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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от
2005 г.; изм., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и
109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г.,
бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и
93 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм.,
бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 71
от 2013 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 42,
60, 74 и 79 от 2015 г., бр. 32, 39, 62, 81 и 95 от
2016 г., бр. 13, 63 и 101 от 2017 г., бр. 7 и 44
от 2018 г.; Решение № 14 на Конституционния
съд от 2018 г. – бр. 87 от 2018 г.; изм., бр. 96
от 2018 г., бр. 7, 16 и 83 от 2019 г. и бр. 98
от 2020 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и за образуваните от
Европейската прокуратура, доколкото друго
не е предвидено в Регламент (ЕС) 2017/1939 на
Съвета от 12 октомври 2017 г. за установяване
на засилено сътрудничество за създаване на
Европейска прокуратура (ОВ, L 283/1 от 31
октомври 2017 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/1939“.
§ 2. В чл. 46 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Функциите на прокурора, предвидени
в този кодекс, се изпълняват и от европейския прокурор и европейските делегирани
прокурори съобразно тяхната компетентност
по Регламент (ЕС) 2017/1939.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 4“.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Разпоредбите на ал. 4 и 5 не се прилагат
за постановленията и процесуалните дейст-

вия на европейския прокурор и европейските
делегирани прокурори, когато те изпълняват
функции по Регламент (ЕС) 2017/1939.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея
накрая се добавя ,,с изключение на дейността на европейския прокурор и европейските
делегирани прокурори, когато те изпълняват
функции по Регламент (ЕС) 2017/1939“.
§ 3. В чл. 200 след думите „съдебен контрол“
се добавя „с изключение на постановленията
на европейския прокурор и европейските
делегирани прокурори“.
§ 4. В чл. 213, ал. 1, изречение второ след
думата „прокуратура“ се добавя „с изключение
на постановлението на европейския прокурор
и европейския делегиран прокурор“.
§ 5. Създава се чл. 217б:
„Процесуални действи я, извършени от
Европейската прокуратура
Чл. 217б. Всички процесуални действия,
извършени от компетентен орган на Европейската прокуратура в съответствие с Регламент
(ЕС) 2017/1939, имат в Република България
процесуалната стойност на действия, извършени от български орган.“
§ 6. В чл. 243 се създава ал. 12:
„(12) Алинея 10 не се прилага за постановленията на европейския прокурор и европейските делегирани прокурори.“
§ 7. В чл. 411а, ал. 7 накрая се поставя
запетая и се добавя „освен когато делото е от
компетентност на Европейската прокуратура“.
§ 8. В чл. 411в, ал. 1 след думите „специализираната прокуратура“ се поставя запетая
и се добавя „европейският прокурор, европейският делегиран прокурор“.
§ 9. В чл. 420, ал. 1 се създава изречение
второ: „Искане за възобновяване на наказателно дело от компетентност на Европейската
прокуратура по чл. 422, ал. 1 може да направи
европейският делегиран прокурор.“
§ 10. В чл. 483 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При вземане на решението по ал. 1
компетентният орган взема предвид обстоятелствата, които са предмет на наказателното
производство, включително:
1. територията на държавата членка, където
е извършено престъплението;
2. гражданството или постоянното пребиваване на извършителя;
3. гражданството или постоянното пребиваване на пострадалия;
4. територията на държавата членка, където
е открит извършителят.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
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Допълнителна разпоредба
§ 11. Този закон и чл. 253, ал. 3, т. 5 от
Наказателния кодекс въвеждат изискванията
на Директива (ЕС) 2018/1673 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г.
за борба с изпирането на пари по наказателноправен ред (OB, L 284/22 от 12 ноември
2018 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 12. По неприключените наказателни производства за престъпления от компетентност
на Европейската прокуратура, извършени след
20 ноември 2017 г., образувани от органите на
Република България, могат да встъпват европейският прокурор и европейските делегирани
прокурори съгласно Регламент (ЕС) 2017/1939.
§ 13. В Наказателния кодекс (oбн., ДВ,
бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм.,
бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89
от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г.,
бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от
1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от
1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от
1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от
1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10,
31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр.,
бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г.,
бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от
1995 г.; Решение № 19 на Конституционния
съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102
от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от
1997 г.; Решение № 19 на Конституционния
съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83,
85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от
1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14
на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98
от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45
и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24,
43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от
2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г.,
бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32,
47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от
2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60
от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53
и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от
2015 г., бр. 32 и 47 от 2016 г.; Решение № 12
на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 83 от
2016 г.; изм., бр. 95 от 2016 г., бр. 13, 54, 85 и
101 от 2017 г., бр. 55 от 2018 г., бр. 1, 7, 16 и
83 от 2019 г. и бр. 13, 23, 28 и 88 от 2020 г.)
в чл. 253, ал. 3 се създава т. 5:
„5. от задължено лице по чл. 4 от Закона за
мерките срещу изпирането на пари или негов
служител или работник при или по повод изпълнение на задълженията по същия закон.“
§ 14. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ,
бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г.,
бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от
2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.;
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Решение № 10 на Конституционния съд от
2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20, 50 и
81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от
2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г., бр. 14
от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от 2016 г., бр. 13
от 2017 г.; Решение № 1 на Конституционния
съд от 2017 г. – бр. 14 от 2017 г.; изм., бр. 63,
65, 85, 90 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 49 и 77
от 2018 г., бр. 17 от 2019 г.; Решение № 2 на
Конституционния съд от 2019 г. – бр. 19 от
2019 г.; изм., бр. 29, 64 и 83 от 2019 г. и бр. 11
и 86 от 2020 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 30, ал. 5 се създава т. 19:
„19. прокурорската колегия извършва подбор на кандидатите за европейски делегирани
прокурори и чрез министъра на правосъдието
уведомява европейския главен прокурор за
излъчените кандидатури.“
2. В чл. 136 се създават ал. 7, 8 и 9:
„(7) Европейските делегирани прокурори
са членове на прокуратурата на Република
България и разполагат с правомощията на
прокурори по този закон.
(8) Европейският прокурор и европейските
делегирани прокурори участват в производствата по дела от компетентност на Европейската прокуратура.
(9) Разпоредбите на ал. 3 – 5 не се прилагат
за дейността на европейския прокурор и на
европейските делегирани прокурори, когато
те изпълняват функции по Регламент (ЕС)
2017/1939 на Съвета от 12 октомври 2017 г. за
установяване на засилено сътрудничество за
създаване на Европейска прокуратура (ОВ,
L 283/1 от 31 октомври 2017 г.), наричан понататък „Регламент (ЕС) 2017/1939“.“
3. В чл. 139 се създава ал. 3:
„(3) Алинея 2 не се прилага за актовете
на европейския прокурор и на европейските
делегирани прокурори при изпълнение на
функциите им по Регламент (ЕС) 2017/1939.“
4. В чл. 143 се създава ал. 8:
„(8) Алинеи 1 – 7 не се прилагат за дейността на европейския прокурор и европейските
делегирани прокурори, когато те изпълняват
функции по Регламент (ЕС) 2017/1939.“
5. В чл. 195:
а) в ал. 1, т. 2 след думите „Европейския
съюз“ се добавя „с изключение на европейски
делегиран прокурор“;
б) в ал. 2 се създава т. 4:
„4. изпълнение на функции на европейски делегиран прокурор по Регламент (ЕС)
2017/1939.“;
в) в ал. 4 след думите „Конституционния
съд“ се поставя запетая и се добавя „европейският прокурор“.
6. В чл. 198 се създава ал. 5:
„(5) В периода на атестиране се включва
и времето, прослужено от съдията, прокурора и следователя като европейски делегиран
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прокурор. Оценката за резултатите от тяхната
работа по Регламент (ЕС) 2017/1939 става част
от атестацията им.“
7. В чл. 384 се създава ал. 4:
„(4) Достъп до извадка от данните, съдържащи се в ЕИСПП, която представлява
обществена информация, се предоставя по
реда и начина, определени с наредбата по
чл. 378, ал. 4, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване
и разпространяване на такава информация.“
8. В § 1 от допълнителната разпоредба се
създава т. 11:
„11. „Обществена информация“ е информацията по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона за
достъп до обществена информация.“
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 20 ноември 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9002

