И лиева – спец иа лност
„Счетоводство и контрол“.
Цветанка Лазарова Велева – застраховане и
социално дело, счетоводство и контрол.
Николай Георгиев Лазаров – специалност
„Счетоводство и контрол“.
Кета Ангелова Дечева – стокознание.
Мариана Димова Ангелова – маркетинг и
планиране, икономист – специалист по маркетинг и квалификация учител.
Емил Димитров Нейков – счетоводство и
контрол; професионална квалификация „Счетоводство и финансов одит“.
Алексей Стефанов Поибренски – счетоводство
и контрол, икономист-счетоводител.
Никола й Йорда нов С т оев – ма г ис т ър по
публични финанси.
Петя Георг иева Георг иева – спец иа лност
„Туризъм и икономика на социално-културната
сфера“.
Йорданка Спасова Стефанова – експерт-счетоводител, експерт по независим финансов одит,
специалност „Икономика на индустрията“.
Ангелина Тодорова Божилова – специалност
„Счетоводство и контрол“.
Таня Петкова Тодорова – специалност – икономика на промишлеността.
Цветанка Харалампиева Семкова – специалност „Финанси“.
Десислава Василева Ласкина – счетоводство и
контрол – счетоводство и одит в нефинансовите
предприятия.
Ваня Димитрова Петрова – икономист, МИО,
икономика и управление на търговията, право – юрист.
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Мариетка Енева Бод жакова – електронна
техника, счетоводство и контрол, съдебни електротехнически експертизи, съдебни финансовоикономически експертизи.
Доц. д-р по народно стопанство Гена Цветкова Велковска – икономика на строителството;
право, оценител на недвижими имоти, оценител
на машини и съоръжения в сферата на стро
ителството и хранителната промишленост.
Петя Любенова Спасова – икономист – счетоводител, право в международния бизнес.
Зоя Руменова Андреева – специалност – счетоводство и контрол – бакалавър, счетоводство
и одит – магистър, счетоводител.
Филип Стоянов Генчев – специалност – икономика и финанси – счетоводител и финансов
директор.
Р е н е т а И в а н о в а Ге р г и н о в а – с п е ц и а л ност – магистър – финанси.
5. Клас „Съдебни инженерно-технически експертизи“
5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Зоя Пенчева Пенчева, специалност – строителен инженер – ПГС.
Спас Георгиев Милчев, специалност – автоматизация на производството.
Елена Гьорева Русева, специалност – строителен инженер – ПГС.
Димитър Петров Петев, специалност – радиои телевизионна техника.
Николай Василев Вълков, специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Пламен Димитров Гърбов, специалност – строителен инженер по технология на строителството.
Бранимир Светославов Костов, специа лност – строителен инженер – ПГС конструкции.
Петя Георгиева Николова, специалност – маркшайдерство и геодезия.
Керанка Христова Русева, специалност – строителен инженер – промишлено и гражданско
строителство.
Деница Константинова Русева-Георгиева,
специалност – строителен инженер – водоснабдяване и канализация.
Не в е н к а Ге о р г и е в а И в а н о в а , с п е ц и а л ност – транспортно строителство.
П ла мен И ва нов Кри воша п ков, спец иа лност – промишлено и гра ж данско строителство – конструкции.
Райна Василева Бонева – специалност – транспортно строителство, профил – железопътно
строителство.
Николай Димитров Николов, специалност
„Технология и управление на транспорта“.
Арх. Данче Атанасова Маджарова, специалност – архитектура.
Мария Цончева Гугучкова, специалност – хидромелиоративно строителство, земеразделяне и
градоустройство.
И н ж . М и н к а Х и т кова Ра дева , спец иа лност – геодезия, фотограметрия и картография.
И н ж . Ат а нас И л иев Же л язов, спец иа лност – двигатели с вътрешно горене.
Чавдар Савов Арабаджиев, специалност – киноапаратура.
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Валентин Рачев Симеонов, специалност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова Ахмакова, специалност – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Антони Вълков Запрянов, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Юлиян Янков Пальов, специалност – инженер-геодезист.
Стойне Йорданов Доканин, специалност – военен инженер по ПГС.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Маргаритка Кирилова Григорова-Николова,
специалност – ел. машини и апарати.
Арх. Га лина Петкова Главчева, специа лност – архитектура.
Инж. Катерина Атанасова Михова, специалност – горско стопанство.
Никола Иванов Николов, специалност – промишлено и г ра ж данско ст роителство – конструкции.
Арх. Миломир Пенчев Богданов, специалност – архитектура.
Румяна Тошева Несторова, специалност – селскостопанска техника.
Иван Младенов Илиев, специалност – технология на минното производство.
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност – радио- и телевизионна техника.
Георги Петров Ценев, специалност – пътно
строителство.
Ирина Красимирова Семерджиева, специа лност – автомат изаци я на п роизводст вото;
планиране на инвестиционния процес.
Инж. Донета Божкова Божкова, специалност – промишлено и гражданско строителство;
фирмено счетоводство.
Ро си ц а Д и м и т р ова Ге орг иева , спец и а лност – геодезия и земеустройство.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Ин ж. К атя С т оя нова Дри нова, спец иа лност – хидромелиоративно строителство.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност – хидромелиоративно строителство; право.
Вла д и м и р Кос т ов Господ и нов, спец иа лност – промишлено и гражданско строителство.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси и кредит.
Саша Евтимова Георгиева, специалност – горско стопанство.
Вла дим и р С т епа нови ч Шим у к, спец иа лност – конструиране и производство на радио
апаратури.
Ц в е т а н к а Х р и с т о в а К о в ач к а , с п е ц и а лност – ел. машини и апарати.
Мая Атанасова Динева, специалност – инженер-архитект.
Василка Петкова Гетова, специалност – техник геодезист.
К.т.н., д-р Михаил Николов Чалашканов – минен ин женер, елек т ромеханик, кандидат на
техническите науки; минна електромеханика.
Инж. Димитринка Борисова Милевска, машинен инженер – текстилни, трикотажни, шевни
машини и технологии.
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Йордан Донев Йорданов, машинен инженер – транспортна техника и технологии; сертификат за автоексперт-оценител.
Иванка Евлогиева Илиева, инженер – радиоелектроника; оценка на машини и съоръжения;
оценка права на интелектуална и индустриална
собственост; оценка на търговски предприятия;
оценка на недвижими имоти от УАСГ – София;
експерт-оценител на оборотни и дълготрайни
активи.
Цветолюб Лазаров Павлов – ин женер по
електроника и автоматика; лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
К.т.н., д-р Георги Маринов Маринов – инженерно-технически науки; технически средства
за ГСМ; лицензиран оценител на машини и
съоръжения; дизайн, конструкция, утилизация
и оценка на малки оръжия.
Инж. Валентина Стефанова Николова, технология на машиностроенето и металорежещите
машини; лицензиран оценител на машини и
съоръжения.
Инж. Теодора Любомирова Дачева, оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи; оценител на недвижими имоти и сгради,
паметници на културата.
Ангел Георгиев Петров, експерт-криминалист,
експерт-оценител.
Инж. Георги Андонов Георгиев, строителен
инженер, специалност – хидроенергийно строителство; оценител на недвижими имоти, както и
за цели предприятия; удостоверение за обследване
на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева, строителен техник; строителство и архитектура.
Инж. Ангел Димитров Илиев, строителен
инженер – геодезия, фотограметрия и картография; свидетелство за извършване на дейности
по кадастъра.
Инж. Димитър Петров Стойчев, машинен
инженер – технология на машиностроенето.
Борислав Георгиев Попов, магистър – горско
стопанство; оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Инж. Ирина Иванова Петкова, електроинженер;
Инж. Стефан Николов Кънчев, машинен
инженер; лицензиран оценител на машини, съоръжения и транспортни средства.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в
търговски дружества; оценител на земеделски
земи и подобренията върху тях; лиценз за оценка
на финансови институции; оценка на права на
интелектуална и индустриална собственост други
фактически отношения.
Инж. Росен Стоянов Костов, специалист инженер-геодезист, фотограметрия и картография,
магистър по икономика; оценка на недвижими
имоти; оценка на машини и съоръжения; оцен-
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ка на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; капиталови инвестиционни проекти в
публичния сектор: разработване, анализ, оценка
и контрол; бизнес план и оценка на инвестиционен проект.
Инж. Петър Георгиев Ковачев, машинен инженер – механизация на селското стопанство;
лицензиран оценител, машини и съоръжения,
капитално строителство.
Инж. Борислав Младенов Савов, инженер
земеустроител; лицензиран оценител на недвижими имоти.
Инж. Пенка Нончева Иванова-Ганова, оценител на недвижими имоти; оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата;
независим оценител на движимо и недвижимо
имущество на държавните и общинските фирми.
Светла Стоянова Стоянова, строителен техникум – геодезия и картография; кадастър, регулация и оценка на недвижими имоти.
Мария Христова Николова, средно специално – художествени занаяти, технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Виолета Иванова Цветанова, ст роителен
техник – строителство и архитектура; брокер на
недвижимо имущество, компютърна графика.
Людмил Тодоров Маев – специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“; свидетелство
за правоспособност за извършване на дейност
по кадастъра.
Инж. Васил Танев Стайков – специалност
„РТВ – АСУ“, експерт по криминалистика и
радиоелектронна техника.
Инж. Милчо Христов Славков – машинен
инженер, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“.
Димитър Маламов Хабов – специалност „Ел.
снабдяване и ел. обзавеждане на промишлеността
и транспорта“.
Рум яна Миткова Стоянова – специалност
„Технология на металите“, „Безопасност на производствата“, сертификат „Оценител на машини
и съоръжения“, автотехническа експертиза – проблеми, методика, пазарна стойност.
Арх. Анна Ангелова Савова – специалност
„Архитектура“.
Найден Станимиров Петров – специалност
„Автоматизирано оборудване на машиностроенето“, сертификат „Оценител на машини и
съоръжения“.
Инж. Ангел Димитров Илиев – специалност
„Геодезия, фотограметрия и картография“.
Станка Иванова Илиева – специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“.
Румяна Атанасова Гондова – специалност
„Хидрогеология и инженерна геология“.
Лена Георгиева Димитрова – специалност
„Хидравлични машини и съоръжения“.
Инж. Надежда Крумова Георгиева – „Промишлено и гражданско строителство“.
Иванка Атанасова Цветкова – специалност
„Хидромелиоративно строителство“.
Катя Миткова Тодоринова – специа лност
„Електроенергетика и електрообзавеждане“.
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Тони Петров Тонев – технология и организация на автомобилния транспорт.
Георги Асенов Стоименов – технология и
организация на автомобилния транспорт.
Инж. Диляна Любомирова Вачковска – специалност „Топлинна и масообменна техника в
химическата промишленост“.
Инж. Стефан Крумов Жечков – специалност
„Топлотехника“.
Марина Игнатова Николова – специалност
„Архитектура“.
Арх. Лили Славчева Иванова – специалност
„Архитектура“.
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова – специалност „Геодезия, фотограметрия и карто
графия“.
Арх. Искра Димитрова Пенкова – специалност
„Архитектура“.
Инж. Димитър Димитров Антонов – специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Нина Господинова Ламбова-Димова – специалност – промишлено и гражданско строителство – технология, оценка на недвижими имоти,
оценител на машини и съоръжения.
Инж. д-р Огнян Любомиров Пирински – металургия на черните метали.
Румяна Ангелова Хаджиниколова – строителен инженер по промишлено и гражданско
строителство.
Васил А ндонов Веселинов – специа лност – авт. трансп., трактори и кари – АТК,
машинен инженер.
Неделко Пет ров Неделков – специа лност
„Водоснабдяване и канализация“.
Мила Николова Галева – специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“.
Воин Василев Стумбов – специалност „Промишлена топлотехника“.
Николай Тодоров Цанев – специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“.
Минко Калчев Червенков – специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, кадастър и
регулация, оценка и делби на недвижими имоти
и земеделски земи.
Соня Георгиева Петрова – инженер-геодезист, фотограметрия и картография, оценител
на земеделски земи.
Константин Борисов Балев – електроинженер.
Мариетка Енева Бод жакова – електронна
техника.
Александър Георгиев Петков – технология на
машиностроенето – машинен инженер.
Александър Кирилов Кънев – инженер – металург – металургия на черните метали.
Арх. Снежанка Стоянова Андреева – специалност – архитект.
Инж. Ралица Лъчезарова Стаматова – специалност – строителен инженер, строителство на
сгради и съоръжения.
Лена Георгиева Димитрова – специалност
„Хидравлични машини и съоръжения“.
Иван Василев Иванов – специалност – ел.
енергетика и ел. обзавеждане на промишлени
предприятия.
Стефка Стоянова Стоянова – архитектура;
оценител на недвижими имоти.
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Инж. Валери Якимов Якимов – специалност
топлотехника, автоматизация на производството
в топлотехниката.
Н и кола й М и рчев Ра й чев – спец иа л нос т:
софтуерно инженерство – доктор, научно направление „Компютърни системи, комплекси
и мрежи“, информатика и компютърни науки.
Димитър Юлиянов Македонски – специалност – машиностроителни технологии и производствена техника; оценка при изграждане и въвеждане в експлоатация на машини, инсталации
и съоръжения от тежката и леката промишленост;
обследване на техническата документация във
връзка с договори и споразумения; оценка на
технологични процеси при производството или
преработката на изделия и материали.
Трифон Иванов Василев – специалност: електроинженер, главен енергетик.
Светлана Людми лова Христова-Корназо ва – строителен инженер, експерт устройство и
развитие на територията.
Юлиян Димитров Македонски – специалност – архитектура – магистър, проектант, главен архитект, инспектор.
5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност – доктор,
инженер.
Н и кола й Д и м и т р ов Н и колов – спец иа лност – технология и управление на транспорта.
Ин ж. Атанас И лиев Жел язов – спец иа лност – двигатели с вътрешно горене.
Валентин Рачев Симеонов – специалност –
строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова А х макова – специа лност – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство.
Антони Вълков Запрянов, специалност – двигатели с вътрешно горене.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Проф. д-р инж. Станимир Михайлов Карапет
ков – специалност – механика и идентификация
на ПТП.
Б ой ко Ко с т а д и нов Д и м и т р ов, с пец и а лност – танкови войски – строеви; двигатели с
вътрешно горене.
Иван Младенов Илиев, специалност – технология на минното производство.
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност – радио- и телевизионна техника.
Инж. Анастасия Славчева Костова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност – хидромелиоративно строителство; право.
Ст.н.с. II ст. д-р инж. Николай Спасов Христов,
съвременни системи и електронни комплектовки
на автомобилите – конструктивна безопасност,
плавност на движението, спиране.
Инж. Ангел Петков Маринов, инженер-механик по автомобилния транспорт; оценка в
сферата на транспорта и строителството.
Иван Тодоров Въздържанов – машинен инженер – автоексперт.
Инж. Асен Вълчев Чакъров – машинен инженер; двигатели с вътрешно горене.
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Инж. Цветолюб Лазаров Павлов, инженер по
електроника и автоматика, лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Инж. Румен Петров Таслаков – машинен инженер – автомобилен транспорт, трактори и кари.
Инж. Живко Христов Евтимов, машинен
инженер – автомобили, трактори и кари; оценка
в сферата на транспорта и строителството.
Инж. Стефан Николов Кънчев, машинен
инженер; лицензиран оценител на машини, съоръжения и транспортни средства.
Александър Панайотов Димитров – криминалист, автотехнически експертизи.
Инж. Йордан Донев Йорданов – машинен
инженер – транспортна техника и технологии;
сертификат за автоексперт-оценител.
Инж. Костадин Георгиев Грънчаров, инженер – двигатели с вътрешно горене, магистър по
икономика – организация на производството и
управление в промишлеността.
И н ж. И ва н Ата насов Тодоров, спец иа лност – технология и организация на автомобилния транспорт.
Инж. Валентин Стойчев Панчев – машинен
инженер – автомобилен транспорт, трактори и
кари.
Димитър Иванов Христов – българска филология; експерт-оценител на оборотни и дълготрайни материални активи, машини, съоръжения и транспортни средства; експерт по
психологически и екологични проблеми; правоспособност за работа с трактори, земеделска,
горска и мелиоративна техника – категории: Твк,
ТвкЗ, ТвкГ; паспорт – заварчик III степен ръчно
електродъгово заваряване на нисковъглеродни
и нисколегирани стомани; огняр II степен на
котли с високо налягане до 1000 м 2 .
Доц. Георги Борисов Джонев – управление и
организация на автомобилния транспорт.
Инж. Николай Пеев Камбуров – машинен
инженер.
И н ж . В а с и л Та н е в С т а й ко в – с п е ц и а л ност – РТВ – АСУ, експерт по криминалистика
и радиоелектронна техника.
Инж. Милчо Христов Славков – ВНВУ „Васил
Левски“ – офицер от танковите войски, машинен
инженер, специалност „Двигатели с вътрешно
горене“.
Румяна Миткова Стоянова – ВМЕИ „В. И.
Ленин“ – София, специалност „Технология на
металите“, Химикотехнологичен и металургичен
университет – София, специалност „Безопасност
на производствата“, сертификат „Оценител на
машини и съоръжени я“, сертификат „А втотехническа експертиза – проблеми, методика,
пазарна стойност“.
Николай Живков Занев – специалност „Транспортна техника и технологии“; сертификат за
автоексперт.
Тони Петров Тонев – специалност „Технология и организация на автомобилния транспорт“.
Пеню Димов Пенев – специалност „Автомобилни войски“.
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Георг и Асенов Стоименов – спец иа лност
„Технология и организация на автомобилния
транспорт“.
Незабравка Гаврилова Първанова – специалност „Автомобилен транспорт, трактори и кари“.
Костадин Крумов Златев – специалност „Комплексна механизация и поточни линии в строителството“.
Вен ц исла в Ц ве та нов Васи лев – спец иа лност – военнополитическа, общовойскова, експлоатация и ремонт на вагони.
Васил А ндонов Веселинов – специалност:
автотранспорт, трактори и кари – АТК, машинен инженер.
Едвин Живков Желев – специалност – компютърни системи и технологии, компютърен
инженер.
Цветелина Найденова Найденова – инструктор за обучение на водачи на МПС „Кат. С“.
Ивайло Петров Йорданов – специалност „Технология и управление на транспорта“.
Стефан Кръстев Делчев – специалност „Автотехническа експертиза“.
Тодор Иванов Павлов – инженер по експлоатация и ремонт на АТТ, оценител МПС.
Бой ко Кос та д и нов Д и м и т ров – спец иа лност – танкови войски – строеви; двигатели с
вътрешно горене, военно дело, сигурност и отбрана, превоз на опасни товари съгласно АДР.
Петър Андреев Савов – средно техническо,
професионална компетентност; удостоверение
за извършване на автотехнически експертизи,
автомобилен превоз и международен превоз на
товари.
5.3. Съдебна инженерно-технологична експертиза
Спас Георгиев Милчев, специалност – автоматизация на производството.
Инж. Ралица Лъчезарова Стаматова – специалност – строителен инженер, строителство на
сгради и съоръжения.
Димитър Петров Петев – специалност – радио- и телевизионна техника.
Николай Василев Вълков – специалност – въоръжение, бойни припаси и оптически прибори.
Керанка Христова Р усева – спец иа лност – ст роителен ин женер – промишлено и
гражданско строителство.
Ден и ц а Конс т а н т и нов а Р ус ев а-Ге о рг ие ва – специалност – строителен инженер – водоснабдяване и канализация.
Ин ж. Атанас И лиев Жел язов – спец иа лност – двигатели с вътрешно горене.
Ва лен т и н Рачев С и ме онов – спец иа лност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова А х макова – специа лност – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство.
Антони Вълков Запрянов – специалност – двигатели с вътрешно горене.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Маргаритка К ирилова Григорова-Николова – специалност – ел. машини и апарати.
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Никола Иванов Николов, специалност – промишлено и гра ж данско ст роителство – конструкции.
Арх. Миломир Пенчев Богданов – специалност – архитектура.
Ирина Красими рова Семерд ж иева – специалност – автоматизация на производството;
планиране на инвестиционния процес.
Ин ж. К атя С т оя нова Дри нова, спец иа лност – хидромелиоративно строителство.
Инж. Йордан Вихъров Найденов, специалност – хидромелиоративно строителство; право.
Методи Спасов Манов, специалност – финанси и кредит.
Саша Евтимова Георгиева, специалност – горско стопанство.
Васил Николов Василев, специалност – военен
инженер по ПГС – технология на строителството.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска – инженер-технолог; технология на ферментационните
производства; оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Мария Христова Николова – средно специално – художествени занаяти, технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Инж. Димитринка Борисова Милевска – машинен инженер – текстилни, трикотажни, шевни
машини и технологии.
Ангел Георгиев Петров – експерт-криминалист; експерт-оценител.
Инж. Йордан Донев Йорданов – машинен
инженер – транспортна техника и технологии;
сертификат за автоексперт-оценител.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов – инженер по
електроника и автоматика; лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
К.т.н. Георги Маринов Маринов – инженернотехнически науки; технически средства за ГСМ;
лицензиран оценител на машини и съоръжения;
дизайн, конструкция, утилизация и оценка на
малки оръжия.
Инж. Валентина Стефанова Николова – технология на машиностроенето и металорежещите
машини; лицензиран оценител на машини и
съоръжения.
Инж. Георги Андонов Георгиев – строителен
инженер, специалност: хидроенергийно строителство; оценител на недвижими имоти, както и за
цели предприятия; удостоверение за обследване
на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева – строителен техник – строителство и архитектура.
Инж. Димитър Петров Стойчев – машинен
инженер – технология на машиностроенето.
Инж. Симеон Ананиев Ананиев – икономист,
икономика на транспортна фирма; оценка на цели
държавни и общински предприятия, инженер по
експлоатация на железопътния транспорт.
Иван Петров Агов – специалност „Промишлена топлотехника“, сертификат за оценка на
машини и съоръжения.
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Р у м яна Ми т кова С т оянова – спец иа лност – технология на металите, безопасност на
производствата, оценител на машини и съоръжения, автотехническа експертиза – проблеми,
методика, пазарна стойност.
Найден Станимиров Петров – специалност
„Автоматизирано оборудване на машиностроенето“.
Румяна Атанасова Гондова – специалност
„Хидрогеология и инженерна геология“.
Лена Георгиева Димитрова – специалност
„Хидравлични машини и съоръжения“.
Тони Петров Тонев – специалност „Технология и организация на автомобилния транспорт“.
Георг и Асенов Стоименов – спец иа лност
„Технология и организация на автомобилния
транспорт“.
Арх. Лили Славчева Иванова – специалност
„Архитектура“.
Арх. Искра Димитрова Пенкова – специалност
„Архитектура“.
Инж. Димитър Димитров Антонов – специалност „Промишлено и гражданско строителство“.
Д-р инж. Огнян Любомиров Пирински – металургия на черните метали.
Мариетка Енева Бод жакова – електронна
техника.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска – инженер-технолог; технология на ферментационните
производства; оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Ин ж. Ва лери Як имов Як имов – специа лност – топлотехника, автоматизация на производството в топлотехниката.
Димитър Юлиянов Македонски – специалност – машиностроителни технологии и производствена техника; оценка при изграждане и въвеждане в експлоатация на машини, инсталации
и съоръжения от тежката и леката промишленост;
обследване на техническата документация във
връзка с договори и споразумения; БДС EN IS;
оценка на технологични процеси при производството или преработката на изделия и материали.
Трифон Иванов Василев – специалност – електроинженер, главен енергетик.
5.4. Съдебна компрютърнотехническа експертиза
Ме т од и На й чев Конс улов – ВМ ЕИ „ Ле нин“ – София, инженер по радиоелектроника,
допълнителна квалификация – електронни средства за контрол и управление.
Мариетка Енева Бод жакова – електронна
техника.
Николай Ваньов Джунински – специалност
„Металургия“.
Н и кола й М и рчев Ра й чев – спец иа л нос т:
софтуерно инженерство – доктор, научно направление „Компютърни системи, комплекси
и мрежи“, информатика и компютърни науки.
С в е т л и н Ге о рг иев С т е фа нов – с пец и а лност – инженер КСТ – компютърни системи и
технологии, изготвяне на компютърни експертизи – работа с EnCase – ИКТ, програмист – криминалист.
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5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов – специалност – доктор
инженер.
Цвета Георгиева Ганчева-Велкова – специалност – строителен инженер – промишлено и
гражданско строителство – конструкции.
Арх. Владимир Стоилов Копралев – специалност „Архитектура и градоустройство“, хоноруван
преподавател в УАСГ, инвеститорски контрол
в БНБ, надзор в проектиране и строителство.
Елена Гьорева Русева – специалност – строителен инженер – ПГС.
Димитър Петров Петев- специалност – радиои телевизионна техника.
А н т оа не т а Георг иева Йовева – спец иа лност – архитектура.
Пламен Димит ров Гърбов – специа лност – строителен инженер по технология на
строителството.
Нев ен к а Ге о рг иев а И в а нов а – с пец и а лност – транспортно строителство.
Виолета Моюва Ковачева – специалност – архитектура – опазване на природната среда.
Пламен Иванов Кривошапков – специа лност – промишлено и гражданско строителство
и конструкции.
И н ж . Цец а И л иева Д я н кова – спец и а лност – промишлено и гражданско строителство.
Арх. Данче Атанасова Маджарова – специалност – архитектура.
Мари я Цон чева Г у г у ч кова – спец иа лност – хидромелиоративно строителство, земеразделяне и градоустройство.
Инж. Анастас Тодоров Горанов – инженергеодезист.
Георги Дянков Георгиев, специалност – промишлено и гра ж данско ст роителство – конструкции, математика, оценител на движимо
и недвижимо имущество, технически контрол
по част „Конструктивна“ на инвестиционните
проекти.
Ва лен т и н Рачев С и ме онов – спец иа лност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова А х макова – специа лност – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство.
Юлиян Янков Пальов – специалност – инженер-геодезист.
Стойне Йорданов Доканин – специалност –
военен инженер по ПГС.
Соня Хаим Стойкова, специалност – промишлено и гражданско строителство.
Арх. Галина Петкова Главчева – специалност – архитектура.
На деж да К ру мова Ге орг иева – спец иа лност – промишлено и гражданско строителство.
Инж. Марин Владимиров Йорданов, специалност – радио- и телевизионна техника.
Евел и на Георг иева Гена д иева , спец иа лност – хидротехническо строителство.
Петър Каменов Милчев – специалност – строителен инженер.
Таня Борисова Кошева-Кръстева – специалност – промишлено и гражданско строителство.
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Любоми р И лиев Ми т риков, спец иа лност – строителство и архитектура.
Ин ж. Катя Стоянова Дринова – специалност – хидромелиоративно строителство.
Методи Спасов Манов – специалност: финанси и кредит.
Румяна Борисова Симеонова-Ненова – специалност: инженер-геодезист.
На деж да Хрис т ова С т ой чева – спец иа лност – промишлено и гражданско строителство.
Димитър Панайотов Джелебов – специалност – транспортно и пътно строителство.
Мая Атанасова Динева – специалност – инженер-архитект.
И н ж . Цец а И л иев а Д я н ков а – с пец и а лност – промишлено и гражданско строителство.
Зоя Пенчева Пенчева – специалност – промишлено и гражданско строителство.
Арх. Бойка Велкова Брадистилова-Немигенчева – архитектура; оценка на недвижими имоти; оценители на земеделски земи и трайните
насаждения върху тях.
Инж. Иванка Евлогиева Илиева, инженер – радиоелектроника; оценка на машини и съоръжения;
оценка на права на интелектуална и индустриална
собственост; оценка на търговски предприятия;
оценка на недвижими имоти; експерт-оценител
на оборотни и дълготрайни активи.
Инж. Огнян Илиев Стефанов, строителен
инженер и финанси и счетоводство; оценка на
недвижими имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински
предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на земеделски земи и подобренията върху тях; оценка
на финансови институции; оценка на права на
интелектуална и индустриална собственост и
други фактически отношения.
Виолета Иванова Цветанова – строителен
техник – строителство и архитектура; брокер на
недвижимо имущество, компютърна графика.
Инж. Албена Ненчова Арсова – строителен
инженер – промишлено и гражданско строителство; оценка на недвижими имоти.
Любомир Петров Събев – специалност – строителство и архитектура.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов – инженер по
електроника и автоматика; лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Ангел Георгиев Петров – експерт-криминалист; експерт-оценител.