УКАЗ № 256
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за подпомагане на земеделските производители, приет от 44-то Народно събрание на
20 ноември 2020 г.
Издаден в София на 30 ноември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
подпомагане на земеделските производители
(обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153
от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24
от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96
от 2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г.,
бр. 13, 53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100
от 2008 г., бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59
от 2010 г., бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г.,
бр. 15, 66, 101 и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от
2014 г., бр. 12, 61 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58 и
61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г., бр. 2, 18
и 77 от 2018 г., бр. 51 и 98 от 2019 г. и бр. 21
и 63 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава т. 8:
„8. създаването и функционирането на
информационна система за интегриране на
пространствени и регистрови данни.“
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§ 2. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 6:
„6. система за електронни услуги.“
2. В ал. 4, т. 1 думите „т. 1, 4 и 5“ се заменят с „т. 1, 4, 5 и 6“.
§ 3. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „който се одобрява ежегодно от изпълнителния директор на
Държавен фонд „Земеделие“ и се публикува
на интернет страниците на Държавен фонд
„Земеделие“ и на Министерството на земеделието, храните и горите“.
2. В ал. 2, изречение второ накрая се добавя
„в системата по чл. 30, ал. 2, т. 6“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Министърът на земеделието, храните
и горите определя с наредба условията и реда
за подаване на заявления.“
§ 4. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Системата за идентификация на земеделските парцели е географска информационна
система с послойна структура на данните, която се създава въз основа на ортоизображения
и действа на ниво референтен парцел – физически блок. Структурата на данните се
определя с наредбата по чл. 30, ал. 6.“
2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) В Системата за идентификация на
земеделските парцели се:
1. създават и поддържат цифрови географски
и атрибутивни данни за граници, идентификационни кодове и начин на трайно ползване
на физическите блокове;
2. създават и поддържат други цифрови географски и атрибутивни данни за определени
територии и площи от страната, които са от
значение за администрирането на схеми и
мерки за подпомагане;
3. използват цифрови и атрибутивни данни,
създавани и актуализирани от други държавни
и общински органи, включително данни за
поземлени имоти.
(4) За отразяване на реалното състояние
и ползване на площите, данните в Системата
за идентификация на земеделските парцели
ежегодно се актуализират чрез:
1. дешифриране (компютърно подпомогнато
разчитане) на актуалната цифрова ортофото
карта, и/или
2. отразяване на резултатите от специализираните теренни проверки на референтни
парцели, които се извършват след уведомяване
на бенефициентите при условия и по ред, определени с наредбата по чл. 30, ал. 6, и/или
3. отразяване на резултатите от проверките
на място по чл. 37;
4. други източници на ортогонални изображения и цифрови данни за съответната година,
до които Министерството на земеделието,
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храните и горите има достъп и може да използва при липса на информация по т. 1 – 3.“
§ 5. В чл. 33а се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) изречение първо се изменя така: „Данните
в Системата за идентификация на земеделските парцели, които се отнасят до физическите блокове и обхвата на специализирания
слой „Площи, допустими за подпомагане“, се
одобряват със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по ред, определен
в наредбата по чл. 30, ал. 6.“;
б) изречение второ се заличава.
2. Алинеи 5 и 6 се изменят така:
„(5) Обхватът на данни от Системата за
идентификация на земеделските парцели за
съответната година, които се публикуват на
интернет страниците на Министерството на
земеделието, храните и горите и на Държавен
фонд „Земеделие“, се определя с наредбата по
чл. 30, ал. 6, като задължително се включват
цифрови географски данни за площи, допустими за подпомагане, и постоянно затревени
площи.
(6) Заповедите на министъра на земеделието, храните и горите, с които се одобряват
или изменят окончателните данни за физически блокове и окончателният специализиран
слой „Площи, допустими за подпомагане“,
подлежат на обжалване пред съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 6. В чл. 33б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Забранява се разораването, преобразуването и/или ползването не по предназначение
на площите, включени в слой „Постоянно
затревени площи“.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При констатирано по реда на ал. 3
неправомерно разораване, преобразуване и/
или ползване не по предназначение на площ
по ал. 1, министърът на земеделието, храните
и горите издава заповед за възстановяване
на площта. Възстановяването се извършва в
6-месечен срок от нарушителя, а когато такъв не е установен – от ползвателя на правно
основание на площта или от собственика.“
§ 7. В чл. 35, ал. 1 след думите „Разплащателната агенция“ се добавя „и на Министерството на земеделието, храните и горите“,
а след думите „информационна система“ се
добавя „и системата по чл. 1, т. 8“.
§ 8. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 изречение трето се заличава.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Министерството на земеделието, храните и горите степенува, обобщава и предава
на Разплащателната агенция еднократно или
на етапи данни за регистрираните правни основания за ползване на земеделски земи. Не
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се смятат за правно основание за подпомагане
договори за наем или аренда за:
1. имоти, за които ползвателят има задължения по чл. 34, ал. 6, чл. 37в, ал. 7 за земите
по чл. 37в, ал. 3, т. 2 и по чл. 37ж, ал. 12 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи;
2. имоти от държавния и общинския поземлен фонд на ползватели, които имат задължения по договори за наем или аренда на
земеделски земи от държавния и общинския
поземлен фонд;
3. частите от имоти, останали извън масивите за ползване по чл. 37в и чл. 37ж от
Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи.“
3. В ал. 6:
а) в изречение второ след думата „земи“
се добавя „извън площите с правно основание или“;
б) в изречение трето думите „и/или печат“
се заличават.
§ 9. В чл. 43 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 накрая се поставя тире и се добавя „за площите, които не са били обект на
проверки по реда на чл. 37, ал. 3 и 4“;
б) създава се т. 4:
„4. заявените за подпомагане площи са
оценени като отговарящи на условията за
допустимост за подпомагане при проверките,
извършвани по реда на чл. 37, ал. 3 и 4.“
2. В ал. 3:
а) в т. 6 след думите „чл. 33а, ал. 1“ се
поставя тире и се добавя „за площите, които
не са били обект на проверки по реда на
чл. 37, ал. 3 и 4“;
б) създава се т. 10:
„10. заявените за подпомагане площи са
оценени като неотговарящи на условията за
допустимост за подпомагане при проверките,
извършвани по реда на чл. 37, ал. 3 и 4.“
§ 10. В чл. 47а се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „2020 г.“ се заменят с
„2023 г.“.
2. В ал. 3 думите „2020 г.“ се заменят с
„2023 г.“.
§ 11. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 27 се отменя.
2. Създава се т. 57:
„57. „Други източници на ортогонални
изображения и цифрови данни“ са безпилотни
летателни системи, предоставящи възможност
за дистанционно наблюдение и изследване
на земната повърхност (сателитна програма
Коперник, безпилотни летателни апарати,
Google Earth и други), както и неманипулируеми геопозиционирани снимки, които
предоставят доказателства за състоянието на
дадена площ.“
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Заключителни разпоредби
§ 12. (1) В срок 5 години, считано от
23 декември 2020 г., земите по чл. 19, ал. 1 от
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи се предоставят от общинските
съвети само при условията на § 27, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за собствеността и ползуването на земеделските земи (обн., ДВ, бр. 62 от 2010 г.; изм.,
бр. 61 от 2016 г.), както и за:
1. изпълнение на обекти от техническата
инфраструктура, за изпълнение на дейности
по предоставени права по Закона за подземните богатства и на други проекти, за които
съгласно закон се допуска принудително
отчуждаване;
2. създаване на нови или разширяване
на строителните граници на съществуващи
урбанизирани територии (населени места и
селищни образувания) за изграждане на общински инфраструктурни обекти и при влязъл
в сила общ устройствен план;
3. изпълнение на проекти за уедряване на
земеделски земи за землищата на общината
по чл. 37е и 37з от Закона за собствеността
и ползването на земеделските земи;
4. инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А по Закона за
насърчаване на инвестициите, когато това
е заявено при сертифицирането на проекта;
5. енергийни обекти по смисъла на § 1,
т. 23 от допълнителните разпоредби на Закона
за енергетиката;
6. изграждане или разширяване на животновъдни обекти извън урбанизираните
територии, когато същите са преместваеми
обекти по смисъла на Закона за устройство
на територията и са спазени изискванията
на наредбата по чл. 137, ал. 10 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
(2) Разпоредителните сделки със земите по
ал. 1 могат да се извършват по решение на
общинския съвет, прието с мнозинство две
трети от общия брой на съветниците, когато:
1. в случаите по ал. 1, т. 2 това е предвидено с влязъл в сила общ устройствен план
за съответната територия на общината;
2. в случаите по ал. 1, т. 4 и 5 са изчерпани земите от общинския поземлен фонд на
територията на общината.
(3) За енергийни обекти по ал. 1, т. 5, когато
не са изчерпани земите от общинския поземлен фонд, разпоредителни сделки със земите
по ал. 1 могат да се извършват след решение
на общинския съвет, прието с мнозинство
две трети от общия брой на съветниците, и
предоставяне на равностоен имот от общинския поземлен фонд по оценка, изготвена от
независим оценител по реда на наредбата по
чл. 36, ал. 2 от Закона за собствеността и
ползването на земеделските земи.
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(4) В срока по ал. 1 земите по чл. 19, ал. 1
от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи не могат да бъдат предмет на други разпоредителни сделки извън
посочените в ал. 1.
(5) Лицата, на които са предоставени земи
по ал. 1, т. 4, не могат да прехвърлят ползването или собствеността върху тях за срок от
10 години от предоставянето.
§ 13. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 12, който влиза в сила от
23 декември 2020 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 20 ноември 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9005
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на Република България
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
личната помощ (ДВ, бр. 105 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 1 думите „от хора с увреждания“
се заменят с „в Република България“.
§ 2. В чл. 2 думите „хора с увреждания“
се заменят с „ползвателите на лична помощ“.
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Лична помощ е механизъм за подкрепа за пълноценно участие в обществото, за
извършване на дейности, отговарящи на индивидуалните потребности от личен, домашен
или социален характер, и за преодоляване на
бариерите на функционалните ограничения.“
§ 4. В чл. 4 думите „на хората с увреждания“ се заменят с „на ползвателите на лична
помощ“.
§ 5. В чл. 5, ал. 1 думите „на хора с увреждания“ се заличават.
§ 6. В чл. 6 т. 2 и 4 се отменят, а в т. 7
думата „закона“ се заменя със „закон“.
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Ползвател на лична помощ е:
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1. човек с трайно увреждане с установени
вид и степен на увреждане или степен на
трайно намалена работоспособност с определена чужда помощ;
2. дете с 90 и над 90 на сто вид и степен
на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност без определена чужда
помощ.“
2. В ал. 3:
а) точка 3 се изменя така:
„3. участва в управлението и контрола при
предоставянето на личната помощ, включително на вида и на времетраенето є;“
б) точка 4 се отменя.
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „увреждания, което получава месечни помощи“ се заменят с „трайно
увреждане, за което се получава месечна
помощ“.
2. В ал. 2 думите „в общността, с изключение на социалните услуги в общността от резидентен тип и в специализирани институции“
се заменят със „с изключение на социалните
или интегрираните здравно-социални услуги
за резидентна грижа“.
§ 9. В чл. 10 навсякъде думите „чужденец с
увреждания“ се заменят с „чужденец с трайно
увреждане“, а накрая се добавя „и отговаря
на изискванията на чл. 8 и 9“.
§ 10. В чл. 11 след думите „индивидуалните потребности и“ се добавя „личния“, а
думите „хората с увреждания“ се заменят с
„ползвателя на лична помощ“.
§ 11. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:
„(2) Броят на часовете за лична помощ
се определя в направлението по чл. 25, ал. 2
от Закона за хората с увреждания, съгласно
Методиката за извършване на индивидуална
оценка на потребностите от подкрепа за хората
с увреждания, въз основа на четири степени
на зависимост от интензивна подкрепа:
1. първа степен на зависимост – до 15 часа
месечно право на лична помощ;
2. втора степен на зависимост – до 42 часа
месечно право на лична помощ;
3. трета степен на зависимост – до 84 часа
месечно право на лична помощ;
4. четвърта степен на зависимост – до
168 часа месечно право на лична помощ.“
§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, изречение първо след думите
„Човек с“ се добавя „трайно“, а в изречение
трето думите „на лицето с увреждания“ се
заличават.
2. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
„(2) Когато ползвател на лична помощ е
дете с трайно увреждане, за което се получава месечна помощ по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от
Закона за семейни помощи за деца, в заявлението-декларация по ал. 1 заявителят дава
писмено съгласие до 380 лв. от помощта, като
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конкретният размер съответства на определения брой часове в индивидуалната оценка на
потребностите, да се превеждат по бюджета на
общината от Агенцията за социално подпомагане, след определянето на асистент и сключването на трудовия договор. Средствата са за
сметка на ежегодно определения със закона
за държавния бюджет на Република България
размер на месечната помощ по чл. 8д, ал. 5,
т. 2 от Закона за семейни помощи за деца и
за часовете, определени в направлението по
чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания.
Копие от заявлението се изпраща служебно
в Агенцията за социално подпомагане. Въз
основа на съгласието в заявлението Агенцията
за социално подпомагане превежда сумата по
бюджета на общината.
(3) Когато ползвател на лична помощ получава добавка за чужда помощ по чл. 103
от Кодекса за социално осигуряване, в заявлението-декларация по ал. 1 заявителят дава
писмено съгласие добавката да се превежда
на Агенцията за социално подпомагане от
Националния осигурителен институт след
определянето на асистент и сключването на
трудовия договор. Копие от заявлението се
изпраща служебно в Националния осигурителен институт. Въз основа на съгласието
в заявлението Агенцията за социално подпомагане превежда получените средства за
добавката по бюджета на общината.
(4) Когато броят на часовете, определени
в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона
за хората с увреждания, е по-голям от броя
на часовете, които могат да се заплащат със
средствата по ал. 2 или 3, доставчикът на
лична помощ е длъжен да осигури предоставянето и да заплати на асистента личната
помощ за пълния брой отработени часове, но
не повече от броя на часовете, определени в
направлението.“
§ 13. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 навсякъде след думите „на човека
с“ се добавя „трайно“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В срок до 7 дни от постъпването на
документите по ал. 1 или изтичането на срока по ал. 2, след проверка за съответствие с
изискванията на закона, кметът на общината:
1. подготвя сключването на споразумение
между ползвателя, асистента и доставчика
на лична помощ;
2. сключва споразумението между ползвателя, асистента и доставчика на лична помощ;
3. уведомява заявителя при невъзможност
за предоставяне на лична помощ, поради
липса на кандидати за асистенти.“
§ 14. В чл. 15 се създава ал. 3:
„(3) При провеждане на лечение в чужбина
и/или извършване на рехабилитационна услуга
на ползвател асистентът може да продължи
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да предоставя лична помощ след уведомяване
по ал. 1, ако придружава ползвателя.“
§ 15. В чл. 16 се създава т. 4:
„4. при невъзможност за продължаване
предоставянето на лична помощ поради липса
на кандидати за асистенти.“
§ 16. В чл. 17 накрая се добавя „и глава
осма“.
§ 17. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „личната“ се заменя с
„лична“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Кметът на общината с договор може
да възложи на доставчик на социални услуги,
с издаден лиценз за предоставяне на социална услуга асистентска подкрепа съгласно
Закона за социалните услуги, дейностите на
доставчик на лична помощ. Възлагането се
извършва при условията и по реда на Закона
за социалните услуги.“
3. Алинеи 3, 4, 5 и 6 се отменят.
§ 18. Член 19 се отменя.
§ 19. В чл. 20 думите „юридическите лица“
се заменят с „доставчиците“.
§ 20. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Доставчикът на лична помощ е длъжен да осигури предоставянето и да заплати
на асистента личната помощ за пълния брой
отработени часове, но не повече от броя на
часовете, определени в направлението по
чл. 25, ал. 2 от Закона за хората с увреждания.“
§ 21. Член 23 се отменя.
§ 22. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашния текст става ал. 1 и в нея в
т. 2 след думите „спрямо него“ се добавя „като
извършител на домашно насилие“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Доставчикът на лична помощ може да
поставя и други изисквания към асистентите
по своя преценка в зависимост от потребностите на ползвателя.“
§ 23. В чл. 26 ал. 1 се изменя така:
„(1) Кандидатът за асистент подава до доставчик на лична помощ по чл. 18, ал. 1 или
2 заявление по образец, към което прилага:
1. автобиография;
2. копие от трудов договор, ако кандидатът
за асистент работи, или декларация, че няма
сключен трудов договор;
3. декларация, че спрямо него не са налагани мерки като извършител по Закона за
защита от домашното насилие;
4. документ, удостоверяващ професионален
опит за предоставяне на асистентски грижи,
и/или документ, удостоверяващ професионална квалификация, при наличие на такъв;
5. медицински документ за постъпване на
работа.“
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§ 24. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Средствата, предназначени за
заплащане на отработен час по механизма
лична помощ от лице по чл. 25, включват:
1. коефициент 1,4 от размера на минималната часова работна заплата, установена за
страната за съответната година;
2. допълнителното трудово възнаграждение
за трудов стаж и професионален опит, и
3. социалноосигурителните и здравноосигурителните вноски за сметка на работодателя.“
§ 25. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, изречение второ думите „В този
случай“ се заменят с „В случай че обясненията са основателни“ и се създава изречение
трето: „Отказът за приемане на обясненията
се мотивира.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) В случаите по чл. 15, ал. 3 асистентът
представя отчет за отработените часове в
първите три работни дни на месеца, следващ месеца на проведеното лечение и/или
предоставената рехабилитационна услуга, и
документ, удостоверяващ тяхното извършване.
Заплащането на дължимото възнаграждение
се извършва по реда на ал. 2 за съответния
период.“
§ 26. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) Средствата за финансирането
на личната помощ, съгласно предоставяния
месечен брой часове, се превеждат от Агенцията за социално подпомагане по бюджета
на общината.
(2) За администриране на механизма лична
помощ на общината се предоставят средства
в размер на три на сто от средствата за финансиране по ал. 1.“
§ 27. В чл. 34 думата „индивидуално“ се
заменя със „съгласувано с асистента“.
§ 28. В чл. 35 накрая се добавя „включително средствата по чл. 33, ал. 2“.
§ 29. В чл. 36 ал. 2 се изменя така:
„(2) Кметовете на общини упражняват
контрол за предоставянето на личната помощ
и извършват наблюдение за нейното качество
по ред, определен в наредбата по чл. 17.“
§ 30. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „или наруши правилата за ползване на
личната помощ“ се заменят с „и/или не изпълнява точно и добросъвестно задълженията
си съобразно изискванията на споразумението
по чл. 14, ал. 3“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При повторно нарушение по ал. 1
ползвател на лична помощ се лишава от тази
подкрепа за срок от 6 месеца от органа, издал
направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за
хората с увреждания.“
§ 31. Член 40 се изменя така:
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„Чл. 40. Асистент, който декларира неверни
данни и/или не изпълнява точно и добросъвестно задълженията си съобразно изискванията на споразумението по чл. 14, ал. 3, се
наказва с глоба от 200 до 500 лв.“
§ 32. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 3:
„3. „Човек с трайно увреждане“ е лице по
смисъла на § 1, т. 2 от допълнителната разпоредба на Закона за хората с увреждания.“
§ 33. В преходните и заключителните разпоредби в § 5 думите „2021 г.“ се заменят с
„2022 г.“, а думите „на хората с увреждания“
се заличават.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 34. До 31 декември 2021 г. по чл. 31, т. 1
се прилага коефициент 1,2.
§ 35. Неприключилите до влизането в сила
на този закон производства за включване в
механизма лична помощ се довършват по
досегашния ред.
§ 36. В 6-месечен срок от влизането в сила
на този закон Министерският съвет приема
необходимите изменения в подзаконовите
нормативни актове по прилагането му.
§ 37. Министърът на труда и социалната
политика привежда наредбата по чл. 17 от
Закона за личната помощ в съответствие с
този закон в 6-месечен срок от влизането му
в сила.
§ 38. До привеждането на подзаконовите
нормативни актове в съответствие с този
закон се прилагат действащите подзаконови
нормативни актове.
§ 39. Законът влиза в сила от 1 януари 2021 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 20 ноември 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
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за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.
Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 г.
по приходи и трансфери – всичко на обща
сума 5 341 312,9 хил. лв., както следва:
№
по ред
1
I.
1.
1.1.
1.2.
2.
3.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.

Показатели
2
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
Здравноосигурителни приходи
Здравноосигурителни вноски
Трансфери за здравно осигуряване
Неданъчни приходи
Пол у чени т рансфери от
Министерството на здравеопазването за:
Лекарствени продукти –
ва кси н и и дей нос т и по
прилагането им по чл. 82,
а л. 2, т. 3 от Закона за
здравето
Дейности за здравно неосигурени лица, включващи:
интензивно лечение, комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при
пациенти с психиатрични
заболявания и комплексно
диспансерно (амбулаторно)
наблюдение при пациенти
с кожно-венерически заболявания по чл. 82, ал. 1,
т. 1а, 3а и 6б от Закона за
здравето
Дейности за здравно неосигурени жени по чл. 82, ал. 1,
т. 2 от Закона за здравето
Суми по чл. 37, ал. 6 от
Закона за здравното осигуряване
Дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна
възраст по чл. 82, ал. 1а, 3
и 6 от Закона за здравето
Дейности във връзка с лечение на лица над 18-годишна
възраст по чл. 82, ал. 1а и 6
от Закона за здравето
Медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за
хората с увреждания извън
обхвата на задължителното
здравно осигуряване
Трансфери от централния
бюджет по чл. 5

Сума
(в хил. лв.)
3
5 341 312,9
5 000 415,1
3 220 304,1
1 780 111,0
20 497,8
83 400,0

6 576,0

2 109,0

6 680,0
16 035,0

12 000,0

2 000,0

38 000,0

237 000,0

(2) Приема бюджета на НЗОК за 2021 г. по
разходи и трансфери – всичко на обща сума
5 341 312,9 хил. лв., както следва:
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№
по ред
1
II.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.3.1.

1.1.3.2.

1.1.3.3.
1.1.3.4.

1.1.3.5.

1.1.3.5.1.

ДЪРЖАВЕН
Показатели

2
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
Разходи
Текущи разходи
Разходи за персонал
Издръжка на административните дейности
Зд равноосиг у ри т елни
плащания
зд ра внооси г у ри т ел н и
плащания за първична
извънболнична медицинска помощ
зд ра внооси г у ри т ел н и
плащания за специализи ра на извънбол н и чна медицинска помощ
(включително за комп лексно д испа нсерно
(амбулаторно) наблюдение)
зд ра внооси г у ри т ел н и
плащания за дентална
помощ
зд ра внооси г у ри т ел н и
плащания за медикодиагностична дейност
зд ра внооси г у ри т ел н и
плащания за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
мед и ц и нс к и це л и з а
домашно лечение на територията на страната,
за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и
лекарствени продукти
при ж ивотозастрашава щ и к р ъвоиз л и ви и
спешни оперативни и
инвазивни интервенции
при пациенти с вродени
коагулопатии, включен и в па кета зд ра вн и
дейности, гарантиран
от бюджета на НЗОК, и
прилагани в условията
на болничната медицинска помощ, които
НЗОК заплаща извън
стойността на оказваните медицински услуги
в т.ч. за лекарствени
продукти, медицински
изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно
лечение на територията
на страната

Сума
(в хил. лв.)
3
5 341 312,9
5 341 312,9
5 186 300,5
56 051,1
20 640,0
5 026 209,4
266 710,9

ВЕСТНИК
№
по ред
1

787 000,0

2

в т.ч. лекарствени продукти за домашно лечение на територията на
страната извън тези по
1.1.3.5.1.2.
т. 1.1.3.5.1.1, медицински
изделия и диетични храни в извънболничната
помощ

Сума
(в хил. лв.)
3

465 000,0

322 000,0

1.1.3.5.2.

в т.ч. за лекарствени
п род у к т и за лечен ие
на злокачест вени забол явани я и лекарствени прод у кти при
ж ивотозаст рашаващи
кръвоизливи и спешни
оперативни и инвазивни
интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности,
гарантиран от бюджета
на НЗОК, и прилагани
в условията на болнична медицинска помощ,
които НЗОК заплаща
извън с т ой нос т та на
оказваните медицински
услуги

545 000,0

1.1.3.6.

зд ра внооси г у ри т ел н и
плащания за медицински изделия, прилагани
в болничната медицинска помощ

115 982,0

1.1.3.7.

зд ра внооси г у ри т ел н и
плащания за болнична
медицинска помощ

2 645 000,5

1.1.3.8.

други здравноосигурителни плащания

85 000,0

1.1.3.8.1.

в т.ч. за медицинска
помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на
системите за социална
сигурност

85 000,0

1.1.4.

Плащания от трансфери от Министерството
на здравеопазването по
ал. 1, ред 3 за:

83 400,0

1.1.4.1.

лек ар с т в ен и п р од у кти – ваксини и дейности
по прилагането им по
чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето

6 576,0

100 901,0

1 332 000,0

Показатели

в т.ч. лекарствени продукти за домашно лечение на територията
1.1.3.5.1.1.
на страната, назначени
с протокол, за които се
извършва експертиза

283 229,0

197 386,0
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№
по ред
1

1.1.4.2.

1.1.4.3.

1.1.4.4.

1.1.4.5.

1.1.4.6.

1.1.4.7.

1.2.
1.3.

1.3.1.

1.3.2.

ДЪРЖАВЕН
Показатели
2
дейности за здравно неосигурени лица,
включващи: интензивно
лечен ие, ком п лексно
диспансерно (амбулаторно) наблюдение при
пациенти с психиатрични заболявания и комп лексно д испа нсерно
(амбулаторно) наблюдение при пациенти с
кожно-венерически забол явани я по ч л. 82,
ал. 1, т. 1а, 3а и 6б от
Закона за здравето
дей но с т и з а зд ра вно
неосигурени жени по
чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето
су ми по чл. 37, а л. 6
от Закона за здравното
осигуряване
дей нос т и във вр ъ зк а
с лечение на лица до
18-годишна възраст по
чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от
Закона за здравето
дей нос т и във вр ъ зк а
с лечение на лица над
18-годишна възраст по
чл. 82, ал. 1а и 6 от Закона за здравето
медиц инск и издели я,
помощни средства,
приспособления и съоръжения за хората с
увреждания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване
Придобиване на нефинансови активи
Резерв, включително за
непредвидени и неотложни разходи
в т.ч. за здравноосигурителни плащания за
първична извънболнична медицинска помощ
в т.ч. за здравноосигурителни плащания за
специализирана извънболнична медицинска
помощ

Сума
(в хил. лв.)
3

ВЕСТНИК
№
по ред
1

13 000,0

1.3.6.

в т.ч. лекарствени продукти за домашно лечение на територията на
страната извън тези по
т. 1.1.3.5.1.1, медицински
изделия и диетични храни в извънболничната
помощ

9 000,0

1.3.7.

в т.ч. за лекарствени
п род у к т и за лечен ие
на злокачест вени забол явани я и лекарствени прод у кти при
ж ивотозаст рашаващи
кръвоизливи и спешни
оперативни и инвазивни
интервенции при пациенти с вродени коагулопатии, включени в пакета здравни дейности,
гарантиран от бюджета
на НЗОК, и прилагани
в условията на болнична медицинска помощ,
които НЗОК заплаща
извън с т ой нос т та на
оказваните медицински
услуги

16 035,0

38 000,0

5 000,0
150 012,4

15 000,0

22 000,0

1.3.3.

в т.ч. за здравноосигурителни плащания за
мед и ко -д иа г нос т и ч на
дейност

15 000,0

1.3.4.

в т.ч. за здравноосигурителни плащания за
болнична медицинска
помощ

40 000,0

2

Сума
(в хил. лв.)
3

1.3.5.

6 680,0

2 000,0

Показатели
в т.ч. лекарствени продукти за домашно лечение на територията
на страната, назначени
с протокол, за които се
извършва експертиза

2 109,0

12 000,0
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15 000,0

(3) Приема бюджета на НЗОК за 2021 г. с
балансирано бюджетно салдо.
Чл. 2. Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2021 г. е 8 на сто.
Чл. 3. (1) В рамките на стойностите по чл. 1,
ал. 2, ред 1.1.3.2 и ред 1.1.3.4 за прилагане на
чл. 55а от Закона за здравното осигуряване,
на Националния рамков договор (НРД) за
медицинските дейности за 2020 – 2022 г. и
анексите по чл. 53, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, а когато не са приети такива – на решението по чл. 54, ал. 9 от Закона
за здравното осигуряване, НЗОК утвърждава
за всяка районна здравноосигурителна каса
(РЗОК) и за всяко тримесечие към договорите
с изпълнителите на извънболнична първична
и на извънболнична специализирана медицинска помощ:
1. броя на назначаваните специализирани
медицински дейности в съответствие с чл. 1,
ал. 2, ред 1.1.3.2 от пакета по чл. 2, ал. 1 от
Закона за здравното осигуряване;
2. стойността на назначаваните медико-диагностични дейности в съответствие с чл. 1,
ал. 2, ред 1.1.3.4 от пакета по чл. 2, ал. 1 от
Закона за здравното осигуряване.
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(2) Директорите на РЗОК в рамките на
броя и стойностите по ал. 1:
1. разпределят утвърдените брой и стойности на дейностите по ал. 1 по изпълнители
на извънболнична първична и на извънболнична специализирана медицинска помощ за
съответната РЗОК;
2. закупуват от изпълнителите на специализирана извънболнична медицинска помощ
обеми в рамките на стойностите по чл. 1,
ал. 2, ред 1.1.3.2 и от изпълнителите на медико-диагностична дейност – обеми в рамките
на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.4;
3. анализират и отчитат тримесечно пред
Надзорния съвет на НЗОК дейността си по
т. 1 и 2.
(3) Надзорният съвет на НЗОК приема
правила за условията и реда за прилагане на
ал. 1 и 2.
(4) Условията и редът за наблюдение, анализ
и контрол по изпълнението на обемите по
чл. 55а от Закона за здравното осигуряване
и на стойностите по ал. 1 се определят в Националния рамков договор за медицинските
дейности за 2020 – 2022 г. и анексите по чл. 53,
ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, а
когато не са приети такива – в решението
по чл. 54, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване.
Чл. 4. (1) В рамките на стойностите по
чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.2, ред 1.1.3.6 и ред
1.1.3.7 за прилагане на чл. 55а от Закона за
здравното осигуряване и на Националния
рамков договор за медицинските дейности за
2020 – 2022 г. и анексите по чл. 53, ал. 3 от
Закона за здравното осигуряване, а когато не
са приети такива – на решението по чл. 54,
ал. 9 от Закона за здравното осигуряване:
1. Надзорният съвет на НЗОК:
а) утвърждава за всяка РЗОК годишна обща
стойност на разходите за здравноосигурителни
плащания, разпределена по месеци;
б) у твърж дава стойности на разходите
по буква „а“ и по изпълнители на болнична
медицинска помощ, разпределена по месеци;
в) наблюдава, анализира и коригира стойността на разходите по буква „а“ на тримесечие;
2. директорите на РЗОК:
а) предлагат на Надзорния съвет на НЗОК
чрез управителя на НЗОК стойностите на разходите по т. 1, букви „а“ и „б“, разпределени
по месеци и по изпълнители на болнична
медицинска помощ за съответната РЗОК,
и наблюдават разходването на утвърдените
стойности на разходите по т. 1, букви „а“ и
„б“ по месеци и на тримесечие;
б) закупуват от изпълнителите на болнична
медицинска помощ обем здравни дейности от
пакета по чл. 2, ал. 1 от Закона за здравното