Инж. Теодора Любомирова Дачева – оценител
на недвижими имоти; оценител на земеделски
земи; оценител на недвижими имоти и сгради,
паметници на културата.
Инж. Пенка Нончева Иванова-Ганова – оценител на недвижими имоти; оценител на недвижими имоти и сгради, паметници на културата;
независим оценител на движимо и недвижимо
имущество на държавните и общинските фирми.
Инж. Георги Андонов Георгиев – строителен инженер, специалност – хидроенергийно
строителство; оценител на недвижими имоти,
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както и за цели предприятия; удостоверение за
обследване на сгради за енергийна ефективност.
Станка Панайотова Дженева-Динева – строителен техник – строителство и архитектура.
Инж. Евгения Филипова Киселинова – строителен инженер по транспортно строителство;
лиценз за оценка на недвижими имоти; оценител
на машини и съоръжения.
Инж. Росен Стоянов Костов – специалист : инженер-геодезист, фотограметрия и картография,
магистър по икономика; оценка на недвижими
имоти; оценка на машини и съоръжения; оценка на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; капиталови инвестиционни проекти в
публичния сектор: разработване, анализ, оценка
и контрол; бизнес план и оценка на инвестиционен проект.
Борислав Георгиев Попов, магистър – горско
стопанство; оценител на недвижими имоти и
земеделски земи.
Иван Петров Агов – специалност – промишлена топлотехника, сертификат за оценка на
машини и съоръжения.
Красимира Маринова Горанова – специалност – промишлено и гражданско строителство
и конструкции, сертификат за оценка на недвижими имоти.
Арх. Анна Ангелова Савова – специалност
„Архитектура“.
Н а й ден С т а н и м и р ов Пе т р ов – с пец и а лност – автоматизирано оборудване на машиностроенето.
С т е фа н И ва нов О т а ш л и йск и – спец иа лност – транспортно и железопътно строителство.
Ин ж. Елиза Калчева Иванова – специалност – хидротехническо строителство, икономика
на недвижимата собственост.
Р у м я н а А т а н а с о в а Го н д о в а – с п е ц и а л ност – хидрогеология и инженерна геология.
Радка Ганчева Тимнева – специалност „Архитектура“.
Стефка Стоянова Стоянова – специалност
„Архитектура“.
Иванка Атанасова Цветкова – специалност
„Хидромелиоративно строителство“.
Станоя Йорданов Дончевски – специалност
„Технология на строителството“.
Марина Игнатова Николова – специалност
„Архитектура“.
Арх. Лили Славчева Иванова – специалност
„Архитектура“.
Арх. Искра Димитрова Пенкова – специалност
„Архитектура“.
Инж. Димитър Димитров Антонов – промишлено и гражданско строителство.
Илка Аспару хова Динкова – специа лност
„Архитектура“.
Галя Славчева Илиева – специалност – строителство и архитектура.
Нина Господинова Ламбова-Димова – специалност промишлено и гражданско строителство – технология, оценка на недвижими имоти,
оценител на машини и съоръжения.
Гроздан Стоянов Цветанов – специа лност – строителен инженер по конструкции на
промишлени, жилищни и обществени сгради.
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Татяна Георгиева Праскова – предучилищна
педагогика.
Георги Адамов Георгиев – специалност – геодезия, фотограметрия, картография, техник по
геодезия, фотограметрия, картография.
Неделко Пет ров Неделков – специа лност
„Водоснабдяване и канализация“.
Снежанка Исаева Балабанова – специалност
„Строителство и архитектура“.
Минко Калчев Червенков – специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, кадастър и
регулация, оценка и делби на недвижими имоти
и земеделски земи.
Младен Иванов Младенов, строителен инженер ПГС, инженер по промишлено и гражданско
строителство, профил „Конструкции“.
Калчо Кочев Калчев, строителен инженер по
промишлено и гражданско строителство.
Теодора Панайотова Карагьозова – специалност „Архитектура“.
Петър Красимиров Добрев – инженер – водоснабд яване и кана лизац ионни системи и
съоръжения.
Емил Торком Мечикян – специалност „Архитектура“.
Арх. Миломир Пенчев Богданов – специалност „Архитектура“.
Арх. Снежанка Стоянова Андреева – специалност: архитект, финансов мениджмънт в
строителството.
Инж. Ралица Лъчезарова Стаматова – специалност – строителен инженер.
Светлана Людми лова Христова-Корназо ва – специалност – строителен инженер, експерт
„Устройство и развитие на територията“.
5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Ивко Пенков Иванов, специалност – доктор
инженер.
Бранимир Светославов Костов – специалност – строителен инженер – ПГС конструкции.
Керанка Христова Р усева – спец иа лност – ст роителен ин женер – промишлено и
гражданско строителство.
Ден и ц а Конс т а н т и нов а Р ус ев а-Ге о рг ие ва – специалност – строителен инженер – водоснабдяване и канализация.
Ва лен т и н Рачев С и ме онов – спец иа лност – строителен инженер по пътно строителство.
Вера Маринова А х макова – специа лност – строителен инженер по промишлено и
гражданско строителство.
Соня Хаим Стойкова – специалност – промишлено и гражданско строителство.
Никола Иванов Николов – специалност – промишлено и гражданско строителство – конструкции.
Инж. Йордан Вихъров Найденов – специалност – хидромелиоративно строителство; право.
Вла димир Костов Господинов – специа лност – промишлено и гражданско строителство.
Васил Николов Василев – специалност – военен инженер по ПГС – технология на строителството.
5.7. Съдебно-енергийна експертиза
Константин Борисов Балев – електроинженер – ВМЕИ „Ленин“ – София.
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И н ж. И ва н Н и колов И ва нов – спец иа лност – топлинна и масообменна техника, икономика и управление на патентно-лицензионна дейност, представител по индустриална собственост.
Трифон Иванов Василев – специалност – електроинженер, главен енергетик.
5.8. Съдебнооцени т елска авт о т ех ни ческа
експертиза
Румяна Миткова Стоянова – специалност
„Технология на металите“, безопасност на производствата.
6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Давидко Георгиев Нешев – агроном-полевъд.
С неж а н а Л ю б енов а Пе т р ов а – с пец и а лност – полевъдство.
С а ш а Е в т и м о в а Ге о р г и е в а – с п е ц и а л ност – горско стопанство.
Инж. Диана Дойчева Попова – инженер по
горско стопанство; лесоустройствени проекти;
оценки на гори и земи от горския фонд.
Димитър Николов Йорданов – специалност
„Биология“.
Гергана Димитрова Маркова – специалност
„Биология“.
6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Димитър Николов Йорданов – специалност
„Биология“.
Мая Иванова Кичева – специалност – биохимик, клиничен химик.
Гергана Димитрова Маркова – специалност
„Биология“.
6.3. Съдебна микробиологична експертиза
Даниела Рафаилова Замфирова.
Гергана Димитрова Маркова – специалност
„Биология“.
Мая Иванова Кичева – специалност – биохимик, клиничен химик.
6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Давидко Георгиев Нешев, агроном-полевъд.
С н е ж а н а Л ю б е н о в а Пе т р о в а , с п е ц и а л ност – полевъдство.
Димитър Николов Йорданов – специалност
„Биология“.
Гергана Димитрова Маркова – специалност
„Биология“.
Мая Иванова Кичева – специалност – биохимик, клиничен химик.
6.5. Съдебно-екологична експертиза
А н т оа не т а Георг иева Йовева – спец иа лност – архитект у ра, екология, околна среда,
ландшафт.
Арх. Миломир Пенчев Богданов – специалност – архитектура, екология, въздействие върху
околна среда.
Инж. Донета Божкова Божкова – специалност – промишлено и гражданско строителство;
фирмено счетоводство; стандартизация, оценка
на въздействието върху околната среда.
Доц. Ко с т а Ра й ков В а с и лев – с пец и а лнос т – ком у на л на х и г иена, х и м и я, физи к а,
околна среда и здравен риск.
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7. Клас „Експертизи на материали, вещества
и изделия“
7.1. Съдебно-химическа експертиза
Димитрийка Александрова Шикирова – специалност – икономика.
А л б е н а Ге о р г и е в а К р ъ с т е в а – с п е ц и а лност – инженер-химик.
Инж. Валя Неделчева Джабарска – инженерхимик; санитарна химия и токсикология.
Доц . Ко с т а Ра й ков В а с и лев – с пец и а лнос т – ком у на л на х и г иена, х и м и я, физи к а;
околна среда и здравен риск.
Мая Иванова Кичева – специалност – биохимик, клиничен химик, определяне произход на
животни и пол на птици.
7.2. Съдебно-физическа експертиза
7.3. Съдебна физико-химическа експертиза
Албена Георгиева Кръстева, специалност – инженер-химик.
Доц. Коста Райков Василев – Медицинска
академия – София, специалност – комунална хигиена, СУ „Св. Кл. Охридски“, специалност – химия, учител по химия и физика.
7.4. Съдебна химико-токсикологична експертиза
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експертиза
Д-р Йордан Тодоров Гогов, специалност – ветеринарна медицина.
Д-р Георги Запрянов Славчев – специа лност – ветеринарен лекар, д-р на ветеринарните
науки.
Борислав Божидаров Григоров – ветеринарна
медицина.
Мая Иванова Кичева – специалност – биохимик, клиничен химик, определяне произход на
животни и пол на птици.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Давидко Георгиев Нешев, специалност – агроном-полевъд.
С н е ж а н а Л ю б е н о в а Пе т р о в а , с п е ц и а л ност – полевъдство.
Георги Пеев Ламбов, специалност – полевъдство.
Ст.н.с. II ст. д-р инж. Христо Събков Събков,
машинен инженер; селскостопанска техника.
Инж. Борислав Младенов Савов, инженер
земеустроител; лицензиран оценител на недвижими имоти.
Инж. Петър Георгиев Ковачев, машинен инженер – механизация на селското стопанство;
лицензиран оценител, машини и съоръжения,
капитално строителство.
Веселин Лачев Тодоров – специалност – финанси, правоспособност за оценка на земеделски
земи и трайни насаждения.
Доц . Ко с т а Ра й ков В а с и лев – с пец и а лност – комунална хигиена, химия, селскостопански експертизи.
Румяна Петрова Николова – агроном – растителна защита.
Зоя Димитрова Геориева – агрономство – полевъдство, икономика – счетоводство и контрол,
оценител на земеделски земи.
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Инж. Диана Дойчева Попова – инженер по
горско стопанство; лесоустройствени проекти;
оценки на гори и земи от горския фонд.
9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Арх. Миломир Пенчев Богданов – специалност – архитектура.
Здравка Стефанова Сиракова – библиотекознание и библиография; авторско право и
сродни на авторското права.
Мария Христова Николова – средно специално – художествени занаяти; технология на машиностроенето; експерт по съдебно-счетоводни
и финансово-ценови експертизи.
Димитър Иванов Христов, висше – българска
филология; експерт по психологически и екологични проблеми; социална педагогика; специална
педагогика – олигофренопедагогика.
А н т он Борисов Боя д ж иев – спец иа л нос т
„Право“ и „Българска филология“, авторско
право и сродните му права върху литературни
произведения.
Десислава Здравкова Александрова – специалност – история, археология, археологически
движими паметници на културата.
10. Клас „Оценителни експертизи“
10.1. Оценка на недвижими имоти
Минко Калчев Червенков – специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“.
Арх. Ли ли Славчева Иванова – специа лност – архитектура, експертизи с архитектурна
проблематика.
Красимира Маринова Горанова – специалност – промишлено и гра ж данско строителство – конструкции.
Петя Васкова Христова – магистър МИО – превоз на опасни товари по шосе и железен път;
преподавател по английски език и литература.
Инж. Донета Божкова Божкова, специалност – промишлено и гражданско строителство;
фирмено счетоводство; стандартизация, оценка
на въздействието върху околната среда.
Арх. Миломир Пенчев Богданов – специалност – архитектура.
Арх. Галина Петкова Главчева – специалност – архитектура.
Елена Гьорева Русева – специалност – строителен инженер – ПГС.
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова – специалност – геодезия, фотограметрия и карто
графия, оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Стефка Стоянова Стоянова – специалност
„Архитектура“; оценител на недвижими имоти.
Зоя Пенчева Пенчева – специалност – промишлено и гражданско строителство; оценка
на недвижими имоти.
Инж. Йордан Вихъров Найденов – специалност – хидромелиоративно строителство; право,
вещно-правни експертизи, оценител по недвижими имоти.
Любоми р И лиев Ми т риков, спец иа лност – строителство и архитектура, оценки на
недвижими имоти и ДМА.
Таня Борисова Кошева-Кръстева, специалност – промишлено и гражданско строителство;
оценка на недвижими имоти.
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Росен Руменов Стоянов, специалност – финанси; оценител на недвижими имоти.
Спас Георгиев Милчев, специалност – автоматизация на производството; специалност – оценки на недвижими имоти, машини и съоръжения,
дълготрайни и оборотни материални активи.
Вла дим и р С т епа нови ч Шим у к, спец иа лност – конструиране и производство на радио
апарат у ри, експерт-оценител на недви ж ими
имоти и земеделски земи.
Деян Георгиев Цонев – експерт-оценител на
земеделски земи, машини и съоръжения, оценка
на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, оценка
на търговски предприятия и вземания, оценка
на земеделски земи.
Николай Георгиев Цонев – специалност „Икономика и управление на транспорта“, оценка на
недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и
индустриалната собственост.
Гергана Димитрова Маркова – специалност
„Биология“, биолог, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на
търговски предприятия и вземания.
Виолета Божидарова Божкова – специалност
„Публични финанси“; оценка на недвижими
имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на машини и съоръжения, оценка
на земеделски земи и трайни насаждения.
Иван Младенов Илиев – специалност – технология на минното производство; оценител
на недвижими имоти; оценител на машини и
съоръжения; автоексперт-оценител.
В а л е р и й И в а н о в О б р е т е н о в – с п е ц и а лност – икономика и управление на строителството.
Юлиян Янков Пальов – специалност – инженер-геодезист
Доц. д-р по народно стопанство Гена Цветкова
Велковска – специалност – икономика на строителството; право, оценител на недвижими имоти,
оценител на машини и съоръжения в сферата на
строителството и хранителната промишленост.
10.2. Оценка на недвижими културни ценности
Арх. Искра Димитрова Пенкова – специалност
„Архитектура“; експертизи, свързани с паметници
на културата.
10.3. Оценка на машини и съоръжения
Иван Младенов Илиев – специалност – технология на минното производство; оценител
на недвижими имоти; оценител на машини и
съоръжения; автоексперт-оценител.
Деян Георгиев Цонев – експерт-оценител на
земеделски земи, машини и съоръжения, оценка
на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, оценка
на търговски предприятия и вземания, оценка
на земеделски земи.
Николай Георгиев Цонев – специалност – икономика и управление на транспорта, оценка на
недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и
индустриалната собственост.
Гергана Димитрова Маркова – специалност
„Биология“, биолог, оценка на недвижими имо-
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ти, оценка на машини и съоръжения, оценка на
търговски предприятия и вземания.
Виолета Божидарова Божкова – специалност
„Публични финанси“, оценка на недвижими
имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на машини и съоръжения, оценка
на земеделски земи и трайни насаждения.
Спас Георгиев Милчев – автоматизация на
производството; оценки на недвижими имоти,
машини и съоръжения, дълготрайни и оборотни
материални активи.
Инж. Йордан Вихъров Найденов – специалност – хидромелиоративно строителство; право,
вещно-правни експертизи, оценител по недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов – специалност – инженер по електроника и автоматика;
лицензиран оценител на цели държавни и общински предприятия, преобразувани или непреобразувани в търговски дружества; оценител на
машини и съоръжения; оценител на оборотни и
дълготрайни активи.
Румяна Миткова Стоянова – специалност
„Технология на металите“, безопасност на производствата, оценител на машини и съоръжения, на
търговски предприятия и вземания; безопасност
на здраве при работа.
Доц. Гена Цветкова Велковска, д-р по народно стопанство – икономика на строителството;
право, оценител на недвижими имоти, оценител
на машини и съоръжения в сферата на строителството и хранителната промишленост.
Инж. Димитър Петров Стойчев – машинен
ин женер – тех нологи я на машиност роенето,
конструкции и конструиране на машини и съоръжения, технологии, технологични и контролни
процеси и операции, проектиране, организация
на производството, стандарти и качество; лицензиран и сертифициран оценител на машини
и съоръжения.
Трифон Иванов Василев – специалност – електроинженер, главен енергетик.
10.4. Оценка на права на интелектуалната и
индустриалната собственост
Инж. Иван Николов Иванов – икономика и
управление на патентно-лицензионна дейност,
представител на индустриална собственост, по
марки, географски означения и промишлен дизайн пред Патентното ведомство на Република
България.
Лена Георгиева Димитрова – специалност
„Хидравлични машини и съоръжения“.
А н т он Борисов Боя д ж иев – спец иа л нос т
„Право“ и „Българска филология“.
Росица Александрова Стоянова – специалност – финанси, правна закрила на индустриалната собственост, Патентно ведомство на Репуб
лика България, марки, географски означения и
промишлен дизайн.
Добри Спасов Пандурски – юрист – Комисия
за защита на личните данни.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска – инженер-технолог, технология на ферментационните
производства; оценител на права на интелектуалната и индустриалната собственост.
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Марийка Стефанова Цолачева – магистърикономист, специалност – интелектуална собственост.
Ваня Димитрова Петрова – икономист – икономика и у правление на т ъргови ята, МИО,
право – юрист, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост, търговски
предприятия и вземания.
Маргаритка К ирилова Григорова-Николова – специалност – ел. машини и апарати, оценителска експертиза и интелектуална и индустриална собственост.
Деян Георгиев Цонев – оценител на земеделски земи, машини и съоръжения, оценка
на права на интелектуалната и индустриалната
собственост и други фактически отношения,
оценка на търговски предприятия и вземания,
оценка на земеделски земи.
Николай Георгиев Цонев – специалност „Икономика и управление на транспорта“; оценка на
недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и
индустриалната собственост.
М а р и я А т а н а с о в а Ц в е т ко в а – с п е ц и а л ност – съобщителна техника, патентен специалист – търговски марки и промишлени образци,
представител по индустриална собственост.
Антоанета Николова Дръндова – магистър
по икономика – маркетинг и мениджмънт, мениджмънт на интелектуалната собственост, сертифициран оценител на права на интелектуална
и индустриална собственост и други фактически
отношения.
10.5. Оценка на търговски предприятия и
вземания
Румяна Миткова Стоянова – специалност:
технология на металите, безопасност на производствата, оценител на машини и съоръжения, на
търговски предприятия и вземания; безопасност
на здраве при работа.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов – инженер по
електроника и автоматика; лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска – инженер-технолог; технология на ферментационните
производства; оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Деян Георгиев Цонев – оценител на земеделски земи, машини и съоръжения, оценка на
права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, оценка на
търговски предприятия и вземания, оценка на
земеделски земи.
Николай Георгиев Цонев – специалност – икономика и управление на транспорта, оценка на
недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и
индустриалната собственост.
Гергана Димитрова Маркова – специалност
„Биология“, биолог, оценка на недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на
търговски предприятия и вземания.
Виолета Божидарова Божкова – специалност
„Публични финанси“, оценка на недвижими
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имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на машини и съоръжения, оценка
на земеделски земи и трайни насаждения.
Инж. Йордан Вихъров Найденов – специалност – хидромелиоративно строителство; право,
вещно-правни експертизи, оценител по недвижими имоти, машини и съоръжения, цели държавни
и общински предприятия, преобразувани или
непреобразувани в търговски дружества.
Ваня Димитрова Петрова – икономист – икономика и у правление на т ъргови ята, МИО,
право – юрист, оценка на права на интелектуалната и индустриалната собственост, търговски
предприятия и вземания.
Елка Русева Жекова – специалност – управ
ление и планиране на народното стопанство.
Филип Стоянов Генчев – магистър по икономика и финанси.
10.6. Оценка на финансови активи и финансови институции
Искра Асенова Айвазова – специалност – икономика и организация на селското стопанство.
Методи Спасов Манов – специалност – финанси и кредит, обществени поръчки.
Николай Георгиев Цонев – специалност – икономика и управление на транспорта, оценка на
недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и
индустриалната собственост.
Цветанка Йорданова Неделчева – специалност – икономика, съдебна финансово-икономическа експертиза, съдебно-стокова експертиза,
достъп до квалифицирана информация, икономика и управление на селското стопанство.
Инж. Цветолюб Лазаров Павлов – инженер по
електроника и автоматика; лицензиран оценител
на цели държавни и общински предприятия,
преобразувани или непреобразувани в търговски
дружества; оценител на машини и съоръжения;
оценител на оборотни и дълготрайни активи.
Инж. Донета Божкова Божкова – специалност – промишлено и гражданско строителство;
фирмено счетоводство; стандартизация, оценка
на въздействието върху околната среда.
Филип Стоянов Генчев – специалност – магистър по икономика и финанси.
10.7. Оценка на други активи, включително
произведения на изкуството, които не са движими
културни ценности
Ивайло Петров Стойчев – специалност „Защита на културно-историческото наследство в
Република България“.
10.8. Оценка на земеделски земи и трайни
насаждения
Минко Калчев Червенков – специалност „Геодезия, фотограметрия и картография“, кадастър и
регулация, оценка и делби на недвижими имоти
и земеделски земи.
Соня Георгиева Петрова – инженер-геодезист: фотограметрия и картография, оценител
на земеделски земи.
Деян Георгиев Цонев – експерт-оценител на
земеделски земи, машини и съоръжения, оценка
на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, оценка
на търговски предприятия и вземания, оценка
на земеделски земи.
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Николай Георгиев Цонев – специалност – икономика и управление на транспорта, оценка на
недвижими имоти, оценка на машини и съоръжения, оценка на права на интелектуалната и
индустриалната собственост.
Виолета Божидарова Божкова – оценка на
недвижими имоти, оценка на търговски предприятия и вземания, оценка на машини и съоръжения, оценка на земеделски земи и трайни
насаждения.
Зоя Димитрова Георгиева – агрономство – полевъдство, икономика – счетоводство и контрол,
оценител на земеделски земи и подобренията
върху тях и съветнически услуги за консултиране
в земеделието на България и Румъния.
Владимир Степанович Шиму к – специалност – конструиране и производство на радиоапаратури, експерт-оценител на недвижими имоти
и земеделски земи.
Вергиния Георгиева Якимова-Петрова – специалност – геодезия, фотограметрия и карто
графия; оценител на недвижими имоти и земеделски земи.
Доц. Гена Цветкова Велковска, д-р по народно
стопанство – специалност – икономика на строителството; право, оценител на недвижими имоти,
оценител на машини и съоръжения в сферата на
строителството и хранителната промишленост.
10.9. Оценка на поземлени имоти в горски
територии
Инж. Диана Дойчева Попова – инженер по
горско стопанство лесоустройствени проекти;
оценки на гори и земи от горския фонд.
11. Клас „Други съдебни експертизи“
Мая Иванова Кичева – специалност – биохимик, клиничен химик, определяне произход на
животни и пол на птици.
Арх. Владимир Стоилов Копралев – специалност – архитектура и градоустройство.
М а р и я А т а н а с о в а Ц в е т ко в а – с п е ц и а л ност – съобщителна техника, патентен специалист – търговски марки и промишлени образци,
представител по индустриална собственост.
Венелина К и ри лова Лу канска – специа лност – социални дейности.
Б ой ко Ко с т а д и нов Д и м и т р ов, с пец и а лност – танкови войск и – ст роеви; двигатели
с вътрешно горене, военно дело, сигурност и
отбрана, превоз на опасни товари, национална
сигурност и отбрана.
Методи Спасов Манов – специалност – финанси и кредит, обществени поръчки.
Искра Асенова Айвазова – специалност – икономика и организация на селското стопанство.
Петя Васкова Христова – МИО – превоз на
опасни товари по шосе и железен път; преподавател по английски език и литература.
Инж. Цонка Николова Кехаджийска, инженер-технолог; технология на ферментационните
производства; оценител на права на интелектуална и индустриална собственост.
Добри Спасов Пандурски – юрист – Комисия
за защита на личните данни.
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Росица Александрова Стоянова – специалност – финанси; професионална квалификация
„Правна закрила на индустриалната собственост“, Патентно ведомство на Република България – марки, географски означения и промишлен
дизайн.
Иван Василев Иванов – специалност „Ел.
енергетика и ел. обзавеждане на промишлени
предприятия“.
А н т он Борисов Боя д ж иев – спец иа л нос т
„Право“ и „Българска филология“.
Димитър Николов Йорданов – специалност
„Биология“; видеотехнически експертизи; лицевоидентификационни експертизи.
Ивайло Петров Стойчев – специалност „Защита на културно-историческото наследство в
Република България“.
Арх. Лили Славчева Иванова – специалност
„Архитектура“; експертизи с архитектурна проб
лематика.
Арх. Искра Димитрова Пенкова – специалност
„Архитектура“; експертизи, свързани с паметници
на културата.
Снежа нка Дон чева Бож и лова – спец иа лност – психология, социална педагогика, социална работа с деца и семейства в риск, позитивна
психотерапия.
Румяна Петрова Николова – агроном – растителна защита, съдебно-стокови експертизи.
Антоанета Николова Дръндова – специалност: магист ър по икономика, маркетинг и
мениджмънт, мениджмънт на интелектуалната
собственост, сертифициран оценител на права
на интелектуална и индустриална собственост.
Светлана Людми лова Христова-Корназо ва – специалност – строителен инженер, експерт
по устройство и развитие на територията.
Юлиян Димитров Македонски – специалност – архитектура.
СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ при
Софийския окръжен съд за 2020 г.
Наташа Иванова Иванова – турски език.
Росен Георгиев Убенов – английски език.
Христиана Александрова Томова – румънски
език.
Аида Самих Худер – арабски език.
Владимир Петков Кобаков – английски, испански, френски език.
Магдалина Любомирова Николова – турски
език.
Салах Али Фатах – арабски и кюрдски език.
Бейхан Неджиб Мустафа – турски език.
Виктория Ангелова Лулчева – гръцки език.
Лилия Людмилова Тасева – немски език.
Владимир Георгиев Панов – арабски език.
Десислава Янушова Желязкова – полски език.
Светослав Маринов Иванов – албански език.
Пролет Калинова Хартунг – немски език.
Светла Петрова Бъчварова – немски език.
Георги Йорданов Рогов – английски език.
Мария Антонова Антонова – арабски език.
Илка Иванова Енчева – сръбски, хърватски,
словенски и македонски език.
2271
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15. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постанов
ление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С200004-091-0000102/2.03.2020 г. възлага на
„Славов – 08“ – ЕООД, с ЕИК 200301906, с адрес – гр. Елена, ул. Васил Левски № 109, следния
недвижим имот: УПИ (дворно място), с площ
1370 кв. м, представляващ част от поземлен имот
в квартал 25, парцел ІV, пл. № 123 по плана на
с. Руховци, заедно с построените в него жилищна
сграда – 200 кв. м, и второстепенна сграда (плевник) – 80 кв. м, с граници УПИ ХІХ-123, УПИ
V-122, УПИ ХVІІІ-125, УПИ ІІ-127, 125, УПИ ІІІ124, от две страни улица, като регулационните
отношения не са уредени само откъм улична
регулация. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при
районния съд по местонахождението на имота.
2459
13. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постанов
ление за възлагане на недвижим имот с изх.
№ С200004-091-0000101/2.03.2020 г. възлага на
„Исмар – 05“ – ЕООД, с ЕИК 104630691, с адрес – гр. Велико Търново, ул. Сливница № 24,
следния недвижим имот: незастроен поземлен
имот № 1948, в квартал 179 по регулационния план
на гр. Велико Търново, намиращ се на ул. Теодосий Търновски, с площ 315 кв. м. По сега действащата кадастрална карта и кадастрални регистри
имотът е с идентификатор 10447.510.483, като
същият не е в реални граници. По нотариален акт
границите са: улица, УПИ ІХ-1947 и стълбище, а
по скица: 10447.510.482, 10447.510.434, 10447.510.122,
10447.510.118, 10447.510.113, 10447.510.484. Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
2460
50. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, преобявява конкурси за
прием на редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2019/2020 г. съгласно
РМС № 241 от 25.04.2019 г. по следните научни
специалности (докторски програми):
Ши Области на висше образо
Форми на
фър
вание, професионални
обучение
направления и докторски
ред.
зад.
програми
форма форма
Професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия
Архитектура на сградите,
конструкции, съоръжения и
детайли към катедра „Промишлени сгради“

2

Синтез на архитектурата с
другите изкуства, интериор
и архитектурен дизайн

1

Териториално, ландшафтно
устройство и градоустройство

2
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Ши Области на висше образо
Форми на
фър
вание, професионални
обучение
направления и докторски
ред.
зад.
програми
форма форма
Строителни материали и
изделия и технология на производството им

3

2

Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (в
строителство)

1

1

Технология и механизация на
строителното производство

2

1

Проектиране, строителство
и поддържане на улици, автомобилни пътища и съ
оръжения

1

1

Транспортни съоръжения

1

1

Земна основа, фундиране и
подземно строителство

1

Земна и скална механика

1

Водоснабдяване и канализация

2

Хидротехническо строителство

1

Хидромелиоративно строителство

1

Инженерна хидрология, хид
равлика и водно стопанство

2

Общо:

21

6

В срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите подават следните
документи: 1. заявление до ректора на УАСГ; 2.
автобиография; 3. диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“
с приложението и нотариално заверено копие
от нея; 4. лица, притежаващи дипломи за висше
образование, издадени от чуждестранни висши
училища, задължително преминават в УАСГ през
процедура съгласно Наредбата за държавните
изисквания за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в
чуждестранни висши училища, като след приз
наването могат да кандидатстват за обучение в
докторска степен; 5. други документи, удостоверяващи техните интереси и постижения в съответната научна област; 6. квитанция за платена
такса 105 лв. (таксата се заплаща в касата на
счетоводството на УАСГ – ректорат, заден двор).
Подаването на документи става в съответните
факултети, както следва: Архитектурен факултет – корпус А, нова сграда, ет. 2, каб. 209, тел.:
963 52 45, вътр. 789, заместник-декан по учебната
дейност; Хидротехнически факултет – корпус
А, нова сграда, ет. 2, каб. 203, тел.: 963 52 45,
вътр. 772 или 696, заместник-декан по учебната
дейност; Строителен факултет – корпус Б, нова
сграда, ет. 3, каб. 314, тел.: 963 52 45, вътр. 372,
заместник-декан по учебната дейност; Факултет

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

по транспортно строителство – корпус Б, нова
сграда, ет. 3, каб. Б 11, тел.: 963 52 45, вътр. 421,
заместник-декан по учебната дейност; Геодезически факултет – ректорат, ет. 2, каб. 207, тел.:
963 52 45, вътр. 275, заместник-декан по учебната
дейност.
2491
22. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 53 по
протокол № 8 от 6.02.2020 г. на СОС е одобрен
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване и работен устройствен план за м.
Хаджи Димитър – част, кв. 63в, УПИ ІХ-1139 – „за
производствена и складова дейност“, контактен
УПИ Х-1137 – „за офиси, магазини и складове“,
нови УПИ ІХ-2146 – „за производствена и складова
дейност“, УПИ ХVІ-2146 – „за производствена и
складова дейност“, и изменение на улична регулация по о.т. 239в – 239г, което е изложено в район
„Подуяне“. Решението може да бъде обжалвано
по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите
се подават в район „Подуяне“ и се изпращат в
Административния съд – София-град, от отдел
„Правно-нормативно обслужване“ към дирекция
„ПНИФО“ на Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община.
2496
81. – Община Асеновград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за реконструкция
на довеждащ водопровод и отвеждащ канал за
обект „Маточно езеро за екстензивно отглеждане на разплоден материал в имот 02974.13.40 в
землището на с. Бачково, община Асеновград,
област Пловдив“. Проектът и придружаващата го
документация са изложени за справка в информационния център на общината. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
2499
2. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че на основание
Заповед № РД-09-50 от 17.08.2016 г. на областния
управител на област Бургас е изготвен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за трасе на захранващ водопровод
на водоснабдителна система за с. Маринка,
с. Димчево и с. Твърдица – етап II за с. Димчево,
община Бургас, като елемент на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за частта от трасето, попадащо
на територията на община Бургас. Проектът е
изложен за разглеждане в стая 401 в сградата на
Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“.
2485
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2. – Областният управител на област с административен център Варна на основание чл. 149,
ал. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 148, ал. 3, т. 1, ал. 4
и 5 от ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за
строеж № 97 от 11.03.2020 г. за обект: „Гараж за
самолетообслужваща техника на територията на
Летище Варна“, намиращ се в УПИ ІІ-43, кв. 6
по ПУП – ПРЗ на Летище Варна, представляващ
поземлен имот с идентификатор 00182.307.43 по
КККР на Летище Варна. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи
на обжалване от заинтересованите лица пред
Административния съд – Варна, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез областния управител на област с административен
център Варна.
2466
1. – Община Варна на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
с Решение № 185-7 от 11.02.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, е одобрен подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) за урегулиран поземлен имот VІ-4044011;
урегулиран поземлен имот VІІ-4044037; урегулиран поземлен имот VІІІ-4044012 и урегулиран
поземлен имот Х-4044086, кв. 9, по плана на
Западна промишлена зона, ІІ част, Варна, въз
основа на съдебно решение № 1419 от 2.07.2018 г.
по административно дело № 2833/2017 г. на Административния съд – Варна. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване с жалба в два еднообразни екземп
ляра чрез Общинския съвет – гр. Варна, пред
Административния съд – Варна.
2468
14. – Община Варна на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
с Решение № 184-7 от 11.02.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, е одобрен подробен устройствен
план (ПУП) – план за регулация и застрояване
(ПРЗ) за у регулиран поземлен имот (У ПИ)
Х-154 – „За жилищни сгради и трафопост“, кв.
6, по плана на к.к. „Св. св. Константин и Елена“,
община Варна, представляващ изменение на ПУП,
одобрен със Заповед № РД-02-15-90 от 12.10.2017 г.
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. На основание чл. 215, ал. 4
от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване с жалба в два еднообразни екземпляра
чрез Общинския съвет – гр. Варна, пред Административния съд – Варна.
2469
65. – Община Дулово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за директен разпределителен газопровод за зах
ранване на новоизграждаща се производствена
мощност на „Каолин“ – ЕАД, за производство на
продукти от индустриални минерали в гр. Дулово, промишлена зона „Юг“, на териториите на
землищата на с. Окорш, с. Вокил, с. Раздел и
с. Черник, община Дулово. Проектът е изложен
в сградата на общината, ет. 2, стая 18. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок

БРОЙ 25

ДЪРЖАВЕН

от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2498
3. – Община Елин Пелин на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за „Изработване на ПУП – ПП за транспортен
достъп до ПИ ид. № 43445.56.6, намиращ се в
м. Кавако, з-ще на с. Лесново, община Елин
Пелин, чрез ПИ ид. № 43445.59.354 – полски
път, м. Кавако, землище на с. Лесново, община
Елин Пелин“. Преписката се намира в отдел
УТКС на Община Елин Пелин, ет. 1, в сградата
на общината. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
2465
22. – Община Исперих на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че е разработен проект на ПУП – ПП
(парцеларен план) за „Директен разпределителен
газопровод за захранване на новоизграждаща се
производствена мощност на „Каолин“ – ЕАД,
за производство на продукти от индустриални
минерали в гр. Дулово, промишлена зона „Юг“,
с териториален обхват землище гр. Исперих, зем
лище с. Лъвино, землище с. Китанчево, землище
с. Средоселци, землище с. Печеница и землище
с. Делчево. Проектът е изложен в стая № 18 на
Община Исперих. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Исперих в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
2478
53. – Община Петрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасета
на външно водоснабдяване, довеждащ колектор
и външно ел. захранване до имот с идентификатор 59077.2.157, м. Чалтията, по КККР за
неурабанизирана територия за землище на с.
Първомай, община Петрич. Трасето и сервитутите
на външен водопровод са предвидени да преминат през имоти с идентификатори 59077.100.10,
59077.2.158, 59077.51.72, 59077.2.8, 59077.2.27,
59 077.2.29, 59 077.2.34, 59 077.2.35, 59 077.2.37,
59077.51.4, 59077.51.5, 59077.51.9 и 59077.51.10 по
КККР за неурбанизирана територия на землище
с. Първомай. Трасето и сервитутите за довеждащ
колектор са предвидени да преминат през имоти с идентификатори 59077.100.10, 59077.2.158 и
59077.2.32 по КККР за неурбанизирана територия
на землище с. Първомай. Трасето и сервитутите
за външно ел. захранване са предвидени да преминат през имоти с идентификатори 59077.100.10
и 59077.2.158 по КККР за неурбанизирана територия на землище с. Първомай, като подробно
описание на имотите и сервитутите е отразено
в приложените регистри на засегнатите имоти,
неразделна част към ПУП – ПП за трасета на
външно водоснабдяване, довеждащ колектор и
външно ел. захранване до имот с идентификатор
59077.2.157, м. Чалтията, по КККР за неурабанизирана територия за землище на с. Първомай,
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община Петрич. Проектите се намират в сградата на общинската администрация – Петрич. В
едномесечен срок заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
2479
20. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план на линеен обект на
техническата инфраструктура извън границите
на населени места и селищни образувания на
ПУП – парцеларен план на кабелно трасе 1 kV за
захранване на ПИ 56784.331.10 по КК на гр. Пловдив. Трасето на новопроектирания електропровод
преминава през ПИ 56784.331.20 – за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска
публична собственост, и ПИ 56784.331.21 – напоителен канал – собственост на Община Пловдив.
Проектът е изложен в сградата на общината, пл.
Централен, стая 8, ет. 8. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявата в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
2467
41. – Община Раднево на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани, че с Решение № 93 от 27.02.2020 г. е одобрен
проект за ПУП – парцеларен план за обект:
поливна система 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. 215, ал. 4
от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Раднево.
2484
9. – Община Смолян на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че с
Решение № 167 на Общинския съвет – гр. Смолян,
от 27.02.2020 г., протокол № 6, е разрешен и е
одобрено задание за изработването на проект за
парцеларен план за обект: „Кабелна линия 20 kV
от ТП Черешево до ТП Кремене в землищата на
с. Могилица и с. Кремене, община Смолян“, с
трасе, преминаващо през поземлен имот с идентификатор 48814.1.777 в землище на с. Могилица,
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 възражения, предложения и искания до общинската
администрация – Смолян, бул. България № 12.
2483
6. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изготвен проект на
специа лизирана план-схема за елементи на
техническата инфраструктура към действащия
подробен устройствен план на гр. Търговище за
обект: „Изграждане на подземни тръбни отклонения и оптичен кабел от съществуващи шахти към
многоетажни жилищни сгради в гр. Търговище,
община Търговище – Етап 2“. Информация по
проекта се помества на интернет страницата на
общината: www.targovishte.bg, линк – Общинска
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администрация/Oбяви и съобщения/Устройство
на територията. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14, ет. 1, в сградата на Община
Търговище. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.
2480
6а. – Община Търговище на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изготвен проект на
ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект: „Външно електрозахранване, кабелна линия НН от електромерно
табло 2Т+Ч на БКТП „Войнишка градина“ до
електромерно табло ТАП“, за електрозахранване
на жилищна сграда в ПИ № 73626.117.539, местност Войнишка градина, гр. Търговище, с който
се засяга общински поземлен имот № 73626.117.18.
Информация по проекта се помества на интернет страницата на общината: www.targovishte.
bg, линк – Общинска администрация/Oбяви и
съобщения/Устройство на територията. Проектът може да бъде разгледан в стая № 14, ет. 1, в
сградата на Община Търговище. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
2481
1. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
на кв. 1052 и кв. 1053, ж.р. Кенана, гр. Хасково.
Проектът обхваща кв. 1052 и кв. 1053 по плана
за улична регулация на ж.р. Кенана, одобрен
с Решение № 275 от 6.03.2009 г. на Общинския
съвет – гр. Хасково. В кв. 1052 по път с идентификатор 77195.704.480 се проектира задънена
улица с ширина 3,50 м с нови осови точки 984,
985, 986. В кв. 1053 по път с идентификатор
77195.704.233 се проектира задънена улица с
ширина 3,50 м с нови осови точки 927, 928, 929,
930. За осигуряване на достъп до имот с идентификатор 77195.704.199 от нова осова точка 929
се проектира пешеходна алея с ширина 2,25 м.
Частта от имот с идентификатор 77195.704.233
между имоти с идентификатори 77195.704.235 и
77195.704.207 се урегулира за техническа инфраструктура. Проектните работи са отразени с кафяви линии, щрихи и надписи в чертежа „Проект
за ПУП – ПР“. Проектът се намира в дирекция
„Архитектура, градоустройство, строителство и
инвестиции“ на ул. Михаил Минчев № 3, ет. 1,
стая № 18, и може да бъде разгледан от всички
заинтересовани лица. Приемни дни – всеки вторник от 9 до 12 ч. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародването
в „Държавен вестник“ на настоящото обявление
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
2482
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45. – Община с. Невестино, област Кюстендил,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план
(ПП) за обект: „Допълнително водоснабдяване
на с. Четирци“. Трасето на новопроектирания
водопровод започва от съществуващ шахтов
кладенец в ПИ с идентификатор 81284.79.7 по
одобрени КККР, намиращ се в бившия стопански
двор на селото. Поземленият имот и шахтовият
кладенец са собственост на Община Невестино.
Трасето преминава през полски пътища с идентификатори 81284.42.561, 81284.79.209, пресича
полски пътища с идентификатори 81284.51.598,
81284.51.609, 81284.51.562, недействащ напоителен
канал с идентификатор 81284.42.640 – собственост
на „Напоителни системи“ – ЕАД, частни имоти с
идентификатори 81284.51.17, 81284.51.18, 81284.51.25,
81284.42.3, 81284.107.280, 81284.107.292, имоти на
Община Невестино, и достига до съществуващия резервоар в горната южна част на селото
във вододайната зона с отделен идентификатор
81284.107.181 по КККР. Проектът за ПУП – ПП е
изложен за разглеждане в техническата служба на
Община Невестино, ет. 3, стая № 7. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания до общинската администрация – с. Невестино, в едномесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
2490