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3

осигуряване в рамките на стойностите по
т. 1, буква „а“;
в) анализират и отчитат на тримесечие
пред Надзорния съвет на НЗОК дейността си
по букви „а“ и „б“.
(2) Надзорният съвет на НЗОК анализира
и контролира стойностите по ал. 1, т. 2, буква
„а“ на тримесечие.
(3) Надзорният съвет на НЗОК наблюдава
и контролира дейността по ал. 1, т. 2, буква
„б“ на тримесечие.
(4) Надзорният съвет на НЗОК приема
правила за условията и реда за прилагане на
ал. 1, 2 и 3.
(5) Надзорният съвет на НЗОК, при условия
на обявено извънредно положение, съответно
на извънредна епидемична обстановка, може
да определи за изпълнители на болнична
медицинска помощ, осигуряващи комплексно
интензивно лечение на пациенти с COVID-19,
увеличен размер на стойностите на разходите
по ал. 1, т. 1, буква „б“ по критерии и ред,
посочени в методиката по чл. 344, ал. 1, т. 6
от Националния рамков договор за медицинските дейности 2020 – 2022 г.
(6) Условията и редът за наблюдение, анализ и контрол по изпълнението на обемите по
чл. 55а от Закона за здравното осигуряване и
на стойностите по ал. 1 от изпълнителите на
болнична медицинска помощ се определят в
Националния рамков договор за медицинските
дейности за 2020 – 2022 г. и в анексите по чл. 53,
ал. 3 от Закона за здравното осигуряване, а
когато не са приети такива – в решението по
чл. 54, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване.
Чл. 5. (1) За срока на обявена извънредна
епидемична обстановка поради епидемично
разпространение на заразна болест по чл. 61,
ал. 1 от Закона за здравето чрез трансфер от
централния бюджет по бюджета на НЗОК
се осигуряват средства на изпълнителите на
болнична медицинска помощ за изплащане
на допълнителни трудови възнаграждения
на медицинския персонал за всеки месец,
както следва:
1. на лекари – в размер на 600 лв.;
2. на специалисти от професионално направление „Здравни грижи“ – в размер на
360 лв.;
3. на санитари – в размер на 120 лв.
(2) Допълнителни трудови възнаграждения
по ал. 1, т. 1 не се изплащат на лекари, чиято
брутна работна заплата надвишава 5000 лв.
месечно.
(3) Средствата се отчитат в рамките на
стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.7.
(4) В рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2,
ред 1.1.3.7 за прилагане на ал. 1 Надзорният
съвет на НЗОК:
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1. утвърждава за всяка РЗОК годишна
обща стойност на разходите, разпределена
по месеци;
2. утвърждава стойности на разходите по
т. 1 и по изпълнители на болнична медицинска
помощ, разпределена по месеци;
3. наблюдава, анализира и коригира стойността на разходите по т. 1 на тримесечие.
(5) В рамките на стойностите по чл. 1,
ал. 2, ред 1.1.3.7 директорите на РЗОК:
1. предлагат на Надзорния съвет на НЗОК
чрез управителя на НЗОК стойностите на
разходите по ал. 4, т. 1 и 2, разпределени
по месеци и по изпълнители на болнична
медицинска помощ за съответната РЗОК,
и наблюдават разходването на утвърдените
стойности на разходите по ал. 4, т. 1 и 2 по
месеци и на тримесечие;
2. изплащат на изпълнителите на болнична
медицинска помощ разходите в рамките на
стойностите по ал. 4, т. 1;
3. анализират и отчитат на тримесечие
пред Надзорния съвет на НЗОК дейността си
по ал. 4, т. 1 и 2.
(6) Надзорният съвет на НЗОК приема
правила за условията и реда за прилагане на
ал. 4 и 5. С правилата се определят и условията
и редът за наблюдение, анализ и контрол по
изпълнението на разходите по ал. 1 от изпълнителите на болнична медицинска помощ.
(7) Средствата по чл. 1, ал. 1, ред 4, неусвоени по реда на ал. 1, се използват по реда на
чл. 106, ал. 6 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Преизпълнението на приходите от
здравноосигурителни вноски и неданъчни
приходи може да се ползва като източник за
допълнителни здравноосигурителни плащания над утвърдените разходи и предоставени
трансфери по бюджета на НЗОК по решение
на Надзорния съвет на НЗОК.
(2) Неусвоените средства до 30 септември
2021 г. за здравноосигурителни плащания по
съответните редове по чл. 1, ал. 2 за медицински и за дентални дейности след осигуряване на финансирането по § 9 може да се
използват за плащания само за медицинските
и денталните дейности и медицинските изделия от списъка по групи по чл. 13, ал. 2,
т. 2 от Наредба № 10 от 2009 г. за условията,
реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна
каса на лекарствени продукти, медицински
изделия и на диетични храни за специални
медицински цели, договаряне на отстъпки и
възстановяване на превишените средства при
прилагане на механизъм, гарантиращ предви-
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димост и устойчивост на бюджета на НЗОК
(обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.; изм., бр. 34, 38 и
40 от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г.,
бр. 49 от 2012 г., бр. 48 от 2014 г., бр. 30 и 62
от 2015 г., бр. 44 от 2016 г., бр. 89 от 2017 г.,
бр. 95 от 2018 г., бр. 17 и 47 от 2019 г. и бр. 19
от 2020 г.) по същите редове при условия и
по ред, определени съвместно от Надзорния
съвет на НЗОК и Управителния съвет на Българския лекарски съюз, съответно Българския
зъболекарски съюз.
(3) При наличие на неусвоени средства по
ал. 2 за здравноосигурителни плащания по
ред 1.1.3.7 същите се използват за заплащане
на изпълнителите на болнична медицинска
помощ, които имат сключени договори с
НЗОК за съответния период, на извършените
и отчетените, но незаплатени дейности в болничната медицинска помощ и приложените
при тях медицински изделия за 2017 и 2018 г.,
независимо от съдебните актове, постановени
по съдебните спорове между страните.
(4) Установяването от НЗОК на стойностите на незаплатени дейности в болничната
медицинска помощ и приложените при тях
медицински изделия за 2017 г. и за 2018 г.
се извършва чрез проверки от контролните
органи на НЗОК/РЗОК и се заплаща при
условия и по ред, определени съвместно от
Надзорния съвет на НЗОК и от Управителния
съвет на Българския лекарски съюз.
§ 2. (1) Министерството на здравеопазването ежемесечно до края на месеца, следващ
отчетния, въз основа на получено искане от
НЗОК предоставя трансфер към бюджета на
НЗОК по чл. 1, ал. 1, ред 3 за финансиране
на разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82,
ал. 2, т. 3 от Закона за здравето; за дейности
за здравно неосигурени лица, включващи:
интензивно лечение, комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти
с психиатрични заболявания и комплексно
диспансерно (амбулаторно) наблюдение при
пациенти с кожно-венерически заболявания
по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 3а и 6б от Закона за
здравето; за дейности за здравно неосигурени
жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето и за сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за
здравното осигуряване. Средствата се отчитат
по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.4, редове 1.1.4.1, 1.1.4.2,
1.1.4.3 и 1.1.4.4.
(2) Трансферът по ал. 1 е в размер на поетото през месеца от НЗОК задължение към
лечебните заведения за извършените от тях
дейности, съответно към притежателите на
разрешения за търговия на едро с лекарствени
продукти за доставените и приложени ваксини.
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(3) Трансфер над размера по чл. 1, ал. 1,
ред 3 се определя и предоставя от Министерството на здравеопазването при условия
и по ред, утвърдени от министъра на здравеопазването и от управителя на НЗОК, след
одобрение от Надзорния съвет на НЗОК, без
да се нарушава балансът по бюджета на НЗОК.
(4) В случаите по ал. 3 управителят на НЗОК
ежемесечно след отчитане на извършените
през предходния месец плащания утвърждава
компенсирани промени по показателите по
чл. 1, ал. 1, ред 3 и ал. 2, ред 1.1.4, без да се
нарушава балансът по бюджета на НЗОК.
(5) Трансферите за дейности във връзка
с лечение на лица до 18-годишна възраст по
чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето и
за дейности във връзка с лечение на лица над
18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а и 6 от
Закона за здравето се определят и предоставят
съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за здравното
осигуряване. Средствата се отчитат по чл. 1,
ал. 2, редове 1.1.4.5 и 1.1.4.6. При необходимост
се прилага съответно ал. 4.
(6) Трансферите за медицински изделия,
помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания извън обхвата
на задължителното здравно осигуряване се
определят и предоставят от Министерството
на здравеопазването при условия и по ред,
утвърдени от министъра на здравеопазването
и от управителя на НЗОК, след одобрение от
Надзорния съвет на НЗОК, без да се нарушава
балансът по бюджета на НЗОК. Средствата се
отчитат по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.4.7. При необходимост се прилага съответно ал. 4.
§ 3. От държавния бюджет чрез бюджета
на Министерството на здравеопазването може
да се получават по бюджета на НЗОК целеви
субсидии по чл. 23, ал. 1, т. 9 от Закона за
здравното осигуряване извън тези по чл. 1,
ал. 1 за изпълнение на задължения, които
произтичат от прилагането на правилата за
координация на системите за социална сигурност и са за обезщетения в натура извън
медицинската помощ по чл. 45 от Закона за
здравното осигуряване. С извършените разходи
за тези обезщетения се завишават сумите по
чл. 1, ал. 2, редове 1, 1.1.3, 1.1.3.8 и 1.1.3.8.1.
§ 4. (1) Здравноосигурителни плащания
със средства по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3 и плащания от трансфери от Министерството на
здравеопазването по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.4 по
договори, сключени на основание чл. 59, ал. 1
от Закона за здравното осигуряване между
разпоредители с бюджет и НЗОК, се отчитат
като трансфери по чл. 1.
(2) В случаите по ал. 1 управителят на НЗОК
ежемесечно, след отчитането на извършените
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през предходния месец плащания, утвърждава
компенсирани промени между трансферите
по бюджета на НЗОК.
§ 5. (1) Отстъпките за лекарствените продукти, договорени на основание чл. 45, ал. 10
и 21 от Закона за здравното осигуряване,
които се възстановяват пряко на НЗОК от
притежателя на разрешението за употреба/
неговия упълномощен представител, се отчитат в намаление на извършените от НЗОК
разходи от средствата по чл. 1, ал. 2, редове
1.1.3.5.1.1, 1.1.3.5.1.2, 1.1.3.5.2.
(2) Възстановяваните пряко на НЗОК от
притежателите на разрешения за употреба/
техни упълномощени представители суми при
прилагане на механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
по чл. 45 от Закона за здравното осигуряване,
се отчитат в намаление на извършените от
НЗОК разходи от средствата по чл. 1, ал. 2,
редове 1.1.3.5.1.1, 1.1.3.5.1.2, 1.1.3.5.2.
§ 6. (1) Надзорният съвет на НЗОК може
да вземе решение приходите от продажба
на дълготрайни материални активи да се
използват за придобиване на такива активи
над утвърдения разход по чл. 1, ал. 2, ред 1.2.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага, когато общият размер на преизпълнението на
приходите по § 1, намален с допълнителните
здравноосигурителни плащания по същия
параграф, превишава приходите по ал. 1.
§ 7. (1) През 2021 г. средствата за лекарствени продукти по чл. 4, т. 1 от Закона за
ветераните от войните на Република България
и по чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, както и
целевите средства за диагностика и лечение
в лечебни заведения за болнична помощ на
лицата по Постановление № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на
условията и реда за разходване на целевите
средства за диагностика и лечение в лечебни
заведения за болнична помощ на лица, които
нямат доход и/или лично имущество, което да
им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес (обн., ДВ, бр. 13 от 2007 г.;
изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г., бр. 29
от 2011 г., бр. 2 от 2014 г., бр. 56 от 2016 г. и
бр. 79 от 2017 г.), са за сметка на държавния
бюджет и се изплащат от Агенцията за социално подпомагане чрез НЗОК.
(2) Агенцията за социално подпомагане
превежда на НЗОК необходимите средства
за заплащане на заявените суми от аптеките,
сключили договор с НЗОК, за предоставени
лекарствени продукти на ветерани от войните,
военноинвалиди и военнопострадали.
(3) Агенцията за социално подпомагане
превежда на НЗОК целевите средства за из-
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вършената диагностика и лечение в лечебни
заведения за болнична помощ на правоимащите лица по реда на Постановление № 17 на
Министерския съвет от 2007 г. за определяне
на условията и реда за разходване на целевите
средства за диагностика и лечение в лечебни
заведения за болнична помощ на лица, които
нямат доход и/или лично имущество, което
да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес.
§ 8. (1) Надзорният съвет на НЗОК взема
решения за разпределяне на средствата по
чл. 1, ал. 2, ред 1.3 „Резерв, включително
за непредвидени и неотложни разходи“ за
здравноосигурителни плащания от 1 април
2021 г., освен за изплащане на сумите по § 9.
(2) В случаите по ал. 1 Надзорният съвет на
НЗОК може да вземе решение за разпределяне
на средства по чл. 1, ал. 2, ред 1.3 „Резерв,
включително за непредвидени и неотложни
разходи“ за здравноосигурителни плащания
за здравни грижи в размер до 20 000 хил. лв.
§ 9. За изплащане на дължимите суми по
влезли в сила съдебни решения срещу НЗОК
във връзка със здравноосигурителни плащания
Надзорният съвет на НЗОК по предложение на
управителя на НЗОК своевременно одобрява
компенсирани промени между показателите по
бюджета на НЗОК в частта разходи и трансфери.
§ 10. (1) По изключение през 2021 г. при
въведени със заповед на директора на съответната регионална здравна инспекция временни
мерки по чл. 94а, ал. 2 от Закона за лечебните
заведения във връзка с обявено извънредно положение поради епидемично разпространение
на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от
Закона за здравето или на обявена извънредна
епидемична обстановка поради епидемично
разпространение на заразна болест по чл. 61,
ал. 1 от Закона за здравето, директорът на
районната здравноосигурителна каса може
да сключи договор по чл. 59, ал. 1 от Закона
за здравното осигуряване с изпълнители на
медицинска помощ, които не отговарят на
изискванията на глава втора, раздел VIII от
Закона за здравното осигуряване.
(2) Условията, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска помощ по
ал. 1, и редът за сключване на договорите по
ал. 1 се определят с анекс към Националния
рамков договор за медицинските дейности
за 2020 – 2022 г.
§ 11. Сключването на договори и/или допълнителни споразумения по реда на чл. 59,
ал. 1а от Закона за здравното осигуряване е в
рамките на утвърдените стойности по чл. 4,
ал. 1, т. 1, буква „б“.
§ 12. (1) До приключването на процедурата
по реда на наредбата по чл. 30а от Закона за
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медицинските изделия за определяне на стойността, до която НЗОК заплаща помощните
средства, приспособленията, съоръженията и
медицинските изделия за хората с увреждания,
но не по-късно от 31 декември 2021 г., НЗОК
заплаща тяхната стойност при досегашните
условия и ред до размерите, определени към
31 декември 2019 г.
(2) До сключването на индивидуалните
договори с лицата по чл. 45, ал. 16 от Закона
за здравното осигуряване, осъществяващи
дейности по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения
и медицински изделия за хората с увреждания, но не по-късно от 31 декември 2021 г.,
НЗОК заплаща средствата за предоставените
на хората с увреждания помощни средства,
приспособления, съоръжения и медицински
изделия или за техния ремонт при досегашните условия и ред.
(3) Плащанията по ал. 2 се извършват
чрез Агенцията за социално подпомагане,
като НЗОК превежда необходимите средства
за заплащане на заявените суми. Сумите се
заявяват от лицата, осъществяващи дейности
по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, пред
Агенцията за социално подпомагане, която
ги заплаща при досегашните условия и ред.
(4) В случаите по ал. 2 предоставянето
на помощните средства, приспособленията,
съоръженията и медицинските изделия за
хората с увреждания се осъществява при
досегашните условия и ред.
§ 13. (1) Министерският съвет може да
одобрява допълнителни трансфери по бюджета
на НЗОК за 2021 г. по реда на чл. 106, ал. 2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г. за допълнителни разходи
за дейности, свързани с COVID-19.
(2) В случаите по ал. 1 НЗОК и Българският лекарски съюз, съответно Българският
зъболекарски съюз, подписват анекс към съответния национален рамков договор, който
съдържа условията и реда за заплащане на
дейностите по ал. 1, а при необходимост – и
методика за определяне размера на средствата
за разходите по ал. 1.
§ 14. (1) През 2021 г. Министерството на
здравеопазването може да субсидира лечебни
заведения за болнична помощ по смисъла на
Закона за лечебните заведения за поддържане
готовността им за оказване на медицинска
помощ през периода на обявено извънредно
положение поради епидемично разпространение на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от
Закона за здравето или на обявена извънредна
епидемична обстановка поради епидемично
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разпространение на заразна болест по чл. 61,
ал. 1 от Закона за здравето.
(2) Субсидирането по ал. 1 се извършва въз
основа на сключени договори за периода на
обявеното извънредно положение, съответно
на обявената извънредна епидемична обстановка при спазване изискванията на Закона
за държавните помощи.
§ 15. (1) Утвърдените разходи за персонал
на НЗОК се извършват до определения размер.
(2) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности
от бюджетно на друго финансиране и случаите
на намаляване на персонала вследствие на
преминаване на функции и персонал към друга
бюджетна организация, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличение на индивидуалните основни месечни
заплати съобразно оценката на изпълнението,
включително извън сроковете по наредбата по
чл. 67, ал. 3 от Закона за държавния служител
и чл. 107а, ал. 9 от Кодекса на труда.
(3) Икономията на разходите за персонал
може да се използва текущо или с натрупване
за изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и дължимите
за тях осигурителни вноски и/или за други
разходи. При необходимост Надзорният съвет на НЗОК по предложение на управителя
на НЗОК може да одобрява съответните
вътрешнокомпенсирани промени по бюджета
на НЗОК.
(4) Алинея 1 не се прилага по отношение
на увеличение на разходите за персонал за
сметка на:
1. получени средства от помощи и дарения;
2. вътрешно преструктуриране на разходите
за социално-битово и културно обслужване
на персонала;
3. получени трансфери от други бюджети,
които не са част от държавния бюджет;
4. получени трансфери от бюджети по
държавния бюджет в годишен размер на
увеличението до 2 млн. лв.;
5. получени трансфери за изпълнение на
Националния план за действие по заетостта;
6. проекти, финансирани със средства от
Европейския съюз;
7. вътрешно преструктуриране на разходите за случаите, когато НЗОК изпълнява
меж дународни договори и програми през
текущата година;
8. разходи от резерва за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците от
бедствия при участие в спасителни и/или неотложни аварийно-възстановителни дейности.
(5) Увеличението на разходите за персонал
по ал. 4, т. 1 – 7 се одобряват от Надзорния
съвет на НЗОК по предложение на управителя
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на НЗОК, а на разходите по ал. 4, т. 8 – по реда
на чл. 109 от Закона за публичните финанси.
(6) Управителят на НЗОК след 1 април
2021 г. по определени от него критерии може
еднократно да определи нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на
служителите в администрацията на НЗОК,
без да надхвърля максималния размер на
основната месечна заплата за съответното
ниво и степен, в рамките на разходите за
персонал по бюджета на НЗОК за годината
независимо от извършените увеличения на
месечните заплати през годината.
§ 16. За допълнителните възнаграждения за
постигнати резултати, изплащани от 1 април
2020 г. до 31 декември 2021 г. със средства
от проекти по програми, съфинансирани от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове, с бенефициент Министерството на
здравеопазването, свързани с COVID-19, не
се прилагат чл. 67, ал. 8 и 10 от Закона за
държавния служител и чл. 107а, ал. 15 от
Кодекса на труда. Конкретните дейности по
проектите и периодичността на изплащане на
възнагражденията се определят със заповед
на министъра на здравеопазването.
§ 17. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и
102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95
от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36,
41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42,
50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и
60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102
от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от
2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80
и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г.,
бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и
102 от 2018 г., бр. 24, 58, 99 и 101 от 2019 г.
и бр. 23, 28, 34, 44 и 67 от 2020 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В глава втора, раздел V се създава чл. 63г:
„Чл. 63г. Областните управители организират и координират изпълнението и контрола
на въведените противоепидемични мерки по
чл. 63, ал. 4 и 7 и чл. 63а, ал. 1 и 2, и мерките
по чл. 63б, ал. 1 на територията на съответната
област, като може да разпореждат извършването на действия от органите на местното
самоуправление и местната администрация,
териториалните звена на централната администрация, физическите и юридическите лица
на територията на областта.“
2. В чл. 108а:
а) в ал. 2:
аа) създава се нова т. 1:
„1. заявление-декларация за освидетелстване/преосвидетелстване;“
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бб) досегашните т. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стават
съответно т. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8;
б) в ал. 3 след думите „да се използват
за“ се добавя „извършване на медицинска
експертиза“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Органите на медицинската експертиза,
регионалните картотеки на медицинските експертизи, Националната здравноосигурителна
каса, Националният осигурителен институт и
лицата, желаещи да бъдат освидетелствани/
преосвидетелствани, предоставят необходимата информация за създаване и поддържане
на базата данни по ал. 1.“;
г) в ал. 5 думите „служебно и се“ се заменят със съюза „и“;
д) създава се нова ал. 7:
„(7) Право на достъп до здравната информация на освидетелстваното лице в информационната база данни по ал. 1 имат
освидетелстваното лице и неговите законни
представители/пълномощници.“;
е) досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
след думата „информация“ се добавя „и достъпът до нея“.
3. В чл. 112а накрая се добавя „или по
електронен път при условията и по реда на
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и Закона за
електронното управление“.
§ 18. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г.,
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1,
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50,
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105
от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113
от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35,
41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49,
58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60,
99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от
2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1,
18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г., бр. 12, 48, 54,
61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение № 3
на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 20 от
2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., бр. 85, 101 и 103
от 2017 г., бр. 7, 17, 30, 40, 77, 92, 102 и 105 от
2018 г., бр. 24, 99 и 101 от 2019 г. и бр. 54 и
67 от 2020 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 15, ал. 1, т. 4а думите „ал. 29“ се
заменят с „ал. 31“.
2. В чл. 16 ал. 5 се изменя така:
„(5) За заседанията на Надзорния съвет се
съставят стенографски протоколи. Решенията
на Надзорния съвет и протоколите за неговите
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заседания се публикуват на интернет страницата на НЗОК. Решенията се публикуват
най-късно в деня, следващ деня на тяхното
вземане, а протоколите – до 7 дни от датата
на заседанието.“
3. В чл. 19, ал. 7, т. 18 думите „ал. 29“ се
заменят с „ал. 31“.
4. В чл. 24 т. 6 се отменя.
5. В чл. 45:
а) създават се нови ал. 29 и 30:
„(29) За лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ, които
се заплащат извън стойността на оказваните
медицински услуги, НЗОК заплаща по-ниската
стойност между договорената в рамковите
споразумения, сключени от министъра на
здравеопазването в качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“, и стойността, на която лекарствените
продукти са доставени на изпълнителя на
болнична медицинска помощ, независимо
дали той е възложител по Закона за обществените поръчки.
(30) Националната здравноосигурителна
каса не може да заплаща на изпълнителите
на болнична медицинска помощ и на притежателите на разрешение за търговия на
дребно за лекарствените продукти стойност,
която е по-висока от максималната стойност,
определена за заплащане с публични средства
по реда на наредбата по чл. 261а, ал. 5 от Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина.“;
б) досегашната ал. 29 става ал. 31;
в) досегашната ал. 30 става ал. 32 и в нея
в текста преди т. 1 думите „ал. 29“ се заменят
с „ал. 31“;
г) досегашната ал. 31 става ал. 33 и в нея
в изречение първо думите „ал. 29“ се заменят
с „ал. 31“, в изречение второ думите „ал. 30“
се заменят с „ал. 32“, а в двете изречения
думата „март“ се заменя с „април“;
д) досегашната ал. 32 става ал. 34 и в нея
думите „ал. 30“ се заменят с „ал. 32“;
е) създава се ал. 35:
„(35) За медицински изделия, заплащани
напълно в условията на болничната медицинска помощ, се прилага механизъм, гарантиращ
предвидимост и устойчивост на бюджета на
НЗОК, който се приема ежегодно, в срок до
15 януари на текущата финансова година,
с решение на Надзорния съвет на НЗОК.
Механизмът се прилага при надвишаване на
разходите на НЗОК за посочените медицински
изделия съгласно предвидените средства в
закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за съответната година.“
6. В чл. 72 ал. 7 се отменя.
§ 19. В Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от
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2007 г.; изм., бр. 19 от 2008 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 65
от 2008 г.; изм., бр. 71 от 2008 г., бр. 10, 23,
41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г.,
бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от
2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1 и 18 от 2014 г.;
Решение № 1 на Конституционния съд от
2015 г. – бр. 12 от 2015 г.; изм., бр. 48 от 2015 г.,
бр. 43 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г., бр. 84,
91 и 102 от 2018 г., бр. 17 и 64 от 2019 г. и
бр. 17, 52 и 67 от 2020 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 19:
a) aлинея 3 се отменя;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Изпълнителната агенция по лекарствата
свързва националния номер за идентификация
по чл. 2591, ал. 1 с кода на продукта по смисъла
на чл. 4, буква б), подточка i) от Делегиран
регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията от
2 октомври 2015 г. за допълване на Директива
2001/83/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета чрез установяване на подробни правила за показателите за безопасност, поставени
върху опаковката на лекарствените продукти
за хуманна употреба (ОВ, L 32/1 от 9 февруари 2016 г.), наричан по-нататък „Делегиран
регламент (ЕС) 2016/161“, за лекарствените
продукти, определени в Делегиран регламент
(ЕС) 2016/161, предоставен по чл. 68, ал. 1,
т. 11 и чл. 217, т. 6.“;
в) алинея 5 се отменя.
2. В чл. 68, ал. 1 се създава т. 11:
„11. предоставя на ИАЛ за всички лекарствени продукти, разрешени за употреба на
територията на страната, включително при
промяна на обстоятелствата, чрез специализираната електронна система по чл. 217б, ал. 1
информация за кода на продукта по смисъла
на чл. 4, буква б), подточка i) от Делегиран
регламент (ЕС) 2016/161 за лекарствените
продукти, определени в него.“
3. В чл. 217:
а) създава се нова т. 6:
„6. предоставя на ИАЛ за всички лекарствени продукти, получили разрешение за
паралелен внос на територията на страната,
включително при промяна на обстоятелствата,
чрез специализираната електронна система по
чл. 217б, ал. 1 информация за кода на продукта по смисъла на чл. 4, буква б), подточка i)
от Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 за
лекарствените продукти, определени в него;“
б) досегашната т. 6 става т. 7.
4. В чл. 217б, ал. 3, т. 1 думите „чл. 68,
ал. 1, т. 10“ се заменят с „чл. 68, ал. 1, т. 10
и 11“, а думите „чл. 217, т. 5“ се заменят с
„чл. 217, т. 5 и 6“.
5. В чл. 259:
а) в ал. 1 се създава т. 12:
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„12. генерира уникален национален номер
за идентификация на всеки лекарствен продукт и го вписва в регистъра по ал. 2, т. 4.“;
б) в ал. 2 се създава т. 4:
„4. регистър на националните номера за
идентификация на лекарствените продукти.“
6. Създава се чл. 2591:
„Ч л. 259 1 . (1) На ц иона л н и я т номер за
идентификация на лекарствения продукт по
чл. 259, ал. 1, т. 12:
1. осигурява еднозначно идентифициране
на всеки лекарствен продукт и оперативна
съвместимост на информационните системи
в здравеопазването;
2. се използва от всички лица, във всички регистри и други бази данни, както и в
медицинската документация, свързана с лекарствените продукти.
(2) Генерирането и вписването в регистъра
по чл. 259, ал. 2, т. 4 на национален номер за
идентификация на всеки лекарствен продукт
се извършва по ред, определен в наредбата
по чл. 261а, ал. 5.
(3) Изпълнителната агенция по лекарствата предоставя на Съвета в електронен формат
по образец, утвърден от него, информация за
разрешените за употреба и регистрираните
лекарствени продукти на територията на
Република България и разрешените за употреба по централизирана процедура лекарствени продукти по реда на Регламент (ЕО)
№ 726/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на
процедури на Общността за разрешаване и
контрол на лекарствени продукти за хуманна
и ветеринарна употреба и за създаване на
Европейска агенция по лекарствата, по ред,
определен в наредбата по чл. 261а, ал. 5.“
7. В чл. 262 се създават ал. 14 – 18:
„(14) За лекарствените продукти по ал. 6,
т. 3, за които стойността, заплащана от бюджета на Министерството на здравеопазването, се
изчислява чрез групиране, в което не участват
лекарствени продукти на други притежатели
на разрешение за употреба, Министерството
на здравеопазването и притежателите на
разрешение за употреба или техни упълномощени представители ежегодно сключват
рамкови споразумения относно максималната
стойност, до която съответният лекарствен
продукт може да се доставя на Министерството на здравеопазването по реда на Закона
за обществените поръчки. Условията и редът
за сключване на рамковите споразумения се
определят с наредбата по чл. 82, ал. 1, т. 8 от
Закона за здравето.
(15) Разпоредбата на ал. 14 не се прилага
за генерични лекарствени продукти и за вак-
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сини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални показания и
при извънредни обстоятелства, специфични
серуми, имуноглобулини и други биопродукти,
свързани с профилактиката на заразните болести, определени с наредбата по чл. 58, ал. 2
от Закона за здравето.
(16) За лекарствените продукти по ал. 12
максималната стойност по ал. 14 не може да
бъде по-висока от стойността, определена в
рамковото споразумение по ал. 12.
(17) Министерството на здравеопазването
не може да заплаща лекарствените продукти
по ал. 14 на стойности, по-високи от максималната стойност на съответния лекарствен
продукт, определена в рамковото споразумение по ал. 14.
(18) Лекарствените продукти по ал. 14, за
които не е сключено рамково споразумение
по ал. 14, не се заплащат от Министерството
на здравеопазването.“
8. В чл. 2621 думите „чл. 19, ал. 3“ се заменят с „чл. 2591, ал. 1“.
9. В чл. 284г думите „и 10“ се заличават.
10. Създават се нови чл. 284е и 284ж:
„Чл. 284е. Който не изпълни или не изпълни
в определените в закона срокове задължението
си за предоставяне на информация по чл. 217б,
ал. 3, т. 1, се наказва с глоба в размер от
5000 до 10 000 лв., а при повторно извършване
на същото нарушение – с глоба в размер от
10 000 до 15 000 лв.
Чл. 284ж. Който предостави информация по
чл. 217б, ал. 3, т. 1 с непълно и/или неточно
съдържание, се наказва с глоба в размер от
3000 до 5000 лв., а при повторно извършване
на същото нарушение – с глоба в размер от
5000 до 10 000 лв.“
§ 20. (1) В срок до три месеца от влизането в сила на този закон Изпълнителната
агенция по лекарствата предоставя на Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти в електронен формат,
по образец, утвърден от него, информация
за разрешените за употреба и регистрираните лекарствени продукти на територията
на Република България и за разрешените
за употреба по централизирана процедура
лекарствени продукти по реда на Регламент
(ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент
и на Съвета от 31 март 2004 г. за установяване на процедури на Съюза за разрешаване и
контрол на лекарствени продукти за хуманна
и ветеринарна употреба и за създаване на
Европейска агенция по лекарствата.
(2) Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти утвърждава
образеца по ал. 1 в 7-дневен срок от влизането
в сила на този закон.
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§ 21. (1) Идентификационните номера на лекарствените продукти, вписани в Позитивния
лекарствен списък, в регистъра на пределните
цени и в регистъра на максималните продажни цени, се смятат за национален номер за
идентификация на лекарствения продукт по
смисъла на чл. 2591, ал. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
(2) В срок до 6 месеца от предоставянето
на информацията по § 20, ал. 1 Националният
съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти публикува на интернет
страницата си регистъра по чл. 259, ал. 2,
т. 4 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина.
(3) В срок до три месеца от влизането в
сила на този закон притежателите на разрешения за употреба/удостоверение за регистрация на лекарствен продукт предоставят
на Изпълнителната агенция по лекарствата
за всички лекарствени продукти, получили
разрешение за употреба/удостоверение за
регист раци я на територи ята на ст раната
чрез специализираната електронна система
по чл. 217б, ал. 1 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина, информация
за кода на продукта по смисъла на чл. 4,
буква б), подточка i) от Делегиран регламент
(ЕС) 2016/161 на Комисията от 2 октомври
2015 г. за допълване на Директива 2001/83/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета
чрез установяване на подробни правила за
показателите за безопасност, поставени върху опаковката на лекарствените продукти за
хуманна употреба (OB, L 32/1 от 9 февруари 2016 г.), наричан по-нататък „Делегиран
регламент (ЕС) 2016/161“, за лекарствените
продукти, определени в Делегиран регламент
(ЕС) 2016/161.
(4) В срок до три месеца от влизането в
сила на този закон притежателите на разрешения за паралелен внос на лекарствен продукт
предоставят на Изпълнителната агенция по
лекарствата за всички лекарствени продукти,
получили разрешение за паралелен внос на
територията на страната чрез специализираната електронна система по чл. 217б, ал. 1 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина, информация за кода на продукта
по смисъла на чл. 4, буква б), подточка i) от
Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 за лекарствените продукти, определени в него.
§ 22. В Закона за лечебните заведения
(обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и
113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм.,
бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на
Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от
2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102
и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76,
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85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105
от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от
2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38,
59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г.,
бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г.,
бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81
и 98 от 2016 г., бр. 85, 99, 101 и 103 от 2017 г.,
бр. 18, 77, 84, 91 и 102 от 2018 г., бр. 13, 24, 42
и 101 от 2019 г. и бр. 28, 54, 71 и 85 от 2020 г.)
се правят следните допълнения:
1. Създава се чл. 94а:
„Чл. 94а. (1) При обявено извънредно положение поради епидемично разпространение
на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от
Закона за здравето или на обявена извънредна
епидемична обстановка поради епидемично
разпространение на заразна болест по чл. 61,
ал. 1 от Закона за здравето министърът на
здравеопазването може със заповед да разпореди на регионалните здравни инспекции
въвеждането на временни мерки и дейности
за организация и преструктуриране на лечебните заведения на територията на съответната
област за определен период от време.
(2) Временните мерки и дейности по ал. 1
се въвеждат със заповед на директора на
съответната регионална здравна инспекция
и може да включват:
1. определяне на едно или повече лечебни заведения в съответната област, които
да извършват диагностични и/или лечебни
дейности само на лица, болни от заразна
болест по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето,
независимо от медицинските дейности, които
лечебното заведение осъществява съгласно
разрешението/регистрацията му за лечебна
дейност;
2. промяна на броя легла в лечебните заведения за болнична помощ;
3. определяне на брой легла в лечебните
заведения за болнична помощ за дейности
по диагностика и лечение на лица, болни
от заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона
за здравето, в съответствие с разрешението
за лечебна дейност на съответното лечебно
заведение;
4. командироване на медицински специалисти между лечебни заведения съобразно план,
определен от съответната регионална здравна
инспекция, със заповед на ръководителите на
съответните лечебни заведения, издадена по
реда на Кодекса на труда.
(3) В случаите по ал. 2, т. 1 в заповедта на
директора на регионалната здравна инспекция
относно лечебните заведения по чл. 26, 26а
и 26б се определя съответният брой легла за
диагностика и лечение само на лица, болни
от заразна болест по чл. 61, ал. 1 от Закона
за здравето, за които се извършват дейности,
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в съответствие с разрешението за лечебна
дейност на съответното лечебно заведение.
(4) В случаите по ал. 2, т. 3 в заповедта на
директора на регионалната здравна инспекция
относно специализираните болници се определя съответният брой легла за диагностика и
лечение само на лица, болни от заразна болест
по чл. 61, ал. 1 от Закона за здравето, които
са хоспитализирани за лечение по специалността, по която болницата е специализирана
в съответствие с разрешението за лечебна
дейност на съответната болница.
(5) При необходимост в случаите по ал. 2,
т. 1 в заповедта на директора на регионалната
здравна инспекция може да се определят и
изисквания относно персонала, апаратурата
и други изисквания за изпълнение на съответните дейности.
(6) Лечебните заведения по ал. 2, т. 1 извършват дейностите, определени в заповедта
на директора на регионалната здравна инспекция за определения период от време по ал. 1
самостоятелно или чрез взаимодействие с
други лечебни заведения, без да е необходима
промяна във или издаване на ново разрешение/регистрация за лечебна дейност.
(7) Заповедите по ал. 1 и 2 подлежат на
обжалване пред съответния административен
съд по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Обжалването не спира изпълнението
на заповедта.“
2. Създава се чл. 116л:
„Чл. 116л. (1) На лечебно заведение, което
наруши или не изпълни въведени мерки по
чл. 94а, се налага имуществена санкция в
размер от 3000 до 10 000 лв., а при повторно
извършване на същото нарушение се прекратява договорът на лечебното заведение
с Националната здравноосигурителна каса,
сключен по реда на чл. 59, ал. 1 от Закона за
здравното осигуряване, за срок от три месеца.
(2) Нарушенията по ал. 1 се установяват
с актове, съставени от държавни здравни
инспектори или от длъжностни лица, определени от директора на регионалната здравна
инспекция или от изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.
(3) В случаите на повторно нарушение по
ал. 1 директорът на съответната регионална
здравна инспекция, съответно изпълнителният
директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ писмено уведомява директора
на съответната районна здравноосигурителна
каса и му изпраща цялата преписка за установеното нарушение.
(4) Наказателните постановления за налагане на имуществена санкция по ал. 1
се издават от директора на съответната регионална здравна инспекция, съответно от
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изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“. Заповедите за
прекратяване на договора по ал. 1 се издават
от директора на съответната районна здравноосигурителна каса.“
§ 23. В Закона за бюджета на Националната здравноосигу рителна каса за 2020 г.
(обн., ДВ, бр. 99 от 2019 г.; изм., бр. 44 и 84 от
2020 г.) в § 1 от преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В ал. 2 след думите „за плащания само
за медицинските и денталните дейности“
се добавя „и за медицинските изделия от
списъка по групи по чл. 13, ал. 2, т. 2 от
Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда,
механизма и критериите за заплащане от
Националната здравноосигурителна каса на
лекарствени продукти, медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински
цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане
на механизъм, гарантиращ предвидимост
и устойчивост на бюджета на НЗОК (обн.,
ДВ, бр. 24 от 2009 г.; изм., бр. 34, 38 и 40
от 2009 г., бр. 9 от 2010 г., бр. 67 от 2011 г.,
бр. 49 от 2012 г., бр. 48 от 2014 г., бр. 30 и 62
от 2015 г., бр. 44 от 2016 г., бр. 89 от 2017 г.,
бр. 95 от 2018 г., бр. 17 и 47 от 2019 г. и бр. 19
от 2020 г.)“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При наличие на неусвоени средства по
ал. 2 за здравноосигурителни плащания по
ред 1.1.3.7, до 75 млн. лв. от тях се използват
за заплащане на изпълнителите на болнична
медицинска помощ, които имат сключени
договори с НЗОК за съответния период, на
извършените и отчетените, но незаплатени
дейности в болничната медицинска помощ
и приложените при тях медицински изделия
за 2015 г. и 2016 г., независимо от съдебните
актове, постановени по съдебните спорове
между страните.“
3. В ал. 4 след думите „неизплатени дейности в болничната медицинска помощ“ се
добавя „и приложените при тях медицински
изделия“.
§ 24. Законът влиза в сила от 1 януари
2021 г., с изключение на § 17, 22 и 23, които
влизат в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 24 ноември 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9106