СЪДИЛИЩА
Административният съд – София-град, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест от Софийската градска прокуратура срещу разпоредбата
на чл. 52, ал. 1, т. 4 от Наредбата за определяне
на размера на местните данъци на Столичния
общински съвет, приета с Решение № 83 по
протокол № 7 от 28.02.2008 г. и разгласена на
7.03.2008 г., поправка на чл. 41, ал. 1 с Решение
№ 113 от 6.03.2008 г., разгласена на 7.03.2008 г.,
изм. и доп. с Решение № 828 по протокол № 28
от 18.12.2008 г., Решение № 32 по протокол № 30
от 29.01.2009 г., Решение № 766 по протокол № 54
от 17.12.2009 г., Решение № 3 по протокол № 81
от 13.01.2011 г., Решение № 65 по протокол № 5
от 22.12.2011 г., Решение № 700 по протокол № 54
от 19.12.2013 г., Решение № 132 по протокол № 78
от 12.03.2015 г., доп. – Решение № 674 по протокол № 23 от 29.09.2016 г., изм. и доп. – Решение
№ 859 по протокол № 67 от 20.12.2018 г., в сила от
1.01.2019 г., изм. и доп. – Решение № 51 по протокол № 5 от 30.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.,
по който е образувано адм. д. № 718/2020 г. по
описа на Административния съд – София-град,
ХХІІ тричленен състав, насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 8.05.2020 г.
от 9,30 ч.
2473
Районният съд – гр. Сандански, призовава в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответника МД Расел Чоудхури, роден
на 1.02.1993 г., гражданин на Бангладеш, с неизвестен адрес в страната и с неизвестен адрес в
чужбина, да се яви в канцеларията на Районния
съд – гр. Сандански, за да получи препис от ис-
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ковата молба и приложенията към нея по гр. дело
№ 73/2020 г. по описа на съда, заведено от Нанси
Георгиева Недкова от гр. Сандански, за развод с
правно основание чл. 49 от СК. В случай че не
се яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2475
Софийският районен съд, 33 състав, І ГО,
уведомява лицето Зияд Тарех Ахмад с последен
известен адрес: София, бул. Пенчо Славейков № 41,
сега с неизвестен адрес, да се яви в канцеларията
на Софийския районен съд – деловодство на 33
състав, за получаване на книжа по делото, а именно
препис от искова молба и доказателства, с право
на отговор по реда на чл. 131 ГПК в едномесечен срок, като ответник по гр.д. № 49066/2019 г.,
заведено от „Райд Шеър България“ – АД, иск,
представляващ дължими суми за неустойка по
сключен договор за наем. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 от ГПК (отм.).
2474
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение,
91 състав, призовава в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ ответника
Владислав Петров Богушев, ЕГН 7709100101, да
се яви в канцеларията на Софийския районен
съд, за да получи препис от исковата молба и
приложенията към нея по гр. дело № 2897/2018 г.
по описа на съда, заведено от Десислава Вандова
Богушева от София, по чл. 49 от СК. В случай
че не се яви, за да получи съдебните книжа
в указания срок, съдът ще му назначи особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2476
Софийският районен съд, І ГО, 50 състав, е
образувал гр.д. № 52662 по описа за 2019 г. по
иск, предявен от „Топлофикация София“ – ЕАД,
срещу Чарлз Оскар Кембъл, който като ответник
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ може да подаде писмен отговор по реда
на чл. 131 от ГПК на исковата молба, след като
получи препис от исковата молба и приложенията към нея, които се намират в деловодството
на съда, като следва да посочи и съдебен адрес
в страната, като в противен случай делото ще
се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2477
Благоевградският окръжен съд обявява, че
има образувано гр.д. № 263/2019 г. с ищец – Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество,
София, и ответници – Иван Андонов Донков с
постоянен адрес: гр. Гоце Делчев, ул. Царица
Йоанна № 2, и Татяна Христова Караманова с
адрес: гр. Гоце Делчев, ул. Одрин № 23, с правно
основание чл. 153, ал. 2 във връзка с § 5, ал. 2 от
ПЗРЗПКОНПИ и с цена на иска 220 144,75 лв.,
с което да се отнеме в полза на държавата следното попадащо в патримониума на ответника
имущество:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Иван Андонов Донков:
Сумата 9002 лв., представляваща пазарна
стойност на лек автомобил „БМВ 330 ХД“, ДКН
Е 9972 ВХ, към момента на отчуждаването му.
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На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Иван Андонов
Донков:
Сумата 6000 лв., представляваща пазарна стойност на лек автомобил „Мицубиши Паджеро“, ДКН
Е 6865 КМ, към момента на отчуждаването му.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от Татяна Христова Караманова:
Лек автомобил марка „Тойота Корола 2.0 Д
4Д“, ДКН Е 9212 КК, рама № SB1JW20E00E068431,
двигател № 1CDU158683, цвят: светлосив металик,
дата на придобиване: 2.02.2017 г., дата на първа
регистрация 8.03.2005 г.; пазарна стойност 4900 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Татяна Христова
Караманова:
Сумата 2500 лв., представляваща пазарна
стойност на лек автомобил „Ситроен Ц 3 1.4
ХДИ“, ДКН Е 0680 КМ, към момента на отчуждаването му.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Иван Андонов Донков:
Сумата 160 лв., представляваща внесена на каса
по разплащателна сметка в „Банка ДСК“ – ЕАД,
IBAN BG78STSA93000011938125, с титуляр Иван
Андонов Донков.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Иван Андонов Донков:
Сумата 28 407,23 лв., представляваща внесена
на каса за погасяване на задължения по кредитна
карта по разплащателна сметка към кредитна
карта в „Първа инвестиционна банка“ – АД,
IBAN BG84FIVN915010BGN0L3GL, с титуляр
Иван Андонов Донков.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Иван Андонов Донков:
Сумата 57 376,73 евро с левова равностойност
111 885,32 лв., представляваща внесена на каса за
погасяване на задължения по кредит по спестовна сметка в евро в „Юробанк България“ – АД,
BG14BPBI88984400927089, с титуляр Иван Андонов Донков.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Иван Андонов
Донков:
Сумата 5621,74 евро с левова равностойност
10 962,40 лв., представляваща изтеглени суми
на каса от спестовна сметка в евро в „Юробанк
България“ – АД, BG14BPBI88984400927089, титуляр Иван Андонов Донков.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Иван Андонов Донков:
Сумата 5289,34 лв., представляваща вноски на каса от трети лица от спестовна сметка в евро в „Юробанк Българи я“ – А Д,
BG14BPBI88984400927089, с титуляр Иван Андонов Донков.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Иван Андонов Донков:
Сумата 25 816,96 лв., представляваща вноски
на каса за погасяване на кредит от 2011 г. от
спестовна сметка в левове в „Юробанк България“ – АД, с BG73BPBI88981001229088, с титуляр
Иван Андонов Донков.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Иван Андонов Донков:
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Сумата 4510 лв., представляваща вноски на
каса от трети лица за наем на къща за гости,
собственост на Иван Андонов Донков, от спестовна сметка в левове в „Юробанк България“ – АД,
BG73BPBI88981001229088, с титуляр Иван Андонов
Донков.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Татяна Христова
Караманова:
Сумата 10 711,50 лв., представляваща вноски
на каса по спестовна сметка в левове в „Юробанк
България“ – АД, ІBAN BG22BPBI88982030113764,
с титуляр Татяна Христова Караманова.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 22.06.2020 г. от 14 ч. в Окръжния съд – Благоевград, и заинтересованите
лица могат да представят своите претенции върху
имуществото на ответника.
2470
Добричкият окръжен съд, гр. отделение, уведомява, че е образувано гр.д. № 254/2019 г. по
искова молба вх. № 2477/10.04.2019 г., подадена
от Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), с БУЛСТАТ 129010997, чрез
председателя є Пламен Георгиев Димитров, с
която срещу Камен Драгнев Константинов от
гр. Добрич, са предявени искове по чл. 153 и
§ 5, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество.
Заявено е искане за отнемане от Камен Драгнев
Константинов, ЕГН 7302237947, на имущество
(недвижими имоти и парични суми) на обща
стойност 1 896 540,15 лв., както следва:
1. Недвижим имот – нива с площ 24,161 дка,
III категория, намираща се в местността Землище
с. Дропла, представляваща имот с идентификатор № 23769.48.19, по кадастралната карта на
с. Дропла, общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи на имота: имот с идентификатор
№ 23769.48.16, имот с идентификатор № 23769.48.20,
имот с идентификатор № 23769.48.28, имот с идентификатор № 23769.48.4 и имот с идентификатор
№ 23769.48.15, придобит с нотариален акт № 33,
том II, рег. № 1062, дело № 197 от 19.04.2010 г.
(Акт № 168, том 2, вх. № 656, дело № 319 от
19.04.2010 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
24 000 лв.
2. Недвижим имот – нива с площ 5,000 дка, III
категория, намираща се в местността Землище
с. Дропла, представляваща имот с идентификатор
№ 23769.48.6, по кадастралната карта на с. Дропла,
общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи
на имота: имот с идентификатор № 23769.47.2,
имот с идентификатор № 23769.47.22, имот с идентификатор № 23769.47.5 и имот с идентификатор
№ 23769.47.4, придобит с нотариален акт № 33, том
II, рег. № 1062, дело № 197 от 19.04.2010 г. (Акт
№ 168, том 2, вх. № 656, дело № 319 от 19.04.2010 г.
на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
5000 лв.
3. Недвижим имот – нива с площ 11,667 дка,
III категория, намираща се в местността Землище
с. Дропла, представляваща имот с идентификатор № 23769.49.22, по кадастралната карта на
с. Дропла, общ. Балчик, обл. Добрич, при гра-

ВЕСТНИК

БРОЙ 25

ници и съседи на имота: имот с идентификатор
№ 23769.49.44, имот с идентификатор № 23769.49.45,
имот с идентификатор № 23769.49.27, имот с идентификатор № 23769.49.46, имот с идентификатор
№ 23769.49.4, имот с идентификатор № 23769.49.21
и имот с идентификатор № 23769.49.25, придобит
с нотариален акт № 159, том II, рег. № 1644, дело
№ 312 от 1.06.2010 г. (Акт № 144, том 3, вх. № 987,
дело № 483 от 1.06.2010 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
11 600 лв.
4. Недвижим имот – нива с площ 8,333 дка, III
категория, намираща се в местността Землище
с. Дропла, представляваща имот с идентификатор № 23769.49.25, по кадастралната карта на
с. Дропла, общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи на имота: имот с идентификатор
№ 23769.49.1, имот с идентификатор № 23769.49.44,
имот с идентификатор № 23769.49.22, имот с идентификатор № 23769.49.21, имот с идентификатор
№ 23769.49.24, придобит с нотариален акт № 159,
том II, рег. № 1644, дело № 312 от 1.06.2010 г. (Акт
№ 144, том 3, вх. № 987, дело № 483 от 01.06.2010 г.
на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
8300 лв.
5. Недвижим имот – нива с площ 12,640 дка,
III категория, намираща се в местността Землище
с. Дропла, представляваща имот с идентификатор
№ 23769.17.41, по кадастралната карта на с. Дропла,
общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи
на имота: имот с идентификатор № 23769.17.40,
имот с идентификатор № 23769.17.45, имот с
идентификатор № 23769.17.26, имот с идентификатор № 23769.17.25 и имот с идентификатор
№ 23769.17.22, придобит с нотариален акт № 159,
том II, рег. № 1644, дело № 312 от 1.06.2010 г. (Акт
№ 144, том 3, вх. № 987, дело № 483 от 1.06.2010 г.
на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
12 600 лв.
6. Недвижим имот – нива с площ 22,000 дка,
V категория, в землището на с. Великово, съставляващ имот № 055015 по плана за земеразделяне на с. Великово, община Ген. Тошево, област
Добрич, при граници имоти: № 055014; № 000051;
№ 000057; № 000059 и № 000062, който имот е
образуван от имот № 055004, придобит с нотариален акт № 8, том VII, рег. № 2563, дело № 567
от 29.06.2010 г. (Акт № 142, том 5, вх. № 2248,
дело № 828 от 29.06.2010 г. на СВ – Ген. Тошево).
Пазарна стойност към настоящия момент –
22 000 лв.
7. Недвижим имот – нива с площ 25,000 дка,
V категория, в землището на с. Великово, съставляващ имот № 055014 по плана за земеразделяне
на с. Великово, община Ген. Тошево, област Добрич, при граници имоти: № 055013; № 000051;
№ 055015 и № 000062, който имот е образуван от
имот № 055004, придобит с нотариален акт № 9,
том VII, рег. № 2564, дело № 568 от 29.06.2010 г.
(Акт № 148, том 5, вх. № 2354, дело № 834 от
29.06.2010 г. на СВ – Ген. Тошево).
Пазарна стойност към настоящия момент –
25 000 лв.
8. Недвижим имот – нива с площ 25,838 дка,
III категория, намираща се в местността Землище
с. Дропла, представляваща имот с идентифика-
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тор № 23769.48.20, по кадастралната карта на
с. Дропла, общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи на имота: имот с идентификатор
№ 23769.48.28, имот с идентификатор № 23769.48.19
и имот с идентификатор № 23769.48.4, придобит с
нотариален акт № 42, том III, рег. № 2244, дело
№ 383 от 2.07.2010 г. (Акт № 74, том 9, вх. № 1210,
дело № 598 от 2.07.2010 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
25 800 лв.
9. Недвижим имот – нива с площ 41,618 дка, III
категория, намираща се в местността Пазарйолу,
с. Преспа, общ. Балчик, обл. Добрич, представляваща имот с идентификатор № 58270.15.27,
по ка даст ра лната карта на с. Преспа, общ.
Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи на
имота: имот с идентификатор № 58270.15.35,
имот с идентификатор № 58270.15.34, имот с
идентификатор № 58270.15.33, имот с идентификатор № 58270.15.28, имот с идентификатор
№ 58270.15.38, имот с идентификатор № 58270.15.4,
имот с идентификатор № 58270.15.12, имот с идентификатор № 58270.15.11 и имот с идентификатор
№ 58270.15.10, придобит с нотариален акт № 45,
том IV, рег. № 3172, дело № 562 от 23.08.2010 г.
(Акт № 157, том 5, вх. № 1662, дело № 856 от
23.08.2010 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
41 000 лв.
10. Недвижим имот – нива с площ 37,003 дка,
нам и ра щ се в мес т нос т та С та н чо Пей чева
нива, представляваща имот с идентификатор
№ 67951.58.29, по кадастралната карта на с. Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи на имота: имот с идентификатор
№ 67951.58.35, имот с идентификатор № 67951.58.28,
имот с идентификатор № 67951.58.53, имот с идентификатор № 67951.58.43, имот с идентификатор
№ 67951.58.42, имот с идентификатор № 67951.58.41,
имот с идентификатор № 67951.58.40, имот с идентификатор № 67951.58.49, имот с идентификатор
№ 67951.58.39, имот с идентификатор № 67951.58.38,
имот с идентификатор № 67951.58.37, имот с идентификатор № 67951.58.36 и имот с идентификатор
№ 67951.58.34, придобит с нотариален акт № 52,
том IV, рег. № 3220, дело № 569 от 26.08.2010 г.
(Акт № 167, том 5, вх. № 1682, дело № 866 от
26.08.2010 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
37 000 лв.
11. Недвижим имот – нива с площ 11,625 дка,
трета категория, намираща се в местността
Алмалъгьолджук, с. Дъбрава, представляваща
имот с идентификатор № 24387.15.20 по кадастралната карта на с. Дъбрава, общ. Балчик, обл.
Добрич, при граници и съседи на имота: имот с
идентификатор № 15.19, имот с идентификатор
№ 18.43, имот с идентификатор № 15.21, имот с
идентификатор № 15.3, придобит с нотариален
акт за замяна на недвижим имот № 116, том
II, рег. № 1798, дело № 217 от 25.06.2015 г. (Акт
№ 17, том 4, вх. № 1465, дело № 565/25.06.2015 г.
на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
11 600 лв.
12. Недвижим имот – нива с площ 32,466 дка,
намиращ се в местността Землище с. Дропла, представляваща имот с идентификатор № 23769.19.46,
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по кадастралната карта на с. Дропла, общ. Балчик,
обл. Добрич, при граници и съседи на имота:
имот с идентификатор № 23769.19.10, имот с идентификатор № 23769.19.39, имот с идентификатор
№ 23769.19.9, имот с идентификатор № 23769.19.47,
имот с идентификатор № 23769.19.12, имот с идентификатор № 23769.19.36 и имот с идентификатор
№ 23769.19.11, придобит с нотариален акт № 53,
том IV, рег. № 3221, дело № 570 от 26.08.2010 г.
(Акт № 168, том 5, вх. № 1683, дело № 867 от
26.08.2010 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
32 400 лв.
13. Недвижим имот – лозе с площ 511 кв. м,
намиращо се в местността Лозята, представляващ имот с идентификатор № 23769.60.212
по кадаст ра лната карта на с. Дропла, общ.
Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи на
имота: имот с идентификатор № 23769.60.211,
имот с идентификатор № 23769.60.312, имот с
идентификатор № 23769.60.313, имот с идентификатор № 23769.60.314, имот с идентификатор № 23769.60.213 и имот с идентификатор
№ 23769.60.3, придобит с нотариален акт № 53,
том IV, рег. № 3221, дело № 570 от 26.08.2010 г.
(Акт № 168, том 5, вх. № 1683, дело № 867 от
26.08.2010 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
500 лв.
14. Недвижим имот – нива с площ 35,603 дка,
намиращ се в местността Землище с. Змеево, представляваща имот с идентификатор № 31245.102.25,
по ка даст ра лната карта на с. Змеево, общ.
Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи на
имота: имот с идентификатор № 31245.102.23,
имот с идентификатор № 31245.102.5, имот с
идентификатор № 31245.101.54, имот с идентификатор № 31245.102.26, имот с идентификатор № 31245.102.14 и имот с идентификатор
№ 31245.102.24, придобит с нотариален акт № 54,
том IV, рег. № 3222, дело № 571 от 26.08.2010 г.
(Акт № 169, том 5, вх. № 1684, дело № 868 от
26.08.2010 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
35 600 лв.
15. Недвижим имот – нива с площ 6,667 дка, намиращо се в местността Землище с. Змеево, представляваща имот с идентификатор № 31245.102.24
по кадастралната карта на с. Змеево, общ. Балчик,
обл. Добрич, при граници и съседи на имота:
имот с идентификатор № 31245.102.21, имот с
идентификатор № 31245.102.23, имот с идентификатор № 31245.102.25 и имот с идентификатор
№ 31245.102.14, придобит с нотариален акт № 54,
том IV, рег. № 3222, дело № 571 от 26.08.2010 г.
(Акт № 169, том 5, вх. № 1684, дело № 868 от
26.08.2010 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
6700 лв.
16. Недвижим имот – нива с площ 9,000 дка,
трета категория, намиращ се в местността Кременска гора, представляваща имот с идентификатор № 39623.29.53, по кадастралната карта на
с. Кремена, общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи на имота: имот с идентификатор
№ 39623.29.51, имот с идентификатор № 39623.29.52,
имот с идентификатор № 39623.29.66, имот с идентификатор № 39623.29.67, имот с идентификатор
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№ 39623.29.54, имот с идентификатор № 39623.29.50
и имот с идентификатор № 39623.29.49, нотариален
акт № 144, том IV, рег. № 3668, дело № 644 от
24.09.2010 г. (Акт № 149, том 6, вх. № 1959, дело
№ 1032 от 24.09.2010 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
9000 лв.
17. Недвижим имот – нива с площ 9,000 дка,
трета категория, намиращ се в местността Кременска гора, представляваща имот с идентификатор № 39623.29.52, по кадастралната карта на
с. Кремена, общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи на имота: имот с идентификатор
№ 39623.29.65, имот с идентификатор № 39623.29.66,
имот с идентификатор № 39623.29.53, имот с идентификатор № 39623.29.64 и имот с идентификатор
№ 39623.29.51, придобит с нотариален акт № 145,
том IV, рег. № 3670, дело № 645 от 24.09.2010 г.
(Акт № 150, том 6, вх. № 1960, дело № 1033 от
24.09.2010 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
9000 лв.
18. Недвижим имот – нива с площ 10,000 дка,
трета категория, намиращ се в местността Тригорски път, представляваща имот с идентификатор
№ 39623.23.43, по кадастралната карта на с. Кремена, общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи на имота: имот с идентификатор № 39623.23.31,
имот с идентификатор № 39623.23.32, имот с идентификатор № 39623.23.33, имот с идентификатор
№ 39623.23.44, имот с идентификатор № 39623.23.30
и имот с идентификатор № 39623.23.47, придобит
с нотариален акт № 184, том IV, рег. № 3739, дело
№ 655 от 27.09.2010 г. (Акт № 158, том 6, вх. № 2007,
дело № 1048 от 27.09.2010 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
10 000 лв.
19. Недвижим имот – нива с площ 53,351 дка,
т рета категори я, намиращ се в мест ност та
Землище с. Гурково, представляваща имот с
идентификатор № 18160.11.19, по кадастралната
карта на с. Гурково, общ. Балчик, обл. Добрич,
при граници и съседи на имота: имот с идентификатор № 18130.11.68, имот с идентификатор
№ 18130.11.70, имот с идентификатор № 18130.11.63
и имот с идентификатор № 18130.11.75, придобит
с нотариален акт № 111, том V, рег. № 4132, дело
№ 756 от 25.10.2010 г. (Акт № 174, том 7, вх. № 2335,
дело № 1265 от 25.10.2010 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
53 300 лв.
20. Недвижим имот – нива с площ 11,668 дка,
трета категория, намиращ се в местността Землище
с. Змеево, представляваща имот с идентификатор
№ 31245.123.30, по кадастралната карта на с. Зме
ево, общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи на имота: имот с идентификатор № 31245.123.29,
имот с идентификатор № 31245.123.24, имот с
идентификатор № 31245.123.46 и имот с идентификатор № 31245.123.22, придобит с нотариален
акт № 166, том III, рег. № 2531, дело № 461 от
29.07.2011 г. (Акт № 33, том 8, вх. № 2165, дело
№ 1039 от 29.07.2011 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
11 700 лв.
21. Недвижим имот – нива с площ 15,500 дка,
трета категория, намиращ се в местността Кременска гора, представляваща имот с идентификатор
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39623.29.60, по кадастралната карта на с. Кремена,
общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи
на имота: имот с идентификатор 39623.29.32, имот
с идентификатор 39623.29.50, имот с идентификатор 39623.29.64, имот с идентификатор 39623.29.70
и имот с идентификатор 39623.29.61, придобит с
нотариален акт № 6, том IV, рег. № 2667, дело
№ 491 от 5.08.2011 г. (Акт № 80, том 7, вх. № 2245,
дело № 1087 от 5.08.2011 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
15 500 лв.
22. Недвижим имот – нива с площ 16,250 дка,
трета категория, намиращ се в местността Кременска гора, представляваща имот с идентификатор № 39623.29.67, по кадастралната карта на
с. Кремена, общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи на имота: имот с идентификатор
№ 39623.29.66, имот с идентификатор № 39623.29.23,
имот с идентификатор № 39623.29.24, имот с идентификатор № 39623.29.25, имот с идентификатор
№ 39623.29.68, имот с идентификатор № 39623.29.54
и имот с идентификатор № 39623.29.53, придобит
с нотариален акт № 13, том IV, рег. № 2730, дело
№ 498 от 9.08.2011 г. (Акт № 91, том 7, вх. № 2259,
дело № 1098 от 9.08.2011 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
16 250 лв.
23. Недвижим имот – нива с площ 10,251 дка,
трета категория, намиращ се в местността Зем
лище с. Дропла, представляваща имот с идентификатор № 23769.23.21, по кадастралната карта
на с. Дропла, общ. Балчик, обл. Добрич, при
граници и съседи на имота: имот с идентификатор
№ 23769.23.28, имот с идентификатор № 23769.23.29,
имот с идентификатор № 23769.23.33, имот с идентификатор № 23769.23.32, имот с идентификатор
№ 23769.23.20, имот с идентификатор № 23769.23.41
и имот с идентификатор № 23769.23.27, придобит
с нотариален акт № 38, том V, рег. № 3702, дело
№ 690 от 12.10.2011 г. (Акт № 52, том 9, вх. № 2860,
дело № 1418 от 12.10.2011 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
10 250 лв.
24. Недвижим имот – нива с площ 54,013 дка,
трета категория, намиращ се в местността Четалати могили, представляваща имот с идентификатор 03174.12.80, по кадастралната карта на
с. Безводица, общ. Балчик, обл. Добрич, при
граници и съседи на имота: имот с идентификатор
03174.12.82, имот с идентификатор 03174.12.76, имот
с идентификатор 03174.12.87, имот с идентификатор 03174.12.14, имот с идентификатор 03174.12.66
и имот с идентификатор 03174.12.81, придобит с
нотариален акт № 39, том V, рег. № 3704, дело
№ 691 от 12.10.2011 г. (Акт № 53, том 9, вх. № 2884,
дело № 1419 от 12.10.2011 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
54 000 лв.
25. Недвижим имот – нива с площ 7,333 дка,
трета категория, намиращ се в местността Чаталати могили, представляваща имот с идентификатор 03174.12.51, по кадастралната карта на
с. Безводица, общ. Балчик, обл. Добрич, при
граници и съседи на имота: имот с идентификатор
03174.12.87, имот с идентификатор 03174.12.86, имот
с идентификатор 03174.12.50, имот с идентификатор
03174.12.49 и имот с идентификатор 03174.12.14,
придобит с нотариален акт № 39, том V, рег.
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№ 3704, дело № 691 от 12.10.2011 г. (Акт № 53,
том 9, вх. № 2884, дело № 1419 от 12.10.2011 г. на
СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
7300 лв.
26. Недвижим имот – нива с площ 26,001 дка,
трета категория, намиращ се в местността Чаталати могили, представляваща имот с идентификатор 03174.12.14, по кадастралната карта на
с. Безводица, общ. Балчик, обл. Добрич, при
граници и съседи на имота: имот с идентификатор
03174.12.612, имот с идентификатор 03174.12.62,
имот с идентификатор 03174.12.75, имот с идентификатор 03174.12.66, имот с идентификатор
03174.12.80, имот с идентификатор 03174.12.87, имот
с идентификатор 03174.12.51, имот с идентификатор
03174.12.49, имот с идентификатор 03174.12.48, имот
с идентификатор 03174.12.47, имот с идентификатор
03174.12.46 и имот с идентификатор 03174.12.45,
придобит с нотариален акт № 39, том V, рег.
№ 3704, дело № 691 от 12.10.2011 г. (Акт № 53,
том 9, вх. № 2884, дело № 1419 от 12.10.2011 г. на
СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
26 000 лв.
27. Недвижим имот – нива с площ 16,999 дка,
т рета категори я, намиращ се в мест ност та
Алангьолджук, представляваща имот с идентификатор № 36453.19.38, по кадастралната карта
на с. Карвуна, общ. Балчик, обл. Добрич, при
граници и съседи на имота: имот с идентификатор
№ 36453.19.3, имот с идентификатор № 36453.19.18,
имот с идентификатор № 36453.19.2 имот с идентификатор № 36453.19.37, имот с идентификатор
№ 36453.19.23, придобит с нотариален акт № 71,
том V, рег. № 3823, дело № 714 от 25.10.2011 г.
(Акт № 122, том 9, вх. № 2979, дело № 1481 от
25.10.2011 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
17 000 лв.
28. Недвижим имот – нива с площ 6,025 дка,
т рета категори я, намиращ се в мест ност та
Ралица, представляваща имот с идентификатор № 23769.38.13, по кадастралната карта на
с. Дропла, общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи на имота: имот с идентификатор
№ 23769.38.9, имот с идентификатор № 23769.38.16,
имот с идентификатор № 23769.38.17, имот с идентификатор № 23769.38.14, имот с идентификатор
№ 23769.38.12, имот с идентификатор № 23769.38.11
и имот с идентификатор № 23769.38.10, придобит
с нотариален акт № 46, том VI, рег. № 4465, дело
№ 846 от 16.12.2011 г. (Акт № 75, том 11, вх. № 3624,
дело № 1753 от 16.12.2011 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
6000 лв.
29. Недвижим имот – нива с площ 15,025 дка,
трета категория, намиращ се в местността Тригорски път, представляваща имот с идентификатор № 39623.22.15, по кадастралната карта на
с. Кремена, общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи на имота: имот с идентификатор
№ 39623.22.22, имот с идентификатор № 39623.22.14
и имот с идентификатор № 39623.22.4, нотари
ален акт № 38, том I, рег. № 163, дело № 30 от
19.01.2012 г. (Акт № 70, том 1, вх. № 188, дело
№ 52 от 20.01.2012 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
15 000 лв.
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30. Недвижим имот – нива с площ 5,000 дка,
трета категория, намиращ се в местността Тригорски път, представляваща имот с идентификатор № 39623.22.6, по кадастралната карта на
с. Кремена, общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи на имота: имот с идентификатор
№ 39623.22.4, имот с идентификатор № 39623.22.21
и имот с идентификатор № 39623.22.5, придобит
с нотариален акт № 39, том I, рег. № 164, дело
№ 31 от 19.01.2012 г. (Акт № 71, том 1, вх. № 189,
дело № 53 от 20.01.2012 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
5000 лв.
31. Недвижим имот – нива с площ 6,605 дка,
т рета категори я, намиращ се в местност та
Тригорски път, представляваща имот с идентификатор № 39623.22.13, по кадастралната карта
на с. Кремена, общ. Балчик, обл. Добрич, при
граници и съседи на имота: имот с идентификатор
№ 39623.22.4, имот с идентификатор № 39623.22.14,
имот с идентификатор № 39623.22.21 и имот с
идентификатор № 39623.22.6, придобит с нотариален акт № 40, том I, рег. № 165, дело № 32
от 19.01.2012 г. (Акт № 72, том 1, вх. № 190, дело
№ 54 от 20.01.2012 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
6600 лв.
32. Недвижим имот – нива с площ 30,000 дка,
т рета категори я, намиращ се в местност та
Тригорски път, представляваща имот с идентификатор № 39623.22.5, по кадастралната карта
на с. Кремена, общ. Балчик, обл. Добрич, при
граници и съседи на имота: имот с идентификатор № 39623.22.20, имот с идентификатор
№ 39623.22.19, имот с идентификатор № 39623.22.4,
имот с идентификатор № 39623.22.6 и имот с
идентификатор № 39623.22.21, придобит с нотариален акт № 40, том I, рег. № 165, дело № 32
от 19.01.2012 г. (Акт № 72, том 1, вх. № 190, дело
№ 54 от 20.01.2012 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
30 000 лв.
33. Недвижим имот – нива с площ 8,334 дка,
трета категория, намиращ се в местността Зем
лище с. Дропла, представляваща имот с идентификатор № 23769.48.14, по кадастралната карта
на с. Дропла, общ. Балчик, обл. Добрич, при
граници и съседи на имота: имот с идентификатор
№ 23769.48.12, имот с идентификатор № 23769.48.15,
имот с идентификатор № 23769.48.186, имот с идентификатор № 23769.48.185 и имот с идентификатор
№ 23769.48.23, придобит с нотариален акт № 122,
том I, рег. № 552, дело № 91 от 27.02.2012 г. (Акт
№ 86, том 2, вх. № 604, дело № 177 от 27.02.2012 г.
на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
8300 лв.
34. Недвижим имот – нива с площ 8,001 дка,
трета категория, намиращ се в местността Махалата, представляваща имот с идентификатор
№ 73095.29.4, по кадастралната карта на с. Тригорци, общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи на имота: имот с идентификатор № 73095.29.26,
имот с идентификатор № 73095.29.43, имот с идентификатор № 73095.23.54 и имот с идентификатор
№ 273095.29.41, придобит с нотариален акт № 156,
том I, рег. № 696, дело № 118 от 12.03.2012 г. (Акт
№ 168, том 2, вх. № 757, дело № 224 от 12.03.2012 г.
на СВ – Балчик).
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Пазарна стойност към настоящия момент –
8000 лв.
35. Недвижим имот – нива с площ 20,000 дка,
трета категория, намиращ се в местността Землище
с. Змеево, представляваща имот с идентификатор
№ 31245.118.25, по кадастралната карта на с. Змеево, общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи
на имота: имот с идентификатор № 31245.501.407,
имот с идентификатор № 31245.118.7, имот с
идентификатор № 31245.118.66, имот с идентификатор № 31245.118.22 и имот с идентификатор
№ 31245.118.24, придобит с нотариален акт № 160,
том I, рег. № 747, дело № 122 от 14.03.2012 г. (Акт
№ 161, том 2, вх. № 781, дело № 233 от 14.03.2012 г.
на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
20 000 лв.
36. Недвижим имот – нива с площ 5,556 дка,
трета категория, намиращ се в местността Разсадника, представляваща имот с идентификатор
№ 67951.29.29, по кадастралната карта на с. Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи на имота: имот с идентификатор
№ 67951.29.56, имот с идентификатор № 67951.29.30,
имот с идентификатор № 67951.29.32 и имот с
идентификатор № 67951.29.54, придобит с нотариален акт № 50, том III, рег. № 1796, дело № 319 от
22.05.2012 г. (Акт № 149, том 4, вх. № 2543, дело
№ 553 от 23.05.2012 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
5550 лв.
37. Недвижим имот – нива с площ 5,556 дка,
трета категория, намиращ се в местността Разсадника, представляваща имот с идентификатор
№ 67951.29.30, по кадастралната карта на с. Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи
на имота: имот с идентификатор № 67951.29.56,
имот с идентификатор № 67951.29.310, имот с
идентификатор № 67951.29.32 и имот с идентификатор № 67951.29.29, придобит с нотариален
акт № 50, том III, рег. № 1796, дело № 319 от
22.05.2012 г. (Акт № 149, том 4, вх. № 2543, дело
№ 553 от 23.05.2012 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
5550 лв.
38. Недвижим имот – нива с площ 5,556 дка,
трета категория, намиращ се в местността Разсадника, представляваща имот с идентификатор
№ 67951.29.31, по кадастралната карта на с. Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи на имота: имот с идентификатор
№ 67951.29.56, имот с идентификатор № 67951.29.10,
имот с идентификатор № 67951.29.32 и имот с
идентификатор № 67951.29.30, придобит с нотариален акт № 50, том III, рег. № 1796, дело № 319 от
22.05.2012 г. (Акт № 149, том 4, вх. № 2543, дело
№ 553 от 23.05.2012 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
5550 лв.
39. Недвижим имот – нива с площ 29,000 дка,
трета категория, намиращ се в местността Зем
лище Ралица, представляваща имот с идентификатор № 23769.33.10, по кадастралната карта на
с. Дропла, общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи на имота: имот с идентификатор
№ 23769.33.8, имот с идентификатор № 23769.33.13,
имот с идентификатор № 23769.33.11 и имот с
идентификатор № 23769.33.12, придобит с нотари-