ВЕСТНИК
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УКАЗ № 259
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Семейния
кодекс, приет от 44-то Народно събрание на
26 ноември 2020 г.
Издаден в София на 1 декември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Семейния кодекс (обн., ДВ, бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 74
и 82 от 2009 г., бр. 98 и 100 от 2010 г., бр. 82
от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 74 от 2016 г.,
бр. 103 от 2017 г. и бр. 24 и 101 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават изречения трето и
четвърто: „Ако обстоятелствата, опровергаващи бащинството, са узнати по-късно по
независещи от ищеца причини, искът може
да бъде предявен до изтичане на една година
от узнаване на тези обстоятелства, но не покъсно от навършване на пълнолетие на детето. Съдът решава спора, като взема предвид
интереса на детето.“
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Детето може да оспори бащинството
от навършването на четиринадесетгодишна
възраст до една година от навършването на
пълнолетие.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) Трето лице, което твърди, че е био
логичен баща на детето, може да оспори
бащинството до изтичане на една година от
узнаването на раждането. Този иск задължително се съединява с иск за установяване на
произход. Съдът решава спора, като взема
предвид интереса на детето.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 2. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Страна по исковете за оспорване на
бащинство може да бъде и лицето, което
твърди, че е биологичен баща.“
§ 3. В чл. 66 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава ново изречение второ: „Дирекция „Социално подпомагане“ по
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настоящия адрес на детето може да оспори
припознаването чрез възражение по същия
ред, ако е в интерес на детето.“, а досегашното изречение второ става изречение трето.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Извън случаите по ал. 1 и 4 припознаването може да бъде оспорено от всяко лице,
което твърди, че е родител на припознатия,
чрез иск, предявен в едногодишен срок от
узнаването на припознаването. Този иск задължително се съединява с иск за установяване
на произход. Съдът решава спора, като взема
предвид интереса на детето.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Припознаването може да бъде оспорено и от прокурора в защита на обществения
интерес чрез иск, предявен в едногодишен
срок от узнаването му. Като ответници се
призовават припозналият, припознатият и
другият родител.“
Преходни разпоредби
§ 4. За припознавания, извършени след
1 октомври 2009 г. до влизането в сила на
този закон, срокът по чл. 66, ал. 5 тече от
влизането в сила на закона.
§ 5. За лицата, за които обстоятелствата,
обуславящи правото на иск по чл. 62, ал. 1,
изрeчение трето и ал. 5, изречение първо, са
били налице преди влизането в сила на този
закон, сроковете за предявяване на съответните искове текат от влизането в сила на закона.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 26 ноември 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9140

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 3

ЗАКОН

за бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2021 г.
Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване
по приходите и трансферите на обща сума
14 841 255,5 хил. лв., както следва:
П О К А З АТ Е Л И
І. ПРИХОДИ
РИ – ВСИЧКО

И

ТРАНСФЕ-

Сума
(хил. лв.)
14 841 255,5

1. Осигурителни приходи

8 392 510,3

1.1. Осигурителни вноски

8 392 510,3

2. Неданъчни приходи

119 730,0

2.1. Приходи и доходи от собственост

5 600,0

2.2. Глоби, санкции и наказателни
лихви

23 900,0

2.3. Други приходи

90 230,0

3. Внесени ДДС и други данъци
върху продажбите

-1 040,0

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

178 643,3

5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния бюджет за покриване на недостига от
средства

6 151 411,9

(2) Приема консолидирания бюджет на
д ърж а вно т о общес т вено оси г у ря ва не по
ра зход и т е и т ра нсфери т е на обща су ма
14 841 255,5 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ
РИ – ВСИЧКО

И

ТРАНСФЕ-

14 841 255,5

1. Разходи

14 833 855,5

1.1. Пенсии

12 347 933,4

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

12 169 140,2

ПОС ТА НОВЯВА М:

1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет

177 593,2

1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към
пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и
ЕИБ

1 200,0

1.2. Социални помощи и обезщетения

2 038 654,9

1.3. Програми, дейности и служби
по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

447 075,0

УКАЗ № 260

Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2021 г., приет от 44-то Народно
събрание на 24 ноември 2020 г.
Издаден в София на 1 декември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

1.3.1. Разходи за персонал

91 747,6

С Т Р.
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1.3.2. Издръжка

48 090,0

1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции
1.3.4. Разходи за членски внос и
участие в нетърговски организации
и дейности
1.3.5. Капиталови разходи
1.3.6. Други програми и дейности
за осигуряване на заетост
1.4. Отбрана и сигурност
2. Предоставени трансфери
2.1. На Министерството на здравеопазването съгласно чл. 11, ал. 1,
т. 2, буква „в“, чл. 12, ал. 1, т. 4 и
чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване
2.2. На Министерството на труда и
социалната политика за фонд „Условия на труд“
2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и
професионалните болести съгласно
чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално
осигуряване
2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24,
т. 4 от Кодекса за социално осигуряване
2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92,
ал. 4 от НПОС

550,0

148,2
6 539,2
300 000,0
192,2
7 400,0

3 150,0

4 000,0

3 000,0

1 000,0

250,0

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Държавното обществено
осигуряване, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

0,0

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума
5 782 949,4 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
5 782 949,4
1. Осигурителни приходи
5 746 299,3
1.1. Осигурителни вноски
5 746 299,3
2.3. Други приходи
36 000,0
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното
обществено осигуряване
650,1
(2) Приема бюд же та на фон д „Пенси и“
по разходи те и т рансфери те на обща су ма
11 208 803,2 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ
РИ – ВСИЧКО

И

ТРАНСФЕ11 208 803,2

ВЕСТНИК
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1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права към
пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ и
ЕИБ

1 200,0

1.2. Социални помощи и обезщетения

532,9

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Пенсии“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-5 425 853,8

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по приходите и
трансферите на обща сума 752 182,9 хил. лв.,
както следва:
І. ПРИХОДИ
РИ – ВСИЧКО

И

ТРАНСФЕ-

752 182,9

1. Осигурителни приходи

752 182,9

1.1. Осигурителни вноски

752 182,9

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за
лицата по чл. 69“ по разходите и трансферите
на обща сума 918 958,3 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ
РИ – ВСИЧКО