ВЕСТНИК

БРОЙ 25

ален акт № 104, том III, рег. № 1984, дело № 363
от 6.06.2012 г. (Акт № 20, том 5, вх. № 1653, дело
№ 615 от 6.06.2012 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
29 000 лв.
40. Недвижим имот – 18,803 дка, представляващи идеална част от следния недвижим имот – нива
с площ 190,001 дка, трета категория, намиращ
се в местността Землище с. Дропл а, представляваща имот с идентификатор № 23769.16.7, по
кадастралната карта на с. Дропла, общ. Балчик,
обл. Добрич, при граници и съседи на имота:
имот с идентификатор № 23769.16.6, имот с идентификатор № 23769.16.18, имот с идентификатор
№ 23769.16.13 и имот с идентификатор 23769.16.15,
придобит с нотариален акт № 106, том III, рег.
№ 1987, дело № 365 от 6.06.2012 г. (Акт № 22,
том 5, вх. № 1655, дело № 617 от 6.06.2012 г. на
СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
18 800 лв.
41. Недвижим имот – 18,557 дка, представляващи идеална част от следния недвижим имот – нива
с площ 190,001 дка, трета категория, намиращ
се в местността Землище с. Дропла, представ
ляваща имот с идентификатор № 23769.16.7, по
кадастралната карта на с. Дропла, общ. Балчик,
обл. Добрич, при граници и съседи на имота:
имот с идентификатор № 23769.16.6, имот с идентификатор № 23769.16.18, имот с идентификатор
№ 23769.16.13 и имот с идентификатор 23769.16.15,
придобит с нотариален акт № 160, том III, рег.
№ 2242, дело № 411 от 25.06.2012 г. (Акт № 109,
том 5, вх. № 1801, дело № 690 от 25.06.2012 г. на
СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
18 550 лв.
42. Недвижим имот – 10,227 дка, представляващи идеална част от следния недвижим имот – нива
с площ 190,001 дка, трета категория, намиращ
се в местността Землище с. Дропла, представ
ляваща имот с идентификатор № 23769.16.7, по
кадастралната карта на с. Дропла, общ. Балчик,
обл. Добрич, при граници и съседи на имота:
имот с идентификатор № 23769.16.6, имот с идентификатор № 23769.16.18, имот с идентификатор
№ 23769.16.13 и имот с идентификатор 23769.16.15,
придобит с нотариален акт № 195, том III, рег.
№ 2387, дело № 443 от 4.07.2012 г. (Акт № 156,
том 5, вх. № 1884, дело № 736 от 4.07.2012 г. на
СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
10 200 лв.
43. Недвижим имот – 5,278 дка, представляващи идеална част от следния недвижим имот – нива
с площ 190,001 дка, трета категория, намиращ
се в местността Землище с. Дропла, представляваща имот с идентификатор № 23769.16.7, по
кадастралната карта на с. Дропла, общ. Балчик,
обл. Добрич, при граници и съседи на имота:
имот с идентификатор № 23769.16.6, имот с идентификатор № 23769.16.18, имот с идентификатор
№ 23769.16.13 и имот с идентификатор 23769.16.15,
придобит с нотариален акт № 18, том IV, рег.
№ 2482, дело № 464 от 10.07.2012 г. (Акт № 185,
том 5, вх. № 1933, дело № 764 от 10.07.2012 г. на
СВ – Балчик).
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Пазарна стойност към настоящия момент –
5300 лв.
44. Недвижим имот – нива с площ 14,999 дка,
т рета категори я, намиращ се в мест ност та
Шарапгьол, представляваща имот с идентификатор № 66250.17.16, по кадастралната карта на
с. Сенокос, общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи на имота: имот с идентификатор
№ 66250.17.32, имот с идентификатор № 66250.17.11,
имот с идентификатор № 66250.17.15 и имот с
идентификатор № 66250.17.17, придобит с нотариален акт № 66, том V, рег. № 3652, дело № 669 от
17.09.2012 г. (Акт № 186, том 7, вх. № 2770, дело
№ 1107 от 17.09.2012 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
15 000 лв.
45. Недвижим имот – 11,669 дка, представляващи идеална част от следния недвижим имот – нива
с площ 190,001 дка, трета категория, намиращ
се в местността Землище с. Дропла, представляваща имот с идентификатор № 23769.16.7, по
кадастралната карта на с. Дропла, общ. Балчик,
обл. Добрич, при граници и съседи на имота:
имот с идентификатор № 23769.16.6, имот с идентификатор № 23769.16.18, имот с идентификатор
№ 23769.16.13 и имот с идентификатор 23769.16.15,
придобит с нотариален акт № 189, том V, рег.
№ 4129, дело № 776 от 19.10.2012 г. (Акт № 156,
том 8, вх. № 3136, дело № 1285 от 18.10.2012 г. на
СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
11 700 лв.
46. Недвижим имот – нива с площ 16,000 дка,
трета категория, намиращ се в местността Зем
лище Ралица, представляваща имот с идентификатор № 23769.24.86, по кадастралната карта на
с. Дропла, общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи на имота: имот с идентификатор
№ 23769.24.2, имот с идентификатор № 23769.24.77,
имот с идентификатор № 23769.24.76 и имот с
идентификатор 23769.24.87, придобит с нотариален
акт № 182, том ХI, рег. № 5844, дело № 4926 от
11.12.2012 г. (Акт № 53, том 10, вх. № 4358, дело
№ 1538 от 11.12.2012 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
16 000 лв.
47. Недвижим имот – нива с площ 17,270 дка,
III категория, в землището на с. Дългач, в местността Чифликтерлъ, съставляващ имот № 003013,
по плана за земеразделяне на с. Дългач, община
и област Търговище, при граници и съседи: кад.
№ 001006 полски път на Община Търговище, имот
№ 001015 нива на Йордан Бойчев Лазаров, имот
№ 001014 нива на наследниците Стефка Тодорова
Станчева, кад. № 001003 полски път на Община
Търговище, имот № 001011 нива на наследниците
на Марин Великов Събев, имот № 001025 нива
на Община Търговище, придобит с нотариален
акт № 152, том ХХIII, рег. № 19723, дело № 2172
от 20.12.2012 г. (Акт № 172, том 19, вх. 9725, дело
№ 3756 от 20.12.2012 г. на СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
17 300 лв.
48. Недвижим имот – нива с площ 11,232 дка,
III категория, в землището на с. Дългач, в местността Двора, съставляващ имот № 003027 по
плана за земеразделяне на с. Дългач, община и
област Търговище, при граници и съседи: кад.
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№ 003002 полски път на Община Търговище, имот
№ 003026 нива на Стоян Маринов Стоянов, имот
№ 003025 нива на Йорданка Маринова Стоянова,
кад. № 003006 полски път на Община Търговище,
имот № 003028 нива на Лазар Стоянов Станев,
придобит с нотариален акт № 152, том ХХIII, рег.
№ 19723, дело № 2172 от 20.12.2012 г. (Акт № 172,
том 19, вх. 9725, дело № 3756 от 20.12.2012 г. на
СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
11 200 лв.
49. Недвижим имот – нива с площ 11,878 дка,
III категория, в землището на с. Дългач, в местността Ендере, съставляващ имот № 005067 по
плана за земеразделяне на с. Дългач, община и
област Търговище, при граници и съседи: имот
№ 005002 нива на наследниците на Атанас Георгиев Стоянов, кад. № 000186 полски път на
Община Търговище, имот № 005068 нива на Анка
Люцканова Димитрова, кад. № 000187 полски път
на Община Търговище, придобит с нотариален
акт № 152, том ХХIII, рег. № 19723, дело № 2172
от 20.12.2012 г. (Акт № 172, том 19, вх. 9725, дело
№ 3756 от 20.12.2012 г. на СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
11 900 лв.
50. Недвижим имот – нива с площ 3,000 дка,
III категория, в землището на с. Дългач, в местността Кочовски път, съставляващ имот № 007042
по плана за земеразделяне на с. Дългач, община
и област Търговище, при граници и съседи: имот
№ 007027 нива на „ЛВК – 56“ – ЕООД, имот
№ 007002 нива на Джемал Мехмедов Джемлов,
имот № 007043 нива на ЕТ „Матеев – Петко
Матеев“, кад. № 000074 полски път на Община
Търговище, придобит с нотариален акт № 152, том
ХХIII, рег. № 19723, дело № 2172 от 20.12.2012 г.
(Акт № 172, том 19, вх. 9725, дело № 3756 от
20.12.2012 г. на СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
3000 лв.
51. Недвижим имот – нива с площ 3,000 дка,
III категория, в землището на с. Дългач, в местността Кочовски път, съставляващ имот № 007043
по плана за земеразделяне на с. Дългач, община
и област Търговище, при граници и съседи: кад.
№ 000074 полски път на Община Търговище, имот
№ 007042 нива на Стоянка Тодорова Станева, имот
№ 007002 нива на Джемал Мехмедов Джемлов,
имот № 007044 нива на Добри Иванов Калфов,
придобит с нотариален акт № 152, том ХХIII, рег.
№ 19723, дело № 2172 от 20.12.2012 г. (Акт № 172,
том 19, вх. 9725, дело № 3756 от 20.12.2012 г. на
СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
3000 лв.
52. Недвижим имот – лозе с площ 7,280 дка,
III категория, в землището на с. Дългач, в местността Чифликтерлъ, съставляващ имот № 002039
по плана за земеразделяне на с. Дългач, община
и област Търговище, при граници и съседи: имот
№ 002038 лозе на „Кълбо“ – ЕООД, имот № 002033
лозе на наследниците на Никола Атанасов Станев,
имот № 002068 лозе на Мехмед Хасанов Мехмедов,
кад. № 000004 полски път на Община Търговище,
придобит с нотариален акт № 152, том ХХIII, рег.
№ 19723, дело № 2172 от 20.12.2012 г. (Акт № 172,
том 19, вх. 9725, дело № 3756 от 20.12.2012 г. на
СВ – Търговище).
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Пазарна стойност към настоящия момент –
7300 лв.
53. Недвижим имот – лозе с площ 4,953 дка, III
категория, в землището на с. Дългач, в местността
Надаревски път, съставляващ имот № 004131 по
плана за земеразделяне на с. Дългач, община и
област Търговище, при граници и съседи: кад.
№ 000036 полски път на Община Търговище, имот
№ 004027, нива на Мехмед Мусов Чолаков, имот
№ 004132 лозе на Салих Мехмедов Джамалов, имот
№ 004115 лозе на Теодора Димитрова Тодорова,
придобит с нотариален акт № 152, том ХХIII, рег.
№ 19723, дело № 2172 от 20.12.2012 г. (Акт № 172,
том 19, вх. 9725, дело № 3756 от 20.12.2012 г. на
СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
5000 лв.
54. Недвижим имот – нива с площ 5,149 дка,
III категория, в землището на с. Дългач, в местността Кочовски път, съставляващ имот № 007016
по плана за земеразделяне на с. Дългач, община
и област Търговище, при граници и съседи: кад.
№ 000079 полски път на Община Търговище,
кад. № 000074 полски път на Община Търговище,
имот № 007015 нива на Държавен поземлен фонд,
имот № 007001 нива на Добри Иванов Калфов,
придобит с нотариален акт № 152, том ХХIII, рег.
№ 19723, дело № 2172 от 20.12.2012 г. (Акт № 172,
том 19, вх. 9725, дело № 3756 от 20.12.2012 г. на
СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
5200 лв.
55. Недвижим имот – нива с площ 3,580 дка,
III категория, в землището на с. Дългач, в местността Чифликтерлъ, съставляващ имот № 002017
по плана за земеразделяне на с. Дългач, община
и област Търговище, при граници и съседи: кад.
№ 000007 полски път на Община Търговище,
имот № 002016 нива на наследниците на Руска
Великова Събева, кад. № 000006 полски път
на Община Търговище, имот № 002018 нива на
наследниците на Иванка Стоянова Стефанова,
придобит с нотариален акт № 152, том ХХIII, рег.
№ 19723, дело № 2172 от 20.12.2012 г. (Акт № 172,
том 19, вх. 9725, дело № 3756 от 20.12.2012 г. на
СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
3600 лв.
56. Недвижим имот – нива с площ 6,499 дка,
IV категория, в местността Хотула, съставляващ
имот № 005057 по плана за земеразделяне на
община Търговище, при граници и съседи: имот
№ 005100 нива на Несрин Мехмедов Хасанов и др.,
имот № 005094 нива на Ахмед Халилов Ахмедов
и др., имот № 005022 нива на Ахмед Халилов
Ахмедов и др., Несрин Мехмедов Хасанов и др.,
имот № 005077 нива на „ЛВК – 56“ – ЕООД, кад.
№ 000188 полски път на Община Търговище,
придобит с нотариален акт № 152, том ХХIII, рег.
№ 19723, дело № 2172 от 20.12.2012 г. (Акт № 172,
том 19, вх. 9725, дело № 3756 от 20.12.2012 г. на
СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
6500 лв.
57. Недвижим имот – нива с площ 20,505 дка,
III категория, в местността Сазлък, съставляващ
имот № 008047 по плана за земеразделяне на
община Търговище, при граници и съседи: имот
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№ 008135 нива на Дочка Радева Станчева, имот
№ 008048 нива на „Адванс Терафонд“ – АДСИЦ,
кад. № 000079 полски път на Община Търговище,
кад. № 000083 полски път на Община Търговище,
придобит с нотариален акт № 152, том ХХIII, рег.
№ 19723, дело № 2172 от 20.12.2012 г. (Акт № 172,
том 19, вх. 9725, дело № 3756 от 20.12.2012 г. на
СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
20 500 лв.
58. Недвижим имот – лозе с площ 10,527 дка,
III категория, в землището на с. Дългач, в местността Чифликтерлъ, съставляващ имот № 002003
по плана за земеразделяне на община Търговище,
при граници и съседи: кад. № 000002 полски път
на Община Търговище, имот № 002004 лозе на
Алиш Ибраимов Барев, имот № 002083 лозе на
„Адванс Терафонд“ – АДСИЦ, имот № 002084 лозе
на Петър Стефанов Василев, имот № 002011 лозе
на Стоилка Димитрова Станчева, кад. № 000006
полски път на Община Търговище, придобит с
нотариален акт № 152, том ХХIII, рег. № 19723,
дело № 2172 от 20.12.2012 г. (Акт № 172, том 19,
вх. 9725, дело № 3756 от 20.12.2012 г. на СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
10 500 лв.
59. Недвижим имот – нива с площ 3,901 дка,
IV категория, в местността Хотула, съставляващ имот № 005048 по плана за земеразделяне
на община Търговище, при граници и съседи:
имот № 005047 нива на наследниците на Мария
Николова Христова, кад. № 000188 полски път
на Община Търговище, имот № 005049 нива на
Диана Йорданова Тутева, имот № 005086 нива
Дончо Маринов Димитров, имот № 005085 нива
Светослав Маринов Димитров, придобит с нотариален акт № 152, том ХХIII, рег. № 19723, дело
№ 2172 от 20.12.2012 г. (Акт № 172, том 19, вх. 9725,
дело № 3756 от 20.12.2012 г. на СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
3900 лв.
60. Възбрана върху недвижим имот – нива
с площ 13,348 дка, III категория, в местността
Сазлък, съставляващ имот № 008049 по плана
за земеразделяне на община Търговище, при
граници и съседи: имот № 008111 нива на Диана
Йорданова Турева, имот № 008141 и нива на Пенка
Тодорова Георгиева, кад. № 000079 полски път
на Община Търговище, имот № 008048 нива на
наследниците на Димитър Киров Колев, имот
№ 008135 нива на Дочка Радева Станчева, имот
№ 009134 нива на Николина Атанасова Костова,
придобит с нотариален акт № 152, том ХХIII, рег.
№ 19723, дело № 2172 от 20.12.2012 г. (Акт № 172,
том 19, вх. 9725, дело № 3756 от 20.12.2012 г. на
СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
13 400 лв.
61. Недвижим имот – лозе с площ 5,296 дка,
III категория, в землището на с. Дългач, в местността Чифликтерлъ, съставляващ имот № 002010
по плана за земеразделяне на с. Дългач, община
и област Търговище, при граници и съседи: имот
№ 002086 лозе на Пенка Тодорова Георгиева, кад.
№ 000004 полски път на Община Търговище,
имот № 002020 лозе на наследниците на Стоян
Йорданов Стоянов, имот № 002079 лозе на Васил
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Тодоров Василев, имот № 002011 лозе на Стоилка
Димитрова Станчева, придобит с нотариален акт
№ 153, том ХХIII, рег. № 19274, дело № 2173 от
20.12.2012 г. (Акт № 173, том 19, вх. 9726, дело
№ 3757 от 20.12.2012 г. на СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
5300 лв.
62. Недвижим имот – лозе с площ 14,098 дка,
III категория, в землището на с. Дългач, в местността Чифликтерлъ, съставляващ имот № 002023
по плана за земеразделяне на с. Дългач, община
и област Търговище, при граници и съседи: имот
№ 002022 лозе на наследниците на Янко Стефанов
Стоянов, кад. № 000026 полски път на Община
Търговище, имот № 002032 лозе на наследниците
на Дочка Станчева Стоянова, имот № 002031 лозе
на наследниците на Ради Анастасов Димитров
Къров, придобит с нотариален акт № 153, том
ХХIII, рег. № 19274, дело № 2173 от 20.12.2012 г.
(Акт № 173, том 19, вх. 9726, дело № 3757 от
20.12.2012 г. на СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
14 100 лв.
63. Недвижим имот – нива с площ 6,501 дка,
III категория, в землището на с. Дългач, в местността Чифликтерлъ, съставляващ имот № 002040
по плана за земеразделяне на с. Дългач, община
и област Търговище, при граници и съседи: имот
№ 002030 лозе на Елена Стефанова Славчева, кад.
№ 000004 полски път на Община Търговище, имот
№ 002044 лозе на наследниците на Тодор Николов
Игнатов, имот № 002041 лозе на наследниците
на Ради Стоев Иванов, имот № 002029 лозе на
наследниците на Иван Дунчев Иванов Люледжиев,
придобит с нотариален акт № 153, том ХХIII, рег.
№ 19274, дело № 2173 от 20.12.2012 г. (Акт № 173,
том 19, вх. 9726, дело № 3757 от 20.12.2012 г. на
СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
6500 лв.
64. Недвижим имот – лозе с площ 5,239 дка, III
категория, в землището на с. Дългач, в местността
Надаревски път, съставляващ имот № 002054 по
плана за земеразделяне на с. Дългач, община и
област Търговище, при граници и съседи: имот
№ 002043 лозе на Ирина Петкова Станева, имот
№ 002053 лозе на наследниците на Апостол Михайлов Анастасов, имот № 002066 лозе на Станчо
Чанков Станчев, кад. № 000004 полски път на
Община Търговище, придобит с нотариален акт
№ 153, том ХХIII, рег. № 19274, дело № 2173 от
20.12.2012 г. (Акт № 173, том 19, вх. 9726, дело
№ 3757 от 20.12.2012 г. на СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
5200 лв.
65. Недвижим имот – лозе с площ 6,751 дка,
III категори я, в землището на с. Дългач, в
местността Надаревски път, съставляващ имот
№ 002062 по плана за земеразделяне на с. Дългач, община и област Търговище, при граници и
съседи: имот № 002053 лозе на наследниците на
Апостол Михайлов Анастасов, имот № 002060
лозе на наследниците на Чанко Станев Чанев,
имот № 002061 лозе на Тодор Иванов Ангелов,
кад. № 000028 полски път на Община Търговище,
кад. № 000004 полски път на Община Търговище,
придобит с нотариален акт № 153, том ХХIII, рег.
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№ 19274, дело № 2173 от 20.12.2012 г. (Акт № 173,
том 19, вх. 9726, дело № 3757 от 20.12.2012 г. на
СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
6750 лв.
66. Недвижим имот – нива с площ 5,000 дка,
IV категория, намираща се в местността Хотула,
съставляващ имот № 005054 по плана за земеразделяне на землището на община Търговище, при
граници и съседи: имот № 005053 нива на Дечка
Василева Алексиева, кад. № 000188 полски път
на Община Търговище, имот № 005055 нива на
Стоян Иванов Стефанов, имот № 005024 нива на
наследниците на Кирил Георгиев Стоянов, имот
№ 005092 нива на Стойка Йорданова Станева,
придобит с нотариален акт № 153, том ХХIII, рег.
№ 19274, дело № 2173 от 20.12.2012 г. (Акт № 173,
том 19, вх. 9726, дело № 3757 от 20.12.2012 г. на
СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
5000 лв.
67. Недвижим имот – лозе с площ 1,625 дка, III
категория, в землището на с. Дългач, в местността
Надаревски път, съставляващ имот № 002090 по
плана за земеразделяне на с. Дългач, община и
област Търговище, при граници и съседи: имот
№ 002089 лозе на Гинка Василева Николова и др.,
имот № 002048 лозе на Стоян Димитров Генчев,
имот № 002091 лозе на Кирил Енев Анастасов,
имот № 002064 лозе на наследниците Никола
Маринов Петров, придобит с нотариален акт
№ 153, том ХХIII, рег. № 19274, дело № 2173 от
20.12.2012 г. (Акт № 173, том 19, вх. 9726, дело
№ 3757 от 20.12.2012 г. на СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
1600 лв.
68. Недвижим имот – лозе с площ 2,079 дка,
III категория, в землището на с. Дългач, в местността Карапетлик, съставляващ имот № 004109
по плана за земеразделяне на с. Дългач, община и област Търговище, при граници и съседи:
имот № 004135 лозе на „ЛВК – 56“ – ЕООД, кад.
№ 000190 полски път на Община Търговище, имот
№ 004108 лозе на Стоилка Стоянова Милева, имот
№ 004046 нива на Иван Дунчев Дерменджиев,
придобит с нотариален акт № 153, том ХХIII, рег.
№ 19274, дело № 2173 от 20.12.2012 г. (Акт № 173,
том 19, вх. 9726, дело № 3757 от 20.12.2012 г. на
СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
2100 лв.
69. Недвижим имот – лозе с площ 4,302 дка, III
категория, в землището на с. Дългач, в местността
Надаревски път, съставляващ имот № 004130 по
плана за земеразделяне на с. Дългач, община и
област Търговище, при граници и съседи: имот
№ 004129 лозе на Яшар Мехмедов Кундьов, имот
№ 004112 лозе на Иван Георгиев Стайчев, имот
№ 004133 лозе на Иван Тодоров Станчев, имот
№ 004034 лозе на наследниците на Исмаил Кара
Мехмедов, кад. № 000034 полски път на Община
Търговище, придобит с нотариален акт № 153, том
ХХIII, рег. № 19274, дело № 2173 от 20.12.2012 г.
(Акт № 173, том 19, вх. 9726, дело № 3757 от
20.12.2012 г. на СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
4300 лв.
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70. Недвижим имот – лозе с площ 2,079 дка,
III категория в землището на с. Дългач, в местността Карапетлик, съставляващ имот № 004135
по плана за земеразделяне на с. Дългач, община
и област Търговище, при граници и съседи: имот
№ 004136 лозе на Мехмед Хюсеин Алиев, кад.
№ 000190 полски път на Община Търговище,
имот № 004109 лозе на Иван Георгиев Стайчев,
имот № 004133 лозе на Иван Тодоров Станчев,
имот № 004034 лозе на „ЛВК – 56“ – ЕООД, имот
№ 004046 нива на Иван Дунчев Дерменджиев,
придобит с нотариален акт № 153, том ХХIII, рег.
№ 19274, дело № 2173 от 20.12.2012 г. (Акт № 173,
том 19, вх. 9726, дело № 3757 от 20.12.2012 г. на
СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
2100 лв.
71. Недвижим имот – нива с площ 4,837 дка, III
категория в землището на с. Дългач, в местността
Каваците, съставляващ имот № 007039 по плана
за земеразделяне на с. Дългач, община и област
Търговище, при граници и съседи: имот № 007038
нива на Кольо Стефанов Колев, кад. № 000074
полски път на Община Търговище, имот № 007049
нива на Иванка Николова Димитрова и др., имот
№ 007002 нива на Джемал Мехмедов Джемалов,
придобит с нотариален акт № 153, том ХХIII, рег.
№ 19274, дело № 2173 от 20.12.2012 г. (Акт № 173,
том 19, вх. 9726, дело № 3757 от 20.12.2012 г. на
СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
4900 лв.
72. Недвижим имот – нива с площ 5,679 дка,
III категория в землището на с. Дългач, в местността Кулич Мезар, съставляващ имот № 005009
по плана за земеразделяне на с. Дългач, община
и област Търговище, при граници и съседи: имот
№ 005008 нива на наследниците на Петър Колев
Петров, кад. № 000186 полски път на Община
Търговище, имот № 005083 нива на Теодора Димитрова Тодорова, имот № 005071 нива на Диана
Йорданова Тутева, имот № 005070 нива на Труфка
Борисова Бакърджиева, придобит с нотариален
акт № 153, том ХХIII, рег. № 19274, дело № 2173
от 20.12.2012 г. (Акт № 173, том 19, вх. 9726, дело
№ 3757 от 20.12.2012 г. на СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
5700 лв.
73. Недвижим имот – нива с площ 4,198 дка,
IV категория в местността Хотула, съставляващ
имот № 005009 по плана за земеразделяне на
община Търговище, при граници и съседи: имот
№ 005051 нива на наследниците на Тодор Николов
Игнатов, имот № 005088 нива на Петър Маринов
Митев, имот № 005091 нива на Милка Йорданова
Митева, имот № 005053 нива на Дечка Василева
Алексиева, придобит с нотариален акт № 153, том
ХХIII, рег. № 19274, дело № 2173 от 20.12.2012 г.
(Акт № 173, том 19, вх. 9726, дело № 3757 от
20.12.2012 г. на СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
4200 лв.
74. Недвижим имот – нива с площ 5,183 дка, IV
категория в местността Хотула, съставляващ имот
№ 005077 по плана за земеразделяне на община
Търговище, при граници и съседи: имот № 005057
нива на наследниците на Ангел Иванов Чанков,
имот № 005022 нива на Ахмед Халилов Ахмедов
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и др., имот № 005021 нива на наследниците на