И

ТРАНСФЕ-

918 958,3

1. Разходи

918 958,3

1.1. Пенсии

918 956,7

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

918 956,7

1.2. Социални помощи и обезщетения

1,6

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, както
следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-166 775,4

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии,
несвързани с трудова дейност“ по приходите
и трансферите на обща сума 177 593,2 хил. лв.,
както следва:
І. ПРИХОДИ
РИ – ВСИЧКО

И

ТРАНСФЕ-

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

177 593,2

177 593,2

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии,
вноски) между държавния бюджет и бюджета
на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 177 610,7 хил. лв., както
следва:
І. РАЗХОДИ
РИ – ВСИЧКО

И

ТРАНСФЕ-

177 610,7

1. Разходи

177 610,7

1.1. Пенсии

177 593,2

1. Разходи

11 208 803,2

1.1. Пенсии

11 208 270,3

1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет

177 593,2

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

11 207 070,3

1.2. Социални помощи и обезщетения

17,5
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(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-17,5

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“
по приходите и трансферите на обща сума
241 208,3 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ
РИ – ВСИЧКО

И

ТРАНСФЕ-

241 208,3

1. Осигурителни приходи

241 208,3

1.1. Осигурителни вноски

241 208,3

(2) Приема бюд жета на фон д „Трудова злополука и професионална болест“ по
ра зход и т е и т ра нс фери т е на обща су ма
60 744,3 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ
РИ – ВСИЧКО

И

ТРАНСФЕ-

56 394,3

1.1. Пенсии

43 113,2

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

43 113,2

1.2. Социални помощи и обезщетения

13 281,1
4 350,0

2.1. На Министерството на здравеопазването съгласно чл. 24, т. 5 от
Кодекса за социално осигуряване

350,0

2.2. На Министерството на труда и
социалната политика за фонд „Условия на труд“

4 000,0

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и
професионалните болести съгласно
чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално
осигуряване
2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24,
т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

3 000,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Трудова злополука и професионална
болест“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО

1 316 010,3

1. Разходи

1 313 210,3

1.2. Социални помощи и обезщетения

1 313 210,3

2. Предоставени трансфери

2 800,0

2.1. На Министерството на здравеопазването съгласно чл. 26, т. 4 от
Кодекса за социално осигуряване

2 800,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Общо заболяване и майчинство“,
както следва:

180 464,0

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо
заболяване и майчинство“ по приходите и
трансферите на обща сума 1 294 668,1 хил. лв.,
както следва:
І.
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

1 294 668,1

1. Осигурителни приходи

1 294 668,1

1.1. Осигурителни вноски

1 294 668,1

-21 342,2

Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща
сума 358 551,7 хил. лв., както следва:
І.
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

358 551,7

1. Осигурителни приходи

358 151,7

1.1. Осигурителни вноски

358 151,7

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване

400,0

(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“
по разходите и трансферите на обща сума
711 611,5 хил. лв., както следва:
І.
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО

711 611,5

1. Разходи

711 611,5

1.2. Социални помощи и обезщетения

711 611,5

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Безработица“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

1 000,0

С Т Р. 2 5

(2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по разходите и трансферите на обща сума 1 316 010,3 хил. лв.,
както следва:

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
60 744,3

1. Разходи

2. Предоставени трансфери

ВЕСТНИК

-353 059,8

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и
трансферите на обща сума 6 234 101,9 хил. лв.,
както следва:
І.
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
2. Неданъчни приходи

6 234 101,9
83 730,0

2.1. Приходи и доходи от собственост

5 600,0

2.2. Глоби, санкции и наказателни
лихви

23 900,0

2.3. Други приходи

54 230,0

3. Внесени ДДС и други данъци
върху продажбите

-1 040,0
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5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния
бюджет за покриване на недостига от средства

6 151 411,9

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите
на обща сума 447 517,2 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО
1. Разходи
1.3. Програми, дейности и служби по
социалното осигуряване, подпомагане и заетостта
1.3.1. Разходи за персонал
1.3.2. Издръжка
1.3.3. Платени данъци, такси и административни санкции
1.3.4. Разходи за членски внос и
участие в нетърговски организации
и дейности
1.3.5. Капиталови разходи
1.3.6. Други програми и дейности за
осигуряване на заетост
1.4. Отбрана и сигурност
2. Предоставени трансфери
2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно чл. 92,
ал. 4 от НПОС

447 517,2
447 267,2
447 075,0
91 747,6
48 090,0
550,0
148,2
6 539,2
300 000,0
192,2
250,0

250,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на Националния осигурителен институт,
както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

5 786 584,7

Чл. 9. Определят се следните размери на
месечния осигурителен доход за 2021 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година
по основни икономически дейности и квалификац ионни г ру пи п рофесии съгласно
приложение № 1;
2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се
лица – 650 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски
стопани и тютюнопроизводители – 420 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.
Чл. 10. Определя се минимален размер на
пенсията за осигурителен стаж и възраст по
чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за 2021 г. – 300 лв.
Чл. 11. Определя се дневен минимален
размер на обезщетението за безработица
за 2021 г. – 12,00 лв., и дневен максимален
размер на обезщетението за безработица за
2021 г. – 74,29 лв.
Чл. 12. Определя се размер на паричното
обезщетение за отглеждане на дете до двего-
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дишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване за 2021 г. – 380 лв.
Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално
осигуряване при смърт на осигурено лице за
2021 г. – 540 лв.
Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука
и професионална болест“ по групи основни
икономически дейности за 2021 г. съгласно
приложение № 2.
Чл. 15. (1) За 2021 г. не се внасят вноски за
фонд „Гарантирани вземания на работниците
и служителите“.
(2) Определя се максимален размер на
гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от
Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност
на работодателя за 2021 г. – 1625 лв.
(3) Определя се за приход в бюджета на
Националния осигурителен институт 90 000 лв.
от приходите на фонд „Гарантирани вземания
на работниците и служителите“ – за дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните
вземания на работниците и служителите при
несъстоятелност на работодателя.
(4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“ за
2021 г. съгласно приложение № 3.
Чл. 16. Приема бюджета на Учителския
пенсионен фонд за 2021 г. съгласно приложение № 4.
Чл. 17. Приема консолидиран бюджет на
всички администрирани от Националния
осигурителен институт социалноосигурителни
фондове за 2021 г. съгласно приложение № 5.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение
на управителя на Националния осигурителен
институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без
да се превишава общият им размер, одобрен с
този закон, като това не се отнася за сумите
за сметка на държавния бюджет, както и за
разходи, извършвани от НОИ по силата на
други нормативни актове и проекти извън
Кодекса за социално осигуряване, които се
финансират с трансфери, непредвидени в този
закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване.
Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ
и с тях могат да бъдат превишени разходите
по бюджета на НОИ.
(2) Паричните помощи за профилактика и
рехабилитация, превеждани на бюджетните
организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери.
§ 2. Министерският съвет може да одобрява допълнителни трансфери по бюджета
на Националния осигурителен институт за
2021 г. по реда на чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси за допълнителни разходи
за персонал за дейности, свързани с ограни-
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чаване на разпространението и преодоляване
на последиците от COVID-19.
§ 3. (1) Утвърдените разходи за персонал
се извършват до определения размер.
(2) При намаляване числеността на персонала, извън случаите на извеждане на дейности
от бюджетно на друго финансиране и случаите
на намаляване на персонала вследствие на
преминаване на функции и персонал към друга
бюджетна организация, икономиите от разходите за персонал може да се използват за увеличение на индивидуалните основни месечни
заплати съобразно оценката на изпълнението,
включително извън сроковете по наредбата по
чл. 67, ал. 3 от Закона за държавния служител
и чл. 107а, ал. 9 от Кодекса на труда.
(3) Икономията на разходите за персонал
може да се използва текущо или с натрупване
за изплащането на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и дължимите
за тях осигурителни вноски и/или за други
разходи. При необходимост Надзорният съвет
на Националния осигурителен институт по
предложение на управителя на Националния
осигурителен институт може да одобрява съответните вътрешнокомпенсирани промени
по бюджета на Националния осигурителен
институт.
(4) Алинея 1 не се прилага по отношение
на увеличение на разходите за персонал за
сметка на:
1. получени средства от помощи и дарения;
2. вътрешно преструктуриране на разходите
за социално-битово и културно обслужване
на персонала;
3. получени трансфери от други бюджети,
които не са част от държавния бюджет;
4. получени трансфери от бюджети по
държавния бюджет в годишен размер на
увеличението до 2 млн. лв.;
5. получени трансфери за разходи за изпълнение на Националния план за действие
по заетостта;
6. проекти, финансирани със средства от
Европейския съюз;
7. вътрешно преструктуриране на разходите
за случаите, когато Националният осигурителен инстит у т изпълн ява меж ду народни
договори и програми през текущата година;
8. разходи от резерва за предотвратяване,
овладяване и преодоляване на последиците
от бедствия по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г. при участие в спасителни
и/или неотложни аварийно-възстановителни
дейности.
(5) Промените по ал. 4, т. 1 – 7 се одобряват от Надзорния съвет на Националния
осигурителен институт по предложение на
управителя на Националния осигурителен
институт, а по т. 8 – по реда на чл. 109 от
Закона за публичните финанси.
§ 4. За 2021 г. не се отчислява общ резерв
на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално
осигуряване.
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§ 5. През 2021 г. средства от бюджета на
Националния осигурителен институт може
да се разходват и за мерки, свързани със
заетостта, при условия и по ред, определени
от Министерския съвет.
§ 6. (1) Към пенсията или сбора от пенсиите,
заедно с добавките и компенсациите към тях
на всеки пенсионер, за месец януари, февруари
и март 2021 г. се изплаща допълнителна сума
в размер на 50 лв.
(2) Допълнителната сума по ал. 1 се изплаща над ограничението по § 7, ал. 2.
§ 7. (1) За 2021 г. не се прилага ограничението по § 6, ал. 1 и 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Кодекса за
социално осигуряване.
(2) За 2021 г. максималният размер на
получаваните една или повече пенсии без
добавките към тях се определя в размер на
1440 лв.
(3) За 2021 г. добавката по чл. 84 от Кодекса за социално осигуряване се изчислява от
ограничения по ал. 2 размер.
§ 8. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109
от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и
103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97,
98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.;
изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38,
40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20,
70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18,
27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61,
79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105
от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7
и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм.,
бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от
2018 г., бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г. и бр. 26,
28, 51, 64 и 69 от 2020 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 33:
а) в ал. 5 се създава т. 19:
„19. води регистър на изплатените гарантирани вземания по Закона за гарантираните
вземания на работниците и служителите при
несъстоятелност на работодателя.“;
б) алинея 6 се изменя така:
„(6) Данните и документите, необходими за
осъществяване на функциите и правомощията
на Националния осигурителен институт, се
предоставят безплатно от съответните държавни и общински органи, включително от
ЕСГРАОН, от Националния статистически
институт, от Националния архивен фонд и
от лечебните заведения, както и от Главна
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дирекция „Гранична полиция“ и/или Главна
дирекция „Национална полиция“ за осигурените лица, преминали държавните граници
на Република България.“
2. В чл. 40, ал. 4 т. 2 се изменя така:
„2. е необходимо да бъде извършена проверка от контролен или друг компетентен орган
относно обстоятелства от значение за правото
или размера на обезщетението; в този случай
спирането е до приключване на проверката,
но за не повече от 6 месеца;“.
3. В чл. 54г:
а) алинея 2 се отменя;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Длъжностното лице по чл. 54ж, ал. 1
спира с разпореждане производството по отпускането или изплащането на обезщетението
за безработица, когато е необходимо:
1. събиране на доказателства за осигурителен
стаж и/или осигурителен доход, придобит при
прилагане на разпоредбите на международен
договор, по който Република България е страна,
или на европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност;
2. извършване на проверка от контролен
или друг компетентен орган относно обстоятелства от значение за правото или размера
на обезщетението; в този случай спирането
е до приключване на проверката, но за не
повече от 6 месеца.“
4. В чл. 60, ал. 3 думата „изпраща“ се заменя с „връчва“ и накрая се добавя „по реда
на чл. 110, ал. 4“.
5. В чл. 68а се създава ал. 3:
„(3) При преизчисляване на пенсията по
ал. 1 процентът на намаление, определен съгласно чл. 70, ал. 14, не се променя.“
6. В чл. 70:
а) в ал. 10 се създава т. 3:
„3. в размера на вноската за фонд „Пенсии“
по т. 1 и 2 се взема предвид и трансферът от
държавния бюджет в размер 12 на сто върху
сбора от осигурителните доходи на всички
осигурени лица за периода от 2009 г. до 2015 г.
включително.“
б) създава се ал. 19:
„(19) При определянето на размера на
пенсията във връзка с изчисляването на индивидуалния коефициент се взема предвид
и броят на месеците, през които лицето е
осигурявано в универсален пенсионен фонд,
спрямо общата продължителност на осигурителния му стаж, по ред и начин, определени
в наредбата по чл. 106.“
7. В чл. 73, ал. 3 думите „чл. 68“ се заменят
с „чл. 68, ал. 1“.
8. В чл. 77 думите „чл. 70, ал. 4 – 7, ал. 10,
т. 1 и ал. 11“ се заменят с „чл. 70, ал. 4 – 7,
ал. 10, т. 1 и 3, ал. 11 и 19“, а думите „чл. 70,
ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 и ал. 11“ се заменят с
„чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 и 3, ал. 11 и 19“.
9. В чл. 79, ал. 1 думите „чл. 70, ал. 4 – 7,
ал. 10, т. 1 и ал. 11“ се заменят с „чл. 70,
ал. 4 – 7, ал. 10, т. 1 и 3, ал. 11 и 19“, а думите
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„чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 и ал. 11“ се заменят
с „чл. 70, ал. 8, 9, ал. 10, т. 2 и 3, ал. 11 и 19“.
10. В чл. 95:
а) в ал. 1:
аа) текстът преди т. 1 се изменя така:
„Изплащането на пенсията се спира с разпореждане на длъжностното лице по чл. 98,
ал. 1, когато:“;
бб) точка 1 се изменя така:
„1. пенсионерът подаде заявление за спиране;“
вв) в т. 3, 4 и 5 думата „когато“ се заличава;
гг) създават се т. 6 и 7:
„6. са представени или се установят данни за обстоятелства, които могат да доведат
до нейното прекратяване на основанията по
чл. 96, ал. 1;
7. се установят данни за извършено престъпление от значение за правото или размера на пенсията; в този случай материалите,
обосноваващи спирането, се изпращат на
съответния прокурор; след приключване на
наказателното производство материалите от
него се изпращат на длъжностното лице по
чл. 98, ал. 1 за възобновяване изплащането
на пенсията или за прекратяването є .“;
б) алинея 2 се отменя.
11. В чл. 96, ал. 1:
а) текст ът преди т. 1 се измен я така:
„Пенсията се прекратява с разпореждане на
длъжностното лице по чл. 98, ал. 1, когато:“;
б) в т. 2 накрая се добавя „при условията
на чл. 101 от Семейния кодекс“.
12. В чл. 97:
а) алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Изплащането на пенсията се възобновява:
1. по писмено заявление на пенсионера,
когато е отпаднало основанието за спиране
по чл. 95, ал. 1, т. 1 и 3, като изплащането
се възобновява от датата на спирането, ако
заявлението е подадено в тригодишен срок
от тази дата, а ако е подадено след това – от
датата на заявлението;
2. по писмено заявление на пенсионера,
когато е отпаднало основанието за спиране
по чл. 95, ал. 1, т. 4, като изплащането се
възобновява от датата на заявлението;
3. по писмено заявление на пенсионера
или въз основа на получена информация, че е
отпаднало основанието за спиране по чл. 95,
ал. 1, т. 5, като изплащането се възобновява
от датата на отпадане на основанието за
спиране, ако заявлението или информацията
са получени в тригодишен срок от тази дата,
а ако са получени след това – от датата на
получаването им;
4. по инициатива на длъжностното лице
по чл. 98, ал. 1, когато е отпаднало основанието за спиране по чл. 95, ал. 1, т. 6 и 7 и
няма основание за прекратяване на пенсията,
като изплащането се възобновява от датата
на спирането.
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(2) Прекратената пенсия се възстановява по
писмено заявление на пенсионера, считано от:
1. датата на която е отпаднало основанието
за прекратяването є, ако заявлението е подадено в тригодишен срок от тази дата, а ако е
подадено след това – от датата на заявлението;
2. датата на прекратяването є, ако се
установи, че пенсионерът не се е явил за редовно преосвидетелстване поради уважителни
причини – в случаите по чл. 96, ал. 1, т. 5.“;
б) алинея 3 се отменя.
13. В чл. 98:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Длъжностните лица по ал. 1 издават
и разпореждания за:
1. спиране на производството по отпускане, изменение или преизчисляване на пенсия
и/или добавка, когато в хода на производството:
а) възникне необходимост да бъде извършена проверка от контролен или друг компетентен орган относно обстоятелства от значение
за правото или размера на пенсията/добавката;
в този случай спирането е до приключване
на проверката, но за не повече от 6 месеца;
б) се установят данни за извършено престъпление от значение за изхода на производството; в този случай след спиране на
производството материалите, обосноваващи
спирането, се изпращат на съответния прокурор; след приключване на наказателното
производство материалите от него се изпращат
на длъжностното лице по ал. 1 за продължаване на спряното производство;
2. възстановяване на неоснователно изплатени суми за пенсии; дължимите суми
по разпореждането се събират чрез удръжки
от пенсията съгласно чл. 114а, ал. 3 или чрез
предвидените в чл. 114, ал. 5 способи.“;
б) в ал. 3 думата „Явните“ се заменя с
„Очевидните“.
14. Член 102 се изменя така:
„Чл. 102. (1) Пенсиите, свързани с трудова
дейност – за осигурителен стаж и възраст, за
инвалидност поради общо заболяване и за
инвалидност поради трудова злополука или
професионална болест, може да се преизчисляват по един от следните начини:
1. служебно – с допълнително придобития
от пенсионера осигурителен стаж в периода
след отпускането, съответно след последното
преизчисляване на пенсията;
2. по заявление на пенсионера – с допълнително придобития осигурителния стаж и
осигурителен доход в периода след отпускането, съответно след последното преизчисляване
на пенсията.
(2) Пенсията подлежи на служебно преизчисляване по ал. 1, т. 1, когато пенсионерът е
придобил осигурителен стаж през предходната
календарна година и не е подал заявление по
ал. 1, т. 2 до датата на служебното преизчисляване. Преизчисляването се извършва считано
от 1 април на съответната година, като се
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вземат предвид данните по чл. 5, ал. 4, т. 1,
а за самоосигуряващите се лица – данните
за внесените осигурителни вноски, които се
отнасят за времето до 31 декември включително на предходната календарна година и
които са налични в информационната система
на Националния осигурителен институт към
1 март на текущата календарна година.
(3) Заявление за преизчисляване на пенсията по ал. 1, т. 2 може да подаде всяко лице
с допълнително придобит осигурителен стаж
и осигурителен доход след пенсионирането,
съответно след последното преизчисляване
на пенсията. Преизчисляването се извършва
ежегодно, от първо число на месеца, следващ
месеца на подаване на заявлението, като се
вземат предвид данните по чл. 5, ал. 4, т. 1,
а за самоосигуряващите се лица – данните
за внесените осигурителни вноски, които
се отнасят за времето до края на месеца на
подаване на заявлението и които са налични
в информационната система на Националния
осигурителен институт. Когато към датата на
преизчисляването не са налични такива данни,
длъжностното лице по чл. 98, ал. 1 постановява
разпореждане за отказ за преизчисляване на
пенсията, като същата не подлежи на последващо преизчисляване по ал. 1, т. 2, освен ако
пенсионерът не подаде ново заявление.
(4) В случай че преизчисляването по ал. 1,
т. 2 с наличните данни за придобития осигурителен стаж и осигурителен доход е по-неблагоприятно за пенсионера, размерът на пенсията
се определя само въз основа на данните за
осигурителния стаж за същия период.
(5) Преизчисляването на пенсиите по този
член се извършва по реда на чл. 70, съответно на чл. 75 – 77. При преизчисляването на
пенсията се взема предвид средномесечният
осигурителен доход за страната за 12 календарни месеца преди месеца на първото є
отпускане, а за пенсия, отпусната до 1 януари
2000 г. – средномесечният осигурителен доход
за страната за 2007 г., след което полученият размер се осъвременява, преизчислява и
индексира съобразно нормативната уредба,
действаща след датата на отпускане на пенсията. При преизчисляването осигурителният
стаж, положен след 31 декември 2010 г., не се
превръща по реда на чл. 104.“
15. В чл. 105, ал. 2 след думата „пенсия“ се
добавя „и добавки, включително след смъртта
на пенсионера“ и се поставя запетая.
16. В чл. 113, ал. 1 думата „неправилно“
се заменя с „неоснователно“.
17. В преходните и заключителните разпоредби:
a) създава се § 7г:
„§ 7г. Когато в периода между 1 януари
2019 г. и 31 декември 2020 г. включително
пенсионерът е подал заявление по чл. 102,
ал. 3 в редакцията є към 31 декември 2020 г.,
пенсията му продължава да се преизчислява
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ежегодно след 31 декември 2020 г. при условията и по реда на:
1. член 102, ал. 1, т. 1 – от 1 април на
съответната година, ако заявителят е бил
избрал преизчисляването да се извършва с
осигурителния стаж, придобит от него след
отпускането, съответно след последното преизчисляване на пенсията му;
2. член 102, ал. 1, т. 2 – от първо число на
месеца, следващ месеца на подаване на заявлението, ако заявителят е бил избрал преизчисляването да се извършва с осигурителния
стаж и осигурителния доход, придобити от него
след отпускането, съответно след последното
преизчисляване на пенсията му.“;
б) създава се § 7д:
„§ 7д. Пенсия, отпусната с начална дата до
31 август 2021 г. включително с индивидуален
коефициент, намален по реда на чл. 70 или
на отменената ал. 3 на чл. 127, може да бъде
преизчислена по заявление на пенсионера,
подадено не по-късно от 30 септември 2022 г.
до териториалното поделение на Националния
осигурителен институт, което изплаща пенсията. При преизчисляването индивидуалният
коефициент се определя съгласно нормативните разпоредби, по които е изчислен, като
относно намалението му се прилагат чл. 70,
ал. 10, т. 1 – 3, ал. 11 и ал. 19, ако това е поблагоприятно за пенсионера. Пенсията се преизчислява считано от първо число на месеца,
следващ месеца на подаване на заявлението.“;
в) в § 22ц, ал. 1 числото „2023“ се заменя
с „2022“;
г) създава се § 22ч:
„§ 22ч. Наследствена или персонална пенсия, прекратена поради непълно осиновяване,
може да бъде възстановена по писмено заявление, подадено от осиновителя, осиновения
или упълномощено лице в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт. Пенсията се възстановява
от датата на заявлението, ако към тази дата
осиновеният отговаря на изискванията на
чл. 82, ал. 1.“
§ 9. (1) Лицата, на които до 30 юни 2021 г.
включително остават по-малко от 5 години до
навършване на възрастта им по чл. 68, ал. 1 и
на които не е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст, могат еднократно, в срок
до 30 юни 2021 г., да упражнят правото на
избор по чл. 4б за промяна на осигуряването
им от универсален пенсионен фонд във фонд
„Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата
по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване по реда на наредбата по чл. 179, ал. 3 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(2) Лицата, на които е отпусната пенсия за
осигурителен стаж и възраст с начална дата до
31 декември 2020 г. включително, с намален
индивидуален коефициент съгласно чл. 70,
ал. 10, имат право в срок до 30 юни 2021 г. да
поискат преизчисляването є без намаление на
индивидуалния коефициент, ако прехвърлят
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средствата от индивидуалната си партида в
универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по
чл. 69“ на държавното обществено осигуряване. Прехвърлянето на средствата се заявява
лично или от упълномощено с нотариално
заверено пълномощно лице. Заявлението се
подава до съответното пенсионноосигурително
дружество, управляващо фонда, в който лицето
е осигурено, чрез териториалното поделение
на Национа лни я осиг у ри телен инст и т у т,
което изплаща пенсията, едновременно със
заявлението за преизчисляване на пенсията.
Образците на заявления се утвърждават от
управителя на Националния осигурителен
институт.
(3) Пенсията за осигурителен стаж и възраст
се преизчислява от първо число на месеца,
следващ месеца на подаване на заявлението
по ал. 2.
(4) Националният осигурителен институт
изпраща подадените заявления по ал. 2 за
прехвърляне на средствата до съответните
пенсионноосигурителни дружества до първия
работен ден от месеца, следващ месеца на подаването им. В първия работен ден от месеца,
следващ месеца на подаване на заявленията,
пенсионноосигурителното дружество изчислява размера на средствата по индивидуалните
партиди на съответните лица по стойността
на един дял, валидна за предходния работен
ден, и закрива индивидуалните им партиди.
(5) Националният осигурителен институт
изпраща информация на Националната агенция за приходите за подадените заявления по
ал. 2 за прехвърляне на средствата в деня,
следващ деня на подаването им.
(6) В 7-дневен срок от постановяване на
разпореждане за преизчисляване на пенсията
без намаление на индивидуалния коефициент
териториалното поделение на Националния
осигурителен институт изпраща по електронен
път във формат, утвърден от управителя на
института, информация за това на съответното
пенсионноосигурително дружество, което в
едномесечен срок от получаването є превежда натрупаните средства в индивидуалната
партида на осигуреното лице в универсалния
пенсионен фонд към фонд „Пенсии“, съответно
фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване. В случай
на постановен отказ за преизчисляване на
пенсията дружеството възобновява воденето
на партидата.
(7) Едновременно с превода на средствата
по ал. 6 пенсионноосигурителното дружество
изпраща по електронен път на Националния
осигурителен институт информация за размера
на преведените средства от всяка индивидуална
партида във формат, утвърден от управителя
на института. В 7-дневен срок от превода
дружеството изпраща на осигурените лица
с писма с обратна разписка извлечения от
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индивидуалните им партиди и ги уведомява
за извършеното прехвърляне на средствата.
(8) От първо число на месеца, следващ
месеца, в който е пода дено за явлението
за п реизч ис л я ва не на пенси я т а , вси ч к и
дължими за лицето осигурителни вноски
за допълнително задължително пенсионно
осигуряване в универсален пенсионен фонд
се превеждат във фонд „Пенсии“, съответно
фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване. В 7-дневен
срок от постановяване на разпореждане за
отказ за преизчисляване на пенсията Националният осигурителен институт изпраща по
електронен път информация за това на Националната агенция за приходите. В 10-дневен
срок от получаването на информацията за
постановения отказ Националната агенция
за приходите превежда всички дължими за
лицето осигурителни вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване в
универсален пенсионен фонд по сметка на
съответния универсален пенсионен фонд,
в който лицето е било осигурявано преди
подаването на заявлението по ал. 2.
(9) В случаите на нарушение на ал. 4, 6,
7 и ал. 8, изречение първо заместник-председателят на Комисията за финансов надзор,
ръководещ Управление „Осигурителен надзор“,
прилага мярката по чл. 344, ал. 1, т. 1 и/или
налага по реда на чл. 354 съответно административно наказание по чл. 351 или 352.
§ 10. В Наказателния кодекс (обн., ДВ,
бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм.,
бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89
от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г.,
бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от
1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от
1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от
1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от
1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10,
31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр.,
бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г.,
бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от
1995 г.; Решение № 19 на Конституционния
съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102
от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от
1997 г.; Решение № 19 на Конституционния
съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83,
85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от
1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14
на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от
2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92
от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76,
86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г.,
бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67
и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и
102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и
60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17,
61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г.,
бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г., бр. 32 и 47
от 2016 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2016 г. – бр. 83 от 2016 г.; изм., бр. 95
от 2016 г., бр. 13, 54, 85 и 101 от 2017 г., бр. 55
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от 2018 г., бр. 1, 7, 16 и 83 от 2019 г. и бр. 13,
23, 28 и 88 от 2020 г.) в чл. 256 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „бюджет“ се поставя
запетая и се добавя „от бюджета на държавното обществено осигуряване или от бюджета
на Националната здравноосигурителна каса“.
2. В ал. 3 думата „бюджета“ се заменя с
„държавния бюджет, в бюджета на държавното обществено осигуряване или в бюджета
на Националната здравноосигурителна каса“.
§ 11. В Закона за гарантираните вземания
на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (обн., ДВ, бр. 37 от
2004 г.; изм., бр. 104 и 105 от 2005 г., бр. 30,
34, 48 и 105 от 2006 г., бр. 12 и 32 от 2009 г.,
бр. 18 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 15 и 84
от 2013 г., бр. 98 от 2016 г. и бр. 102 от 2017 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 15, ал. 1:
а) точка 2 се отменя;
б) в т. 3 думите „но не повече от 0,3 на сто
от годишните приходи на фонда“ и запетаята
пред тях се заличават.
2. В чл. 27, ал. 1 думите „лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки“
се заменят с „лични платежни сметки, обозначени с Международен номер на банкова сметка
(International Bank Account Number – IBAN),
водена от доставчик на платежни услуги (ДПУ),
лицензиран от Българската народна банка,
или клон на ДПУ, осъществяващ дейност на
територията на страната“.
§ 12. В 4-месечен срок от влизането в сила
на закона Министерският съвет определя реда
и начина за прилагане на чл. 70, ал. 10 и 19 от
Кодекса за социално осигуряване в наредбата
по чл. 106 от същия закон.
§ 13. В Закона за мерките и действията по
време на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март
2020 г., и за преодоляване на последиците
(обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм. бр. 34, 38, 44,
55, 60, 64, 71, 92 и 98 от 2020 г.) в преходните
и заключителните разпоредби се създава § 4а:
„§ 4а. (1) Неплатеният отпуск по чл. 160,
ал. 1 от Кодекса на труда до 60 работни дни,
ползван през 2021 г., се признава за трудов стаж.
(2) През 2021 г. за осигурителен стаж по
чл. 9, ал. 2, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване се зачита времето на неплатения
отпуск до 60 работни дни.“
§ 14. Законът влиза в сила от 1 януари
2021 г. с изключение на:
1. параграф 8, т. 1, буква „а“, която влиза
в сила от 1 януари 2023 г.;
2. параграф 8, т. 6, 8, 9 и т. 17, буква „б“,
които влизат в сила от 1 септември 2021 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 24 ноември 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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Приложение № 1
към чл. 9, т. 1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни
групи професии – 2021 г.

ИконоИконоПо- мически
мически
Наименование
реден
дейдейности на икономическа
ноности
(код по
дейност
мер
(ном.
КИД-2008)
А31)

Ръководители

1

1

А

01, 03 без
1.49

2

А

02

3

А

1,49

4

В

05

5

В

6

В

7

В

8

В

9

В

10

В

11

В

12

В

13

14

15

16

C

C

C

C

Раст ениевъдст во,
животновъдство и
лов, спомагателни
дей но с т и; Р ибно
стопанство

КвалифиКвалиПерсоцирани
фициПроТехПомо- нал, зает
работрани Машинни фесии,
ници
щен
с услуги
ници в
работоперанеизискСпеци- и при- админи- за насе- селското,
ници и
тори и
ващи
алисти ложни страти- лението, горското,
сродни монтаж- специална
специ- вен пер- търгови- ловното и
на тях
ници
квалифиалисти сонал ята и ох- рибното
занаяткация
раната
стопанчии
ство
2

3

4

5

6

7

8

9

1034

779

707

655

650

650

650

688

650

Горско стопанство
Отглеж дане на
други животни
(пчеларство)

935

650

650

650

650

650

650

650

650

755

709

673

650

650

650

650

650

650

Добив на въглища
Добив на нефт и
06
природен газ
Добив на метални
07
руди
Добив на строител08.11
ни материали
Добив на декора08.11
тивни скални материали
Добив на варовик,
08.11
суров гипс, креда,
доломит и шисти
Добив на трошен
08.12
камък, чакъл и
пясък
Добив на глина и
08.12
каолин
До б и в н а д р у г и
немета л н и мат е08.9 и 09 риали и суровини;
Спомагателни дейности в добива
Производст во и
преработка на
м е с о; п р о и з в о д ство на месни продукти, без готови
10.1 без
10.12, 10.2 ястия; Преработка
и консервиране на
риба и други водни
животни, без готови ястия
Производст во и
преработка на
10.12
месо от домашни
птици
Преработка и консервиране на пло10.3
дове и зеленчуци,
без готови ястия
Производст во на
растителни и жи10.4
вотински масла и
мазнини

901

738

699

650

650

650

699

650

650

865

694

675

650

650

650

650

650

650

926

770

682

650

650

650

674

650

650

705

650

650

650

650

650

650

650

650

677

650

650

650

650

650

650

650

650

709

650

650

650

650

650

650

650

650

890

740

650

650

650

650

650

650

650

916

761

657

650

650

650

650

650

650

712

650

650

650

650

650

650

650

650

1486

982

784

650

650

650

650

650

650

1226

1018

883

650

650

650

650

650

650

904

727

650

650

650

650

650

650

650

982

883

650

650

650

650

650

650

650
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17

18

19

20

21

C

C

C

C

C

22

C

23

C

24

C

25

C

26

C

27

C

28

C

29

30

31

32

C

C

C

C, J

ДЪРЖАВЕН
Производст во на
10.5
м л я ко и м леч н и
продукти
Производст во на
мелничарски про10.6
дукти, нишесте и
нишестени продукти
Производст во на
хлебни и тестени
10.7 и 10.8
и з д е л и я; Пр ои з без 10.81 и
водство на други
10.82
х ра н и т ел н и п ро дукти
Производст во на
за хар; Производ10.81 и
ство на какао, шо10.82
коладови и захарни
изделия
Производст во на
10.9
г о т ови х ра н и з а
животни
11 без
Производст во на
11.05,
напитки
11.06 и
11.07
11.05 и
Производст во на
11.06
пиво и малц
Производст во на
безалкохолни на11.07
питки, минерални
и други бутилирани води
Производст во на
12
тютюневи изделия
Производст во на
текстил и изделия
13
от текстил, без облекло
Производст во на
14 без 14.3
облекло
Производст во на
14,3
други трикотажни
изделия
Обработка на
кож и; п р ои зв одство на обувки и
15
други изделия от
обработени кожи
без косъм
Производст во на
дървен материал и
изделия от дървен
материал и корк,
16
без мебели; производство на изделия
от слама и материали за плетене
Производст во на
хартия, картон и
17
изделия от хартия
и картон
Печат на дейнос т
и в ъ з п р о и з в е ждане на записани
н о с и т е л и ; И з д ателска дейност;
18, 58 и 59
Производст во на
филми и телевизионни предавания,
звукозаписване и
издаване на музика

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1057

697

650

650

650

650

650

650

650

1247

1039

987

650

650

650

675

831

650

831

650

650

650

650

650

650

650

650

1143

940

873

650

650

650

650

650

650

1122

987

894

655

650

650

675

675

650

869

675

650

650

650

650

650

650

650

821

696

650

650

650

650

650

650

650

935

790

717

650

650

650

650

650

650

1034

1008

705

650

650

650

650

650

650

987

673

650

650

650

650

650

650

650

925

675

650

650

650

650

650

650

650

997

717

675

650

650

650

650

650

650

906

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

852

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

С Т Р.
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34

C
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19

34

C

20

35

C

21

36

C

22

Производст во на
кокс и рафинирани
нефтопродукти
Производст во на
химични продукти
Производст во на
лекарствени вещества и продукти
Производст во на
изделия от каучук
и пластмаси
Производст во на
изделия от други
неметални минерални суровини
Производст во на
без 24.5
основни метали

37

C

23

38

C

24

39

C

24.5

40

C

41

42

43

44

45

C

C

C

C

C

46

C

47

C

48

49

C

D

Леене на метали
Производст во на
метални изделия,
25 без 25.4
без машини и оборудване
Производст во на
компютърна и ко26
муникационна техника, електронни и
оптични продукти
Производст во на
27
електрически съоръжения
Производст во на
машини и оборудване с общо и спе28 без
циално предназна28.11; 25.4
чение; Производство на въоръжение и боеприпаси
Производст во на
турбини и двигате28.11
ли, без авиационни, автомобилни и
мотоциклетни
Производст во на
а в т о мо би л и , р е марке т а и пол у29, 30
р емарке т а; Пр о изводство на превозни средства, без
автомобили
Производст во на
31
мебели
Производство,
нек ласифицирано
32 без
д р у г а д е; Ре м о н т
32.5, 33
и инсталиране на
машини и оборудване
Производст во на
медицински и
зъболекарски ин32.5
струменти и средства (Дейности в
зъботехническ и
лаборатории)
Производство, пренос и разпределе35.1
ние на електрическа енергия

ВЕСТНИК
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

1763

1310

1034

756

882

650

958

967

650

870

680

650

650

650

650

650

650

650

870

680

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

827

670

650

650

650

650

650

650

650

810

650

650

650

650

650

650

650

650

769

650

650

650

650

650

650

650

650

769

650

650

650

650

650

650

650

650

790

686

650

650

650

650

650

650

650

790

686

650

650

650

650

650

650

650

862

650

650

650

650

650

650

650

650

987

650

650

650

650

650

650

650

650

1018

675

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

650

705

650

650

650

650

650

650

650

650

929

697

650

650

650

650

650

650

650

987

779

738

650

650

650

650

650

650
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50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

35.2; 49.5

Производст во и
разпределение на
газообразни горива по газоразпределителните мрежи;
Тръбопроводен
транспорт

1461

1008

958

650

650

650

700

772

650

35.3

Производст во и
разпределение на
топлинна енергия

873

670

650

650

650

650

650

650

650

36, 37

Съби ране, п речистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане
и пречистване на
отпадъчни води

810

727

655

650

650

650

650

650

650

38 без
38.12 и
38.22; 39

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали;
Възстановяване и
д ру г и ус л у г и по
управление на отпадъци

832

650

650

650

650

650

650

650

650

38.12 и
38.22

Събиране
на
опасни отпадъци;
Обработване и
обезвреж да не на
опасни отпадъци

1013

842

758

650

650

650

665

650

650

41, 42 без
42.11 и
42.22, 43

С т рои т елс т во на
сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани ст рои телни
дейности

790

650

650

650

650

650

650

650

650

42.11

С т рои т елс т во на
а в т о м а г ис т р а л и ,
п ът и щ а и с а мо летни писти

878

696

650

650

650

650

650

650

650

F

42.22

С т рои т елс т во на
преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи

696

650

650

650

650

650

650

650

650

G

Търговия на едро
и дребно с автомобили и мотоциклети, тех ническо
обслужване и ре45, 46, 47 монт; Търговия на
без 46.46, едро, без търговия47.73, 47.74 та с автомобили и
мотоциклети; Търговия на дребно,
без т ъргови ята с
автомобили и мотоциклети

1299

1070

945

665

650

650

650

650

650

G

Търговия на едро
с фармацевтични
стоки, медицинска
техника и апаратура; Търговия на
46.46,
дребно с лекарства
47.73, 47.74
и други фармацевтични стоки; Търг ови я на д ребно
с м ед и ц и н с к и и
ортопедични стоки

923

650

650

650

650

650

650

650

650

D

D

Е

E

E

F

F

С Т Р.

36

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 103

1

2

3

4

5

6

7

8

9

60

I

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други
дейности, свързани
с пътувания и резервации

966

831

650

650

650

650

650

650

650

61

I

55, 56

Хотелиерство; Ресторантьорство

1266

1090

800

800

800

800

800

800

650

H

Пътнически железопътен транспорт,
49.1, 49.2, междуселищен; То52 – само варен железопътен
за желетранспорт; Ск лазопътен
диране на товари
транспорт и с п о м а г а т е л н и
дейности в железопътния транспорт

927

822

675

650

650

650

650

650

650

63

H

49.3, 49.4

Дру г пътническ и
су хопътен т ранспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по
преместване

845

650

650

650

650

650

650

650

650

64

H

50

Воден транспорт

1011

924

789

650

650

650

650

650

650

H

51

Въ зд у шен т ранспорт

1201

1103

900

650

650

650

650

650

650

66

H

Складиране на то52, без
вари и спома г ажелезопъ- телни дейности в
тен транс- транспорта (без жепорт
лезопътен т ранспорт)

1038

973

760

650

650

650

650

650

650

67

H

53

Пощенски и куриерски дейности

650

650

650

650

650

650

650

650

650

60, 61

Радио- и телевизионна дейност;
Далекосъобщения

933

817

700

650

650

650

650

650

650

K

64, 65, 66

ФИН А НСОВИ
И З АС Т РА ХО ВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

1589

1008

756

650

650

650

650

650

650

J, L,
M, N

Дей нос т и в об ластта на информа ц ион н и т е т ехнологии; Информационни услуги;
О П Е РА Ц И И С
62, 63, 68, Н Е Д В И Ж И М И
69, 70, 71, И М О Т И ; П Р О 73, 74, 77, ФЕ С ИОН А Л Н И
78, 81, 82 Д Е Й Н О С Т И И
НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ;
А Д М И Н ИС Т РАТИВНИ И СПОМ А ГАТ Е Л Н И
ДЕЙНОСТИ

1008

656

650

650

650

650

650

650

650

80

Дейности по охрана и разследване

848

650

650

650

650

650

650

650

650

72

Научноизследователска и развойна
дейност

673

650

650

650

650

650

650

650

650

62

65

68

69

70

71
72

J

N
M

73

O

84

ДЪРЖ АВНО УПРАВЛЕНИЕ

650

650

650

650

650

650

650

650

650

74

P

85

ОБРАЗОВАНИЕ

686

650

650

650

650

650

650

650

650

86 без
86.1, 75

ХУМАННО ЗДРАВЕОП АЗВА Н Е
И СОЦ И А Л Н А
РАБОТА (без медицинска сестра,
акушерка, рехабилитатор, фелдшер
и лаборант, включително главните и
старшите); Ветеринарномедицинска
дейност

1045

668

650

650

650

650

650

650

650

75

Q
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76

77

78

79

80

81

Q

ДЪРЖАВЕН

86,1

ВЕСТНИК

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Дейност на болници (без началник
к л и н и к а /о т де ле н ие, мед и ц и нск а
сестра, акушерка,
рехабилитатор,
фелдшер и лаборант, включително
главните и старшите)

1336

987

650

650

650

650

650

650

650

Q

87, 88

Медико-социални
грижи с настаняване; Социална работа без настаняване

650

650

650

650

650

650

650

650

650

R

КУЛТУРА, СПОРТ
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
(за 93.12 Дейност
90, 91, 92,
на спортни клубо93
ве – без професиона лен спор т ис т
във футболен клуб)

659

650

650

650

650

650

650

650

650

95, 96, 97

Ремонт на компютърна техника, на
лични и домакинск и вещи; Дру ги
персонални услуг и; Д Е Й НО С Т И
Н А ДОМ А К И НСТВА К АТО РАБОТОДАТЕЛИ

650

650

650

650

650

650

650

650

650

94 без
94.91, 99

Дейнос т и на ор ганизации с нестопанска цел (без
дейност на религиозни организации);
Дейности на екстериториални организации и служби

896

650

650

650

650

650

650

650

650

93,12

Дейност на спортни клубове (само
за професионален
спортист във футболен клуб)

650

650

650

650

650

650

S, T

S, U

R

650

82

Централен кооперативен съюз

665

650

650

83

Q

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И
СОЦИ А ЛН А РАБОТА (само за ме86 без 86.1
дицинска сестра,
акушерка, рехабилитатор, фелдшер
и лаборант)

697

650

650

Q

86,1

Дей нос т на болници (само за началник клиника/
отделение)

1103

86,1

Дей нос т на болници (само за медицинска сестра,
акушерка, рехабилитатор, фелдшер
и лаборант)

766

709

697

84

85

86

С Т Р. 3 7

Q

S

94.91

Дейност на религиозни организации

650

С Т Р.
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Приложение № 2
към чл. 14
Диференцирани осигурителни вноски за Фонд
„Трудова злополука и професионална болест“
за 2021 година
Наименование на ико- Осигурителкод КИД
номическа дейност
на вноска
2008
КИД 2008
(в %)
1
2
3
02

Горско стопанство

1,1

ВЕСТНИК

Наименование на ико- Осигурителкод КИД
номическа дейност
на вноска
2008
КИД 2008
(в %)
1
49
50
68
77

05

Добив на въглища

1,1

07

Добив на метални руди

1,1

08

Добив на неметални
материали и суровини

1,1

09

Спомагателни дейности в добива

1,1

12

Производство на тютюневи изделия

1,1

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

1,1

16

Производство на дървен материал и изделия
от дървен материал и
корк, без мебели; производство на изделия
от слама и материали
за плетене

1,1

20

Производство на химични продукти

1,1

23

Производство на изделия от други неметални
минерални суровини

1,1

52

24

Производство на основни метали

1,1

53

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

1,1

81

30

Производство на превозни средства, без автомобили

1,1

31

Производство на мебели

1,1

33

Ремонт и инсталиране
на машини и оборудване

1,1

38

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рец ик ли ране на мат ериали

1,1

39

Възстановяване и други услуги по управление на отпадъци

1,1

41

Строителство на сгради

1,1

42

Строителство на съоръжения

1,1

43

Специализирани строителни дейности

01
17
21
22

28
36
37

06
10
11
19
27
32

1,1
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35

46

2
Сухопътен транспорт
Воден транспорт
Операции с недвижими имоти
Даване под наем и оперативен лизинг
Растениевъдство, животновъдство и лов;
спомагателни дейности
Производство на хартия, картон и изделия
от хартия и картон
Производство на лекарствени вещества и
продукти
Производство на изделия от каучук и пластмаси
Производство на машини и оборудване,
с общо и специално
предназначение
Събиране, пречистване
и доставяне на води
Събиране, отвеждане
и пречистване на отпадъчни води
Складиране на товари
и спомагателни дейности в транспорта
Пощенски и куриерски
дейности
Дейности по обслужване на сгради и озеленяване
Добив на нефт и природен газ
Производство на хранителни продукти
Производство на напитки
Производство на кокс
и рафинирани нефтопродукти
Производство на електрически съоръжения
Производство, некласифицирано другаде
Производство и разпределение на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива
Търговия на едро, без
търговията с автомобили и мотоциклети

3
1,1
1,1
1,1
1,1
0,9
0,9
0,9
0,9

0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7

0,7

0,7
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Наименование на ико- Осигурителкод КИД
номическа дейност
на вноска
2008
КИД 2008
(в %)
1

2

3

51

Въздушен транспорт

0,7

61

Далекосъобщения

0,7

80

Дейности по охрана и
разследване

0,7

84

Държавно управление

0,7

90

Артистична и творческа дейност

0,7

92

Организиране на хазартни игри

0,7

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

0,7

14

Производство на облекло

0,5

15

Обработка на кож и;
производство на обувки и други изделия от
обработени кожи без
косъм

0,5

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

0,5

26

Производство на комп ю т ърна и ком у н икационна тех ника,
електронни и оптични
продукти

0,5

29

Производство на автомобили, ремаркета
и полуремаркета

0,5

45

Търгови я на ед ро и
дребно с автомобили
и мотоцик лети, техническо обсл у ж ване
и ремонт

0,5

47

Търговия на дребно,
без търговията с автомобили и мотоциклети

0,5

56

Ресторантьорство

0,5

59

Производство на филм и и т е л еви з ион н и
предавания, звукозаписване и издаване на
музика

0,5

60

Радио- и телевизионна
дейност

0,5

70

Дейност на централни
офиси; консултантски
дейности в област та
на управлението

0,5

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания и
анализи

0,5

72

Нау чноизследователска и развойна дейност

0,5

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 9

Наименование на ико- Осигурителкод КИД
номическа дейност
на вноска
2008
КИД 2008
(в %)
1

2

3

74

Други професионални
дейности

0,5

78

Дейности по наемане
и предоставяне на работна сила

0,5

79

Туристическа агентска
и операторска дейност;
други дейности, свърза н и с п ът у ва н и я и
резервации

0,5

82

А дминистративни
офис дейности и друго
спомагателно обслужване на стопанската
дейност

0,5

85

Образование

0,5

86

Хуманно здравеопазване

0,5

87

Медико-социални грижи с настаняване

0,5

88

Социална работа без
настаняване

0,5

91

Други дейности в областта на културата

0,5

95

Ремонт на компютърна
техника, на лични и
домакински вещи

0,5

99

Дейности на екстериториални организации
и служби

0,5

03

Рибно стопанство

0,4

55

Хотелиерство

0,4

58

Издателска дейност

0,4

62

Дейности в областта
на информационните
технологии

0,4

63

И нформа ц ион н и услуги

0,4

64

Предоставяне на фина нсови усл у г и, без
застраховане и допълни телно пенсионно
осигуряване

0,4

65

Застраховане, презастраховане и допълни телно пенсионно
осигуряване

0,4

66

Спомагателни дейности във финансовите
услуги и застраховането

0,4

69

Юридически и счетоводни дейности

0,4

73

Рек ламна дейност и
проучване на пазари

0,4

С Т Р.
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Наименование на ико- Осигурителкод КИД
номическа дейност
на вноска
2008
КИД 2008
(в %)
1

2

3

75

Ветеринарномедицинска дейност

0,4

94

Дейности на организации с нестопанска цел

0,4

96

Други персонални услуги

0,4

97

Дейности на домакинства като работодатели
на домашен персонал

0,4

98

Недиференцирани дейности на домакинства
по п р оизводс т во на
стоки и услуги за собствено потребление

0,4

І. ПРИХОДИ
Приходи от вноски
Приходи от лихви и инвестиции в ДЦК
Приходи от глоби, санкции и
наказателни лихви

Бюджет 2021 г.

Остатък по срочни депозити в
БНБ в началото на годината (+)

0,0

Наличност по срочни депозити
към края на годината (-)

0,0

Остатък към края на периода (-)

-67 659,6

(в хил. лв.)
П О К А З А Т Е Л И
I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО
Данъчни приходи
Осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване

Бюджет 2021 г.
3 000,0
0,0
3 000,0
0,0

ІІ. РАЗХОДИ

4 753,5

Обезще т ен и я и помощ и за
домакинствата
Разходи за гарантирани вземания на работници и служители

Показатели
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Приложение № 4
към чл. 16
Бюджет на Учителския пенсионен фонд

Приложение № 3
към чл. 15, ал. 4
Бюджет на Фонд „Гарантирани вземания
на работниците и служителите“
(в хил. лв.)
Показатели

ВЕСТНИК

БЮДЖЕТ
2021 г.
87 284,4
80 324,2
80 324,2

Неданъчни приходи

6 960,2

Приходи и доходи от собственост

6 960,2

Приходи от лихви и отстъпки от
ДЦК и общински ценни книжа

6 960,2

Глоби, санкции и наказателни
лихви

0,0

Други приходи

0,0

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

58 072,8

Текущи разходи

58 072,8

Издръжка

64,4

Други финансови услуги

64,4

Пенсии

58 008,4

Пенсии от УчПФ

16 147,9

4 500,0

Добавки от УчПФ

41 860,5

4 500,0

IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК
(+)

III. ТРАНСФЕРИ

0,0
29 211,6

Разходи за дейността

90,0

V. ФИНАНСИРАНЕ

-29 211,6

Разходи за дейността, извършени по чл. 13 от ЗГВРСНР

90,0

Суми по разчети за поети осигурителни