Атанас Генов Станев, имот № 005078 нива на
Диана Йорданова Тутева, кад. № 000188 полски
път на Община Търговище, придобит с нотариален
акт № 153, том ХХIII, рег. № 19274, дело № 2173
от 20.12.2012 г. (Акт № 173, том 19, вх. 9726, дело
№ 3757 от 20.12.2012 г. на СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
5200 лв.
75. Недвижим имот – нива с площ 2,600 дка,
III категория в землището на с. Дългач, в местността Кочовски път, съставляващ имот № 007027
по плана за земеразделяне на с. Дългач, община
и област Търговище, при граници и съседи: имот
№ 007015 нива на ДФЗ, кад. № 000074, полски
път на Община Търговище, имот № 0 07028
нива на наследниците на Братя Калфови, имот
№ 007002 нива на Джемал Мехмед Джемалов,
имот № 007001 нива на Добри Иванов Калфов,
придобит с нотариален акт № 153, том ХХIII, рег.
№ 19274, дело № 2173 от 20.12.2012 г. (Акт № 173,
том 19, вх. 9726, дело № 3757 от 20.12.2012 г. на
СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
2600 лв.
76. Недвижим имот – нива с площ 11,876 дка,
III категория в землището на с. Дългач, в местността Армутлук, съставляващ имот № 008155 по
плана за земеразделяне на с. Дългач, община и
област Търговище, при граници и съседи: имот
№ 008154 нива на Сийка Димитрова Тодорова,
имот № 008014 нива на наследниците на Велика
Георгиева Делисто, имот № 008015 нива на наследниците на Айша Рашидова Мехмедова, имот
№ 008016 нива на наследниците на Стоян Йорданов
Стоянов, имот № 008156 нива на наследниците на
Мария Колв. Маринова, кад. № 000083 полски път
на Община Търговище, кад. № 000087 полски път
на Община Търговище, придобит с нотариален
акт № 153, том ХХIII, рег. № 19274, дело № 2173
от 20.12.2012 г. (Акт № 173, том 19, вх. 9726, дело
№ 3757 от 20.12.2012 г. на СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
11 900 лв.
77. Недвижим имот – нива с площ 12,505 дка,
III категория, в землището на с. Дългач, в местността Чифликтерлъ, съставляващ имот № 001008
по плана за земеразделяне на с. Дългач, община
и област Търговище, при граници и съседи: имот
№ 001026 нива на Елена Стефанова Славчева, имот
№ 001012 нива на Димитър Стойчев Стефанов,
кад. № 001006 полски път на Община Търговище,
кад. № 000002 полски път на Община Търговище,
имот № 001021 нива на Дечка Кънчева Тодорова,
имот № 001020 нива на Гинка Кънчева Георгиева,
придобит с нотариален акт № 153, том ХХIII, рег.
№ 19274, дело № 2173 от 20.12.2012 г. (Акт № 173,
том 19, вх. 9726, дело № 3757 от 20.12.2012 г. на
СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
12 500 лв.
78. Недвижим имот – нива с площ 17,040 дка,
III категория в местността Армутлук, съставляващ имот № 008019 по плана за земеразделяне на
община Търговище, при граници и съседи: имот
№ 008018 нива на наследниците на Колю Вълчев
Марчев, кад. № 000067 полски път на Община
Търговище, имот № 008020 нива на наследниците
на Милко Митев Анастасов, имот № 008113 нива
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на Йордан Иванов Тодоров, имот № 008112 нива
на „ЛВК – 56 – ЕООД, придобит с нотариален
акт № 153, том ХХIII, рег. № 19274, дело № 2173
от 20.12.2012 г. (Акт № 173, том 19, вх. 9726, дело
№ 3757 от 20.12.2012 г. на СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
17 100 лв.
79. Недвижим имот – нива с площ 23,559 дка,
III категория в местността Армутлук, съставляващ имот № 008112 по плана за земеразделяне на
община Търговище, при граници и съседи: имот
№ 008156 нива на – Адванс Терафонд АДСИЦ,
имот № 008017 нива на наследниците на Добри
Станчев Добрев, имот № 008018 нива на наследниците на Колю Вълчев Марчев, имот № 008019
нива на „ЛВК – 56 – ЕООД, имот № 008167 нива
на „ЛВК – 56 – ЕООД, кад. № 000083 полски път
на Община Търговище, придобит с нотариален
акт № 153, том ХХIII, рег. № 19274, дело № 2173
от 20.12.2012 г. (Акт № 173, том 19, вх. 9726, дело
№ 3757 от 20.12.2012 г. на СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
23 600 лв.
80. Недвижим имот – нива с площ 3,000 дка,
III категория в местността Армутлук, съставляващ имот № 008167 по плана за земеразделяне
на община Търговище, при граници и съседи:
имот № 008112 нива на „ЛВК – 56 – ЕООД,
имот № 008019 нива на „ЛВК – 56 – ЕООД, имот
№ 008168 нива на Йордан Иванов Тодоров, кад.
№ 000083 полски път на Община Търговище,
придобит с нотариален акт № 153, том ХХIII, рег.
№ 19274, дело № 2173 от 20.12.2012 г. (Акт № 173,
том 19, вх. 9726, дело № 3757 от 20.12.2012 г. на
СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
3000 лв.
81. Недвижим имот – лозе с площ 4,686 дка, III
категория в землището на с. Дългач, в местността
Надаревски път, съставляващ имот № 002057 по
плана за земеразделяне на с. Дългач, община и
област Търговище, при граници и съседи: кад.
№ 000024 полски път на Община Търговище, имот
№ 002056 лозе на наследниците на Айше – АДемова Исмаилова и др., имот № 002055 лозе на
наследниците на Тодор Стефанов Дерменджиев,
имот № 002074 лозе на Стоян Колев Станчев,
придобит с нотариален акт № 154, том ХХIII, рег.
№ 19725, дело № 2174 от 20.12.2012 г. (Акт № 171,
том 19, вх. 9726, дело № 3755 от 20.12.2012 г. на
СВ – Търговище).
Пазарна стойност към настоящия момент –
4700 лв.
82. Недвижим имот – 6,680 дка, трета категория, представляващи идеална част от следния
недвижим имот – нива с площ 190,001 дка, трета
категория, намиращ се в местността Землище
с. Дропла, представляващ имот с идентификатор
№ 23769.16.7 по кадастралната карта на с. Дропла,
общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи
на имота: имот с идентификатор № 23769.16.6,
имот с идентификатор № 23769.16.18, имот с идентификатор № 23769.16.13 и имот с идентификатор
23769.16.15, придобит с нотариален акт № 35, том
III, рег. № 642, дело № 28 от 21.01.2013 г. (Акт
№ 59, том 1, вх. № 644, дело № 42 от 21.01.2013 г.
на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
6700 лв.
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83. Недвижим имот – нива с площ 10,166 дка,
трета категория, намираща се в местността
Скендера с. Дропла, представл яващ имот с
идентификатор № 24387.25.40 по кадастралната
карта на с. Дъбрава, общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи на имота: имот с
идентификатор № 67951.19. № 24387.25.40, имот
с идентификатор № 24387.25.40, имот с идентификатор № 24387.25.40, имот с идентификатор
№ 24387.25.40, имот с идентификатор № 67951.19.18
и имот с идентификатор № 24387.25.40, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 129, том IХ, рег. № 3896, дело
515 от 05.08.2013 г. (Акт № 146, вх. № 3195, дело
№ 816/05.08.2013 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
10 200 лв.
84. Недвижим имот – нива с площ 5,833 дка,
трета категория, намираща се в местността Кърънлък с. Дропла, представляващ имот с идентификатор № 23769.50.35 по кадастралната карта
на с. Дропла, при граници и съседи на имота:
имот с идентификатор № 23769.50.34, имот с идентификатор № 23769.50.36, имот с идентификатор
№ 23769.50.6 и имот с идентификатор № 23769.50.58,
придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 129, том IХ, рег. № 3896,
дело 515 от 05.08.2013 г. (Акт № 146, вх. № 3195,
дело № 816/05.08.2013 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
5900 лв.
85. Недвижим имот – нива с площ 17,999 дка,
III категория в землището на с. Преселенци,
съставляващ имот № 034011 по плана за земеразделяне на с. Преселенци, община Ген. Тошево,
област Добрич, при граници и съседи имоти с
номера: № 037007 (полска култура); № 034013
(полска култура); № 000112 (полски път); № 000361
(полски път), придобит с нотариален акт № 1, том
II, рег. № 1001, дело № 179 от 16.05.2014 г. (Акт
№ 197, том 3, вх. 1174, дело № 507 от 16.05.2014 г.
на СВ – Ген. Тошево).
Пазарна стойност към настоящия момент –
18 000 лв.
86. Недвижим имот – нива с площ 44,999 дка,
III категория в землището на с. Преселенци,
съставляващ имот № 036049 по плана за земеразделяне на с. Преселенци, община Ген. Тошево,
област Добрич, при граници и съседи имоти с
номера: № 036016 (полска култура); № 000111
(залесена територия); № 000110 (залесена територия); № 000405 (полски път); № 036014 (полска
култура), № 036015 (полска култура), придобит
с нотариален акт № 2, том II, рег. № 1002, дело
№ 180 от 16.05.2014 г. (Акт № 198, том 3, вх. 1174,
дело № 509 от 16.05.2014 г. на СВ – Ген. Тошево).
Пазарна стойност към настоящия момент –
45 000 лв.
87. Недвижим имот – 10/12 идеални части от
поземлен имот, представляващи 16,665 дка от
нива, цялата с площ 20,000 дка, трета категория,
намираща се в местността Землище с. Дропла,
с. Дропла, представляващ имот с идентификатор
№ 23769.11.58 по кадастралната карта на с. Дропла,
общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи
на имота: имот с идентификатор № 23769.11.66,
имот с идентификатор № 23769.11.52, имот с
идентификатор № 23769.11.49, имот с иденти-
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фикатор № 23769.11.48, имот с идентификатор
№ 23769.11.47, имот с идентификатор № 23769.11.50
и имот с идентификатор № 23769.11.65, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 36, том III, рег. № 1684, дело 332 от
13.06.2014 г. (Акт № 25, том 4, вх. № 16520, дело
№ 538/13.06.2014 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
16 700 лв.
88. Недвижим имот – нива с площ 28,126 дка,
втора категория, намираща се в местността Землище с. Дропла, с. Дропла, представляваща имот
с идентификатор № 23769.12.48 по кадастралната
карта на с. Дропла, общ. Балчик, обл. Добрич,
при граници и съседи на имота: имот с идентификатор № 23769.12.3, имот с идентификатор
№ 23769.12.30, имот с идентификатор № 23769.12.49,
имот с идентификатор № 23769.12.31, имот с
идентификатор № 23769.12.34 и имот с идентификатор № 23769.54.90, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 177,
том IV, рег. № 3114, дело 607 от 10.09.2014 г. (Акт
№ 80, том 6, вх. № 2037, дело № 977/11.09.2014 г.
на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
28 100 лв.
89. Недвижим имот – нива с площ 15,000 дка,
трета категория, намираща се в местността
Кърънлък с. Дропла, представляваща имот с
идентификатор № 23769.50.16 по кадастралната
карта на с. Дропла, общ. Балчик, обл. Добрич,
при граници и съседи на имота: имот с идентификатор № 23769.50.58, имот с идентификатор
№ 23769.50.15, имот с идентификатор № 23769.50.18,
имот с идентификатор № 23769.50.19 и имот с
идентификатор № 23769.50.17, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 178, том IV, рег. № 3115, дело 608 от
10.09.2014 г. (Акт № 81, том 6, вх. № 2038, дело
№ 972/11.09.2014 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
15 000 лв.
90. Недвижим имот – нива с площ 6,000 дка,
трета категория, намираща се в местността Землище с. Дропла, с. Дропла, представляваща имот
с идентификатор № 23769.46.26 по кадастралната
карта на с. Дропла, общ. Балчик, обл. Добрич,
при граници и съседи на имота: имот с идентификатор № 23769.46.19, имот с идентификатор
№ 23769.46.16, имот с идентификатор № 23769.46.8,
имот с идентификатор № 23769.46.27, имот с
идентификатор № 23769.46.32 и имот с идентификатор № 23769.46.14, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 178,
том IV, рег. № 3115, дело 608 от 10.09.2014 г. (Акт
№ 81, том 6, вх. № 2038, дело № 972/11.09.2014 г.
на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
6000 лв.
91. Недвижим имот – нива с площ 17,999 дка,
трета категория, намираща се в местността
Землище с. Дропла, с. Дропла, представляваща
имот с идентификатор № 23769.51.44 по кадастралната карта на с. Дропла, общ. Балчик, обл.
Добрич, при граници и съседи на имота: имот
с идентификатор № 23769.51.418, имот с идентификатор № 23769.51.45, имот с идентификатор
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№ 23769.51.11, имот с идентификатор № 23769.51.65
и имот с идентификатор № 23769.51.413, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 192, том IV, рег. № 3200, дело 621
от 17.09.2014 г. (Акт № 98, том 6, вх. № 2069, дело
№ 992/17.09.2014 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
18 000 лв.
92. Недвижим имот – нива с площ 4,301 дка,
трета категория, намираща се в местността
Землище с. Дропла, с. Дропла, представляваща
имот с идентификатор № 23769.54.47 по кадастралната карта на с. Дропла, общ. Балчик, обл.
Добрич, при граници и съседи на имота: имот
с идентификатор № 23769.54.46, имот с идентификатор № 23769.54.49, имот с идентификатор
№ 23769.54.48, имот с идентификатор № 23769.54.93
и имот с идентификатор № 23769.54.45, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 192, том IV, рег. № 3200, дело 621
от 17.09.2014 г. (Акт № 98, том 6, вх. № 2069, дело
№ 992/17.09.2014 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
4300 лв.
93. Недвижим имот – нива с площ 9,255 дка,
четвърта категория, намираща се в местността
Землище с. Дропла, с. Дропла, представляваща
имот с идентификатор № 23769.15.21 по кадастралната карта на с. Дропла, общ. Балчик, обл.
Добрич, при граници и съседи на имота: имот
с идентификатор № 23769.15.44, имот с идентификатор № 23769.15.39, имот с идентификатор
№ 23769.15.22, имот с идентификатор № 23769.15.20
и имот с идентификатор № 23769.15.40, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 104, том V, рег. № 3605, дело 724 от
24.10.2014 г. (Акт № 54, том 7, вх. № 2360, дело
№ 1133/24.10.2014 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
9300 лв.
94. Недвижим имот – нива с площ 23,252 дка,
трета категория, намираща се в местността
Алмалъгьолджук с. Дъбрава, представляваща
имот с идентификатор № 24387.15.19 по кадастралната карта на с. Дъбрава, общ. Балчик, обл.
Добрич, при граници и съседи на имота: имот с
идентификатор № 15.12, имот с идентификатор
№ 18.43, имот с идентификатор № 15.20, имот с
идентификатор № 15.3, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 118,
том II, рег. № 18004, дело 219 от 25.06.2015 г. (Акт
№ 19, том 4, вх. № 1767, дело № 567/25.06.2015 г.
на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
25 000 лв.
95. Недвижим имот – нива с площ 15,005 дка,
трета категория, намираща се в местността Землище с. Кремена, с. Кремена, представляваща
имот с идентификатор № 39623.25.47 по кадастралната карта на с. Кремена, общ. Балчик, обл.
Добрич, при граници и съседи на имота: имот
с идентификатор № 39623.25.14, имот с идентификатор № 39623.25.24, имот с идентификатор
№ 39623.25.68, имот с идентификатор № 39623.25.48
и имот с идентификатор № 39623.25.58, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на
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недвижим имот № 4, том I, рег. № 44, дело № 3
от 11.01.2016 г. (Акт № 7, том 1 вх. № 25, дело
№ 4/11.01.2016 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
15 000 лв.
96. Недвижим имот – нива с площ 20,503 дка,
трета категория, намираща се в с. Дропла, представляваща имот с идентификатор № 23769.14.53 по
кадастралната карта на с. Дропла, общ. Балчик,
обл. Добрич, при граници и съседи на имота:
имот с идентификатор № 23769.14.16, имот с идентификатор № 23769.14.14, имот с идентификатор
№ 23769.14.17, имот с идентификатор № 23769.14.54
и имот с идентификатор № 23769.14.44, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 96, том I, рег. № 457, дело № 73
от 22.02.2016 г. (Акт № 44, том 2 вх. № 432, дело
№ 131/22.02.2016 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
20 500 лв.
97. Недвижим имот – нива с площ 15,007 дка,
трета категория, намираща се в местността Землище с. Кремена, с. Кремена, представляваща имот
с идентификатор № 39623.25.50 по кадастралната
карта на с. Кремена, общ. Балчик, обл. Добрич,
при граници и съседи на имота: имот с идентификатор № 39623.25.49, имот с идентификатор
№ 39623.25.68, имот с идентификатор № 39623.25.51
и имот с идентификатор № 39623.25.58, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 175, том I, рег. № 760, дело № 124
от 22.03.2016 г. (Акт № 151, том 2, вх. № 659, дело
№ 218/22.03.2016 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
15 000 лв.
98. Недвижим имот – нива с площ 8,999 дка,
трета категория, намираща се в местността
Пазарйолу, с. Преспа, представляваща имот с
идентификатор № 58270.16.61 по кадастралната
карта на с. Преспа, общ. Балчик, обл. Добрич,
при граници и съседи на имота: имот с идентификатор № 58270.16.60, имот с идентификатор
№ 58270.17.29, имот с идентификатор № 58270.16.62,
имот с идентификатор № 58270.16.18 и имот с
идентификатор № 58270.16.17, придобит с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 179, том II, рег. № 1857, дело № 295 от
9.06.2016 г. (Акт № 72, том 4, вх. № 1358, дело
№ 524/09. 06. 2016 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
9000 лв.
99. Недвижим имот – нива с площ 9,000 дка,
трета категория, намираща се в местността
Пазарйолу, с. Преспа, представляваща имот с
идентификатор № 58270.16.60 по кадастралната
карта на с. Преспа, общ. Балчик, обл. Добрич,
при граници и съседи на имота: имот с идентификатор № 58270.16.59, имот с идентификатор
№ 58270.17.29, имот с идентификатор № 58270.16.61
и имот с идентификатор № 58270.16.17, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 180, том II, рег. № 1859, дело № 296
от 9.06.2016 г. (Акт № 73, том 4, вх. № 1359, дело
№ 525/9.06.2016 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
9000 лв.
100. Недвижим имот – нива с площ 8,999 дка,
трета категория, намираща се в местността
Пазарйолу, с. Преспа, представляваща имот с
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идентификатор № 58270.16.62 по кадастралната
карта на с. Преспа, общ. Балчик, обл. Добрич,
при граници и съседи на имота: имот с идентификатор № 58270.16.61, имот с идентификатор
№ 58270.16.18, имот с идентификатор № 58270.16.10
и имот с идентификатор № 58270.17.29, придобит
с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 182, том II, рег. № 1866, дело № 298
от 9.06.2016 г. (Акт № 75, том 4, вх. № 1361, дело
№ 527/9.06.2016 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
9000 лв.
101. Недвижим имот – нива с площ 17,749 дка,
трета категория, намираща се в местността Саръгьолджук, с. Тригорци, представляваща имот
с идентификатор № 73095.14.98 по кадастралната
карта на с. Тригорци, общ. Балчик, обл. Добрич,
при граници и съседи на имота: имот с идентификатор № 73095.14.97, имот с идентификатор
№ 73095.14.17, имот с идентификатор № 73095.14.101
и имот с идентификатор № 73095.14.38, придобит с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 136, том IV, рег. № 3704, дело № 576 от
5.10.2016 г. (Акт № 182, том 6, вх. № 2412, дело
№ 1013/5.10.2016 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност към настоящия момент –
17 800 лв.
102. Недвижим имот – нива с площ 10,000 дка,
трета категория, намираща се в местността
Северозапад от село, представляваща имот с
идентификатор № 67951.38.221 по кадастралната карта на с. Соколово, общ. Балчик, обл.
Добрич, при граници и съседи на имота: имот
с идентификатор № 67951.38.10, имот с идентификатор № 67951.38.261, имот с идентификатор
№ 67951.38.222, имот с идентификатор 67951.38.8
и имот с идентификатор 67951.38.220, придобит с
Постановление за възлагане на недвижим имот
№ 1675, том IX, рег. № 3705, им. партида № 22682
от 29.11.2012 г. на СВ – Балчик.
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 10 000 лв.
103. Недвижим имот – нива с площ 5,000 дка,
трета категория, намираща се в местността
Маню Вичевата нива, представляваща имот с
идентификатор № 67951.39.23 по кадастралната
карта на с. Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич,
при граници и съседи на имота: имот с идентификатор № 67951.39.22, имот с идентификатор
№ 67951.39.20, имот с идентификатор № 67951.39.24
и имот с идентификатор 67951.39.25, придобит с
Постановление за възлагане на недвижим имот
№ 172, том IX, рег. № 3710, им. партида № 22867
от 29.11.2012 г. на СВ – Балчик.
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 5000 лв.
104. Недвижим имот – нива с площ 9,955 дка,
трета категория, намираща се в местността
Скендера, представляваща имот с идентификатор № 67951.19.45 по кадастралната карта на
с. Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи на имота: имот с идентификатор
№ 67951.19.46, имот с идентификатор № 67951.19.60,
имот с идентификатор № 67951.19.44 и имот с идентификатор 67951.19.18, придобит с Постановление
за възлагане на недвижим имот № 1675, том IX,
рег. № 3705, им. партида № 22682 от 29.11.2012 г.
на СВ – Балчик.
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Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 10 000 лв.
105. Недвижим имот – нива с площ 10,000 дка,
трета категория, намираща се в местността
Северозапад от село, представляваща имот с
идентификатор № 67951.38.237 по кадастралната карта на с. Соколово, общ. Балчик, обл.
Добрич, при граници и съседи на имота: имот
с идентификатор № 67951.38.238, имот с идентификатор № 67951.38.260, имот с идентификатор № 67951.38.236 и имот с идентификатор
67951.38.261, придобит с Постановление за възлагане на недвижим имот № 169, том IX, рег.
№ 3707, им. партида № 22801 от 29.11.2012 г. на
СВ – Балчик.
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 10 000 лв.
106. Недвижим имот – нива с площ 10,000 дка,
трета категория, намираща се в местността
Северозапад от село, представляваща имот с
идентификатор № 67951.38.233 по кадастралната карта на с. Соколово, общ. Балчик, обл.
Добрич, при граници и съседи на имота: имот
с идентификатор № 67951.38.232, имот с идентификатор № 67951.38.261, имот с идентификатор
№ 67951.38.266 и имот с идентификатор 67951.38.8,
придобит с Постановление за възлагане на недвижим имот № 171, том IX, рег. № 3709, им.
партида № 22797 от 29.11.2012 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 10 000 лв.
107. Недвижим имот – нива с площ 9,955 дка,
трета категория, намираща се в местността
Скендера, представляваща имот с идентификатор № 67951.19.43 по кадастралната карта на
с. Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи на имота: имот с идентификатор
№ 67951.19.44, имот с идентификатор № 67951.19.60,
имот с идентификатор № 67951.19.42 и имот с идентификатор 67951.19.18, придобит с Постановление
за възлагане на недвижим имот № 170, том IX,
рег. № 3708, им. партида № 22680 от 29.11.2012 г.
на СВ – Балчик.
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 10 000 лв.
108. Недвижим имот – нива с площ 10,000 дка,
трета категория, намираща се в местността
Северозапад от село, представляваща имот с
идентификатор № 67951.38.224 по кадастралната карта на с. Соколово, общ. Балчик, обл.
Добрич, при граници и съседи на имота: имот
с идентификатор № 67951.38.223, имот с идентификатор № 67951.38.261, имот с идентификатор
№ 67951.38.225 и имот с идентификатор 67951.38.8,
придобит с Постановление за възлагане на недвижим имот № 173, том IX, рег. № 3711, им.
партида № 22788 от 29.11.2012 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 10 000 лв.
109. Недвижим имот – нива с площ 10, 000 дка,
трета категория, намираща се в местността Северозапад от село, с. Соколово, представляваща
имот с идентификатор № 67951.38.225 по кадастралната карта на с. Соколово, общ. Балчик,
обл. Добрич, при граници и съседи на имота:
имот с идентификатор № 67951.38.224, имот с
идентификатор № 67951.38.261, имот с идентификатор № 67951.38.226 и имот с идентифика-

ВЕСТНИК

БРОЙ 25

тор № 67951.38.8, придобит с Постановление за
възлагане на недвижим имот № 175, том I, рег.
№ 1777, им. партида № 22789 от 27.07.2015 г. на
СВ – Балчик).
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 10 000 лв.
110. Недвижим имот – нива с площ 15,000 дка,
трета категория, намираща се в с. Стражица,
представляваща имот с идентификатор № 69643.8.6
по кадастралната карта на с. Стражица, общ.
Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи
на имота: имот с идентификатор № 69643.8.5,
имот с идентификатор № 02508.532.101, имот с
идентификатор № 69643.8.7 и имот с идентификатор № 69643.8.55, придобит с Постановление
за възлагане на недвижим имот № 133, том I,
рег. № 986, им. партида № 22505 от 11.02.2013 г.
на СВ – Балчик).
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 15 000 лв.
111. Недвижим имот – нива с площ 9,874 дка,
трета категория, намираща се в местността
Пръсницата, представляваща имот с идентификатор № 73095.26.25 по кадастралната карта
на с. Тригорци, общ. Балчик, обл. Добрич, при
граници и съседи на имота: имот с идентификатор № 73095.26.18, имот с идентификатор
№ 73095.26.24, имот с идентификатор № 73095.26.30
и имот с идентификатор 73095.26.5, придобит с
Постановление за възлагане на недвижим имот
№ 165, том IX, рег. № 3703, им. партида № 22892
от 29.11.2012 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 10 000 лв.
112. Недвижим имот – нива с площ 10,000 дка,
трета категория, намираща се в местността
Махалата, представляваща имот с идентификатор № 73095.22.165, по кадастралната карта
на с. Тригорци, общ. Балчик, обл. Добрич, при
граници и съседи на имота: имот с идентификатор № 73095.22.10, имот с идентификатор
№ 73095.22.166, имот с идентификатор № 73095.22.4
и имот с идентификатор 73095.22.164, придобит с
Постановление за възлагане на недвижим имот
№ 164, том IX, рег. № 3702, дело № 22888 от
17.09.2012 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 10 000 лв.
113. Недвижим имот – нива с площ 9,874 дка,
трета категория, намираща се в местността
Пръсницата, представляваща имот с идентификатор № 73095.26.24 по кадастралната карта
на с. Тригорци, общ. Балчик, обл. Добрич, при
граници и съседи на имота: имот с идентификатор № 73095.26.18, имот с идентификатор
№ 73095.26.23, имот с идентификатор № 73095.26.30
и имот с идентификатор 73095.26.25, придобит с
Постановление за възлагане на недвижим имот
№ 165, том IX, рег. № 3703, им. партида № 22892
от 29.11.2012 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 10 000 лв.
114. Недвижим имот – нива с площ 10,160 дка,
трета категория, намиращ се в местността Ат
Кору, с. Сенокос, представляваща имот с идентификатор № 66250.32.97 по кадастралната карта
на с. Сенокос, общ. Балчик, обл. Добрич, при
граници и съседи на имота: имот с идентификатор
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№ 03174.29.31, имот с идентификатор № 66250.32.98,
имот с идентификатор № 66250.32.106 и имот с
идентификатор № 66250.32.96, придобит с Постановление за възлагане на недвижим имот
№ 131, том I, рег. № 984, им. партида № 23150 от
11.02.2013 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 10 200 лв.
115. Недвижим имот – нива с площ 10,296 дка,
трета категория, намираща се в местността
Ат Кору с. Сенокос, представляваща имот с
идентификатор № 66250.32.99 по кадастралната
карта на с. Сенокос, общ. Балчик, обл. Добрич,
при граници и съседи на имота: имот с идентификатор № 03174.29.31, имот с идентификатор
№ 66250.32.100, имот с идентификатор № 66250.32,
106 и имот с идентификатор № 66250.32.98, придобит с Постановление за възлагане на недвижим
имот № 172, том VI, рег. № 1848, им. партида
№ 23152 от 18.02.2013 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 10 300 лв.
116. Недвижим имот – нива с площ 15,000 дка,
трета категория, намираща се в с. Стражица, представляваща имот с идентификатор № 69643.8.10
по кадастралната карта на с. Стражица, общ.
Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи
на имота: имот с идентификатор № 69643.8.9,
имот с идентификатор № 02508.532.101, имот с
идентификатор № 69643.8.11 и имот с идентификатор № 69643.8.55, придобит с Постановление
за възлагане на недвижим имот № 134, том I,
рег. № 987, им. партида № 22459 от 11.02.2013 г.
на СВ – Балчик).
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 15 000 лв.
117. Недвижим имот – нива с площ 15,000 дка,
трета категория, представляваща имот с идентификатор № 69643.8.19 по кадастралната карта
на с. Стражица, общ. Балчик, обл. Добрич,
при граници и съседи на имота: имот с идентификатор № 69643.8.20, имот с идентификатор
№ 69643.8.55, имот с идентификатор № 69643.8.18
и имот с идентификатор № 69643.8.54, придобит с
Постановление за възлагане на недвижим имот
№ 128, том I, рег. № 981, им. партида № 22468
от 11.02.2013 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 15 000 лв.
118. Недвижим имот – нива с площ 15,000 дка,
трета категория, намираща се в с. Стражица, представляваща имот с идентификатор № 69643.8.18
по кадастралната карта на с. Стражица, общ.
Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи на
имота: имот с идентификатор № 69643.8.19, имот
с идентификатор № 69643.8.55, имот с идентификатор № 69643.8.17 и имот с идентификатор
№ 69643.8.54, с Постановление за възлагане на
недвижим имот № 137, том I, рег. № 990, им.
партида № 22467 от 11.02.2013 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 15 000 лв.
119. Недвижим имот – нива с площ 9,955 дка,
трета категория, намираща се в местността
Скендера, представляваща имот с идентификатор № 67951.19.27 по кадастралната карта на
с. Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич, при
граници и съседи на имота: имот с иденти-
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фикатор № 69643.19.26, имот с идентификатор
№ 69643.19.2, имот с идентификатор № 69643.19.28
и имот с идентификатор № 69643.19.60, придобит
с Постановление за възлагане на недвижим имот
№ 130, том I, рег. № 983, им. партида № 22665 от
11.02.2013 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 10 000 лв.
120. Недвижим имот – нива с площ 14,878 дка,
трета категория, представляваща имот с идентификатор № 69643.1.23 по кадастралната карта
на с. Стражица, общ. Балчик, обл. Добрич,
при граници и съседи на имота: имот с идентификатор № 69643.1.25, имот с идентификатор
№ 69643.1.22, имот с идентификатор № 69643.1.5
и имот с идентификатор № 69643.1.24, придобит
с Постановление за възлагане на недвижим имот
№ 129, том I, рег. № 982, им. партида № 22522 от
11.02.2013 г. на СВ – Балчик).
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 15 000 лв.
121. Недвижим имот – нива с площ 10,000 дка,
трета категория, намираща се в местността Северозапад от село, с. Соколово, представляваща
имот с идентификатор № 67951.38.249 по кадастралната карта на с. Соколово, общ. Балчик,
обл. Добрич, при граници и съседи на имота:
имот с идентификатор № 67951.38.249, имот с
идентификатор № 66250.32.98, имот с идентификатор № 66250.32.106 и имот с идентификатор
№ 66250.32.96, придобит с Постановление за
възлагане на недвижим имот № 132, том I, рег.
№ 985, им. партида № 22813 от 11.02.2013 г. на
СВ – Балчик).
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 10 000 лв.
122. Недвижим имот – нива с площ 9,955 дка,
трета категория, намираща се в местността
Скендера с. Соколово, представляваща имот с
идентификатор № 67951.19.57 по кадастралната
карта на с. Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич,
при граници и съседи на имота: имот с идентификатор № 69643.19.58, имот с идентификатор
№ 69643.19.60, имот с идентификатор № 69643.19.56
и имот с идентификатор № 69643.19.18, придобит
с Постановление за възлагане на недвижим имот
№ 136, том I, рег. № 989, им. партида № 22694 от
11.02.2013 г. на СВ – Балчик ).
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 10 000 лв.
123. Недвижим имот – нива с площ 15,000 дка,
трета категория, намираща се в с. Стражица, представляваща имот с идентификатор № 69643.8.13
по кадастралната карта на с. Стражица, общ.
Балчик, обл. Добрич, при граници и съседи
на имота: имот с идентификатор № 69643.8.12,
имот с идентификатор № 02508.532.101, имот с
идентификатор № 69643.8.14 и имот с идентификатор № 69643.8.55, придобит с Постановление
за възлагане на недвижим имот № 135, том I,
рег. № 988, им. партида № 22462 от 11.02.2013 г.
на СВ – Балчик).
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 15 000 лв.
124. Недвижим имот – нива с площ 9,955 дка,
трета категория, намираща се в местността
Скенера, с. Соколово, представляваща имот с
идентификатор № 67951.19.59 по кадастралната
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карта на с. Соколово, общ. Балчик, обл. Добрич,
при граници и съседи на имота: имот с идентификатор № 67951.19.6, имот с идентификатор
№ 67951.19.7, имот с идентификатор № 67951.19.60,
имот с идентификатор № 67951.19.58, имот с
идентификатор № 67951.19.18 и имот с идентификатор № 67951.19.5, придобит с постановление за
възлагане на недвижим имот № 142, том I, рег.
№ 995, им. партида № 22696 от 11.02.2013 г. на
СВ – Балчик).
Пазарна стойност на имота към настоящия
момент – 10 000 лв.
125. Сума в размер 27 000 лв., представляваща превод от трето лице през 2009 г. по разплащателна сметка № BG 12 CERX 9260 1010
3265 05 в „Токуда Банк“ – АД, с титуляр Камен
Драгнев Константинов, непреобразувана в друго
имущество.
126. Сума в размер 68 590 лв., представляваща
вноски през 2009 г. по разплащателна сметка
№ BG 12 CER X 9260 1010 3265 05 в „Токуда
Банк“ – АД, с титуляр Камен Драгнев Константинов, непреобразувана в друго имущество.
127. Сума в размер 25 348,06 лв., представляваща преводи от трети лица през 2010 г. по
разплащателна сметка № BG 12 CERX 9260 1010
3265 05 в „Токуда Банк“ – АД, с титуляр Камен
Драгнев Константинов, непреобразувана в друго
имущество.
128. Сума в размер 29 060 лв., представляваща
вноски през 2010 г. по разплащателна сметка № BG
12 CERX 9260 1010 3265 05 в „Токуда Банк“ – АД,
с титуляр Камен Драгнев Константинов, непреобразувана в друго имущество.
129. Сума в размер 7250 лв., представляваща
преводи от трети лица през 2011 г. по разплащателна сметка № BG 12 CERX 9260 1010 3265 05
в „Токуда Банк“ – АД, с титуляр Камен Драгнев
Константинов, непреобразувана в друго имущество.
130. Сума в размер 28 270 лв., представляваща
вноски през 2011 г. по разплащателна сметка № BG
12 CERX 9260 1010 3265 05 в „Токуда Банк“ – АД,
с титуляр Камен Драгнев Константинов, непреобразувана в друго имущество.
131. Сума в размер 21 985,09 лв., представляваща преводи от трети лица през 2012 г. по
разплащателна сметка № BG 12 CERX 9260 1010
3265 05 в „Токуда Банк“ – АД, с титуляр Камен
Драгнев Константинов, непреобразувана в друго
имущество.
132. Сума в размер 15 000 лв., представляваща
вноски през 2012 г. по разплащателна сметка № BG
12 CERX 9260 1010 3265 05 в „Токуда Банк“ – АД,
с титуляр Камен Драгнев Константинов, непреобразувана в друго имущество.
133. Сума в размер 14 635 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2016 г. и
2017 г. по разплащателна сметка, обслужваща
кредитна карта № BG 23 CERX 9260 1010 3265 01
в „Токуда Банк“ – АД, с титуляр Камен Драгнев
Константинов.
134. Сума в размер 37 152 лв., представляваща лични вноски по разплащателна сметка,
обслужваща дебитна карта № BG 50 CERX 9260
1010 3265 00 в „Токуда Банк“ – АД, с титуляр
Камен Драгнев Константинов, непреобразувани
в друго имущество.
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135. Сума в размер 4200 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижим имот: нива с площ 5,000 дка, трета
категория, намиращ се в местността Ралица, представляваща имот с идентификатор № 23769.63.16,
по кадастралната карта на с. Дропла, общ. Балчик,
обл. Добрич, при граници и съседи на имота:
имот с идентификатор № 23769.63.26, имот с идентификатор № 23769.63.17, имот с идентификатор
№ 23769.34.2, имот с идентификатор № 23769.27.34
и имот с идентификатор № 23769.63. 34, отчужден
с нотариален акт № 111, том III, рег. № 819, дело
№ 51 от 01.02.2013 г. (Акт № 104, том 1, вх. № 902,
дело № 42 от 01.02.2013 г. на СВ – Балчик).
136. Сума в размер 9900 лв., представляваща
предоставен паричен заем на Ивелин Недялков
Георгиев, обективиран в нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 47, том II, рег.
№ 1029, дело № 172 от 28.03.2012 г. (Акт № 53, вх.
рег. 994, дело № 306/30.03.2013 г. на СВ – Балчик).
Определя едномесечен срок, считано от обнародване на обявлението  в „Държавен вестник“
по чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ, за предявяване
в рамките на настоящото производство от трети
заинтересовани лица на претенции спрямо имуществото, за чието отнемане се настоява.
Насрочва делото за разглеждане на 22.06.2020 г.
от 14,30 ч.
2539
Разградският окръжен съд на основание
чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр. дело № 171/2019 г. по предявено на
29.05.2019 г. мотивирано искане от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество срещу Самет
Мехмед Мехмед, ЕГН 8702211424, постоянен адрес:
област Разград, община Самуил, с. Желязковец,
ул. Васил Левски № 13, следното имущество на
стойност 139 725,17 лв., както следва:
От Самет Мехмед Мехмед, ЕГН 8702211424, на
основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ:
Лек автомобил марка „БМВ“, модел „318 И“,
peг. № РР 2184 АТ, рама № WBACA31010FB56409,
двигател № 184Е108527606, дата на първа регистрация 8.10.1992 г., придобит с договор за покупко-продажба на МПС от 4.04.2011 г., собственост
на Самет Мехмед Мехмед. Пазарна стойност към
настоящия момент: 1500 лв.
Лек автомобил марка „Рено“, модел „Сафран“,
peг. № РР 4558 ВА, рама № VF1B5460509244159,
двигател № F882378, дата на първа регистрация
30.10.1992 г., придобит с договор за покупкопродажба от 30.08.2013 г., собственост на Самет
Мехмед Мехмед. Пазарна стойност към настоящия
момент: 1200 лв.
От Самет Мехмед Мехмед, ЕГН 8702211424, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ:
Сумата в размер 1000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“,
peг. № РР 2529 ВА, рама № W0L000051N2665545,
двигател № C16NZ02R56903, дата на първа регистрация 14.04.1992 г., придобит с договор за
покупко-продажба на МПС от 16.09.2014 г., отчужден с договор за покупко-продажба на МПС
от 11.03.2015 г.
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Сумата в размер 20 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
13.10.2016 г. на следния недвижим имот: поземлен
имот с начин на трайно ползване нива с площ
31,299 дка.
Сумата в размер 95 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
16.04.2018 г. на недвижим имот с административен
адрес на имота: Разград, община Разград, област
Разград, ул. Иван Вазов № 6, ет. 4.
Сумата в размер 97,79 лв., представляваща
непреобразуваната част от направена вноска от
трето лице Данаил Панчев по разплащателна
сметка BG36 CREX 9260 1415 1062 00 по системата за бързи плащания „Юнистрийм“, открита
на 17.05.2011 г. в „Токуда Банк“ – АД, в офис
Разград, с титуляр Самет Мехмед Мехмед.
Сумата в размер 20 927,38 лв., представляваща
непреобразуваната част от направени вноски по
разплащателна сметка BG74 IABG 7460 1400 4447
00, открита на 15.04.2015 г. в „Интернешънъл
Асет Банк“ – АД, клон Разград, с титуляр Самет
Мехмед Мехмед.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 7.07.2020 г. от 10 ч. в Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
2501
Русенският окръжен съд в закрито заседание с определение от 27.02.2020 г. обявява, че в
съда на 5.07.2019 г. по мотивирано искане с вх.
№ 7628/5.07.2019 г. от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество  чрез председателя Пламен Георгиев Димитров срещу Петър Василев
Георгиев, ЕГН 7403155467, с постоянен и настоящ
адрес: гр. Ветово, област Русе, ул. Страхил войвода
№ 1, и Гинка Колева Николова, ЕГН 8109115396,
с постоянен и настоящ адрес: гр. Ветово, област
Русе, ул. Съединение № 41, е образувано гр. дело
№ 442/2019 г. относно отнемане в полза на държавата на имущество на стойност 49 912,24 лв.
на основание чл. 153, aл. 2 от ЗПКОНПИ. Иска
се отнемане в полза на държавата на следното
имущество:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Петър Василев Георгиев,
ЕГН 7403155467:
Сума в размер 5000 лв., платена от Петър
Василев Георгиев за придобиването на 500 дяла
по 10 лв. от „Тонием“ – ЕООД, с ЕИК 117536982.
Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 4“, рама
№ WAUZZZ8DZXA271885, двигател № AKN011286,
с рег. № Р2003ВТ.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 3050 лв.
Лек автомобил марка „БМВ“, модел „530
Д“, рама № W BA DP710 0 0GS6190 0, д ви гат ел
№ 306D130199230, с рег. № Р2385ВТ.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 3970 лв.
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Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Транспортер“, рама № W V2ZZZ70ZNH076171,
двигател № ААВ091211, с рег. № Р2902ВТ.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 1750 лв.
Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ц
200 ЦДИ“, рама № WDB2032041F327630, двигател
№ 61196230591808, с рег. № Р2987ВТ.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 5200 лв.
Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А6
Олроуд“, рама № WAUZZZ4BZ1N029551, двигател
№ АКЕ027194, с рег. № Р3448ВТ.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 4290 лв.
Лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Пасат“, рама № WVWZZZ3BZ2E165954, двигател
№ AKN088578, с рег. № Р4194ВТ.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 3850 лв.
Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „МЛ
Ц 20 ЦДИ“, рама № WDC1631131X736927, двигател
№ 61296330065756, с рег. № Р4390ВТ.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 7700 лв.
Лек автомобил марка „Опел“, модел „Зафира“, рама № W0L0TGF7532138856, двигател
№ Y20DTH17E75965, с рег. № Р4981ВТ.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 2850 лв.
Товарен автомобил марка „Ивеко“, модел
„Дейли“, рама № ZCFC296000D130072, двигател
№ 3124591, с рег. № P5604BT.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 3490 лв.
Лек автомобил „Фолксваген“, модел „Пасат“, рама № WVWZZZ3BZWP358669, двигател
№ AFN480067, с рег. № РР1027ВС.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 1100 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Петър Василев
Георгиев, ЕГН 7403155467:
Сума в размер 333,33 лв., придобита чрез
престъпление, за което лицето е осъдено с влязла в сила присъда по НОХД № 761/2015 г. на
Районния съд – Силистра.
С у м а в р а з м е р 8 7 0 л в., п р е д с т а в л я в а ща пазарн ата с т ойнос т на а вт омоби л мар ка „Фолксваген“, модел „Транспортер“, рама
№ WV2ZZZ70ZMH048985, двигател № 1X018236,
с рег. № Р1997ВТ, към датата на отчуждаване.
Сума в размер 990 лв., представляваща пазарната стойност на автомобил марка „Ауди“,
модел „А4“, рама № WAUZZZ8DZSA089347, двигател № 1Z486716, с рег. № Р2768ВТ, към датата
на отчуждаване.
Сума в размер 1290 лв., представляваща пазарната стойност на автомобил марка „Ауди“, модел
„А6“, рама № WAUZZZ4BZWN141817, двигател
№ ALF032749, с рег. № Р4388ВТ, към датата на
отчуждаване.
Сума в размер 1320 лв., представляваща пазарната стойност на автомобил марка „Ивеко“,
модел „Дейли“, рама № ZCFC3550105014035, двигател без номер, с рег. № Р9149ВТ, към датата
на отчуждаване.
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Сума в размер 136,91 лв., представляваща
равностойността на 70 евро, която Петър Василев
Георгиев е получил чрез превод от Холандия от
лицето Несибе Ахмедова Демирова чрез системата
за разплащания „Уестърн Юнион“ на 17.02.2012 г.
Сума общо в размер 1048,32 лв., представляваща равностойността на 536 евро, която Петър
Василев Георгиев е получил чрез превод от Гърция от Гинка Колева Николова чрез системата за
разплащания „Уестърн Юнион“ през 2016 и 2017 г.
Суми общо в размер 162 лв., представляваща направени вноски през 2014 г. по ползван
потребителски кредит от небанкова финансова
институция „Изи асет мениджмънт“ – АД.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Гинка Колева Николова,
ЕГН 8109115396:
Лек автомобил „Опел“, модел „Корса“, рама
№ WOL00078V4328888, двигател № X17D305565,
с рег. № РР4497АР.
Пазарната стойност към настоящия момент
е 600 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Гинка Колева Николова, ЕГН 8109115396:
Суми общо в размер 371,82 лв., представляващи
погасителните вноски по кредит № 4000524787
c титуляр Гинка Колева Николова, опуснат от
„ТиБиАй Банк“ – ЕАД, внесени през 2017 г.
Суми общо в размер 539,86 лв., представляващи направени вноски през 2016 г. по ползван
потребителски кредит от небанкова финансова
институция „Креди Йес“ – ООД.
Делото е насрочено за 24.06.2020 г. от 10 ч.
Срокът, в който заинтересованите лица могат
да предявят претенциите си върху имуществото,
е до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
2492

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
3. – Управителният съвет на сдружение ЛРД
„София-юг“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свик ва общо годишно отчетно събрание на
сдружението на 20.05.2020 г. в 17 ч. в сградата на
НЛРС – СЛРБ, София, бул. Витоша № 31 – 33,
ет. 7, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад на
УС за 2019 г.; 2. отчетен доклад на КРК за 2019 г.;
3. приемане на финансов план на сдружението
за 2020 г.; 4. избор на делегати на сдружението
за ОС на НЛРС – СЛРБ; 5. промени в устава на
сдружението; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
се отлага с един час и ще се проведе в 18 ч. на
същото място и при същия дневен ред.
2471
1. – Управителният съвет на Френско-Българска Търговска и Индустриална Камара (ФБТИК)
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БРОЙ 25

на основание чл. 13, ал. 2 от устава на сдружението
и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на сдружението нa 21.05.2020 г. в 17,30 ч.
в The Residence Exclusive Club на адрес: бул. Цар
Освободител № 18 (ул. Дими Паница), София,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността за 2019 г.; 2. приемане на финансовия
отчет за 2019 г.; 3. програма за дейността и бюджетни предвиждания за 2020 г.; 4. разни. Всички
членове на ФБТИК са поканени да присъстват на
общото събрание лично или чрез упълномощен
представител. Писмените материали по дневния
ред ще бъдат на разположение на членовете
на сдружението преди общото събрание на адрес – София, бул. Цар Освободител № 8А, ет. 2.
Регистрацията на членовете на общото събрание
ще се извърши в 17,30 ч. в деня на събранието.
При липса на кворум на основание чл. 14, ал. 1
от устава на сдружението и чл. 27 от ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
18,30 ч., на същото място и при същия дневен
ред с присъстващите и представлявани членове.
2462
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Академичен хор „Ангел Манолов“, София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и съгласно устава на
сдружението свиква общо събрание на 28.05.2020 г.
в 18 ч., в сградата на НСД, пл. Народно събрание
№ 10, ет. 3, зала 404, при следния дневен ред: 1.
отчетен доклад на диригента, отчетен доклад на
УС, отчетен доклад на КС; 2. предложения за
изменение на устава, в т.ч. промяна числеността
и преконфигуриране на УС и КС; 3. избор на нови
членове на УС и КС; 4. разни.
2486
1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
Преслав – Велико Търново“ на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ въз основа на свое решение от 12.03.2020 г.
свиква общо събрание на 20.05.2020 г. в 10 ч. във
Велико Търново, ул. Илия Янулов № 1, вх. Г, п.к.
2, при следния дневен ред: 1. промяна в състава
на управителния съвет; 2. промяна в името на
сдружението; 3. промяна на устава; 4. промяна
в целите, средствата и предмета на дейност; 5.
разни. При липса на необходимия кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага
с един час по-късно и се провежда на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите.
2500
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Жени за жени“ – Кърджали, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 29.05.2020 г. в 17,30 ч. на адрес – Кърджали,
бул. Беломорски № 58, при следния дневен ред:
1. обсъждане и приемане на годишния отчет на
УС за дейността на сдружението през 2019 г.; 2.
вземане на решение за прекратяване на дейността
на сдружение „Жени за жени“; 3. разни.
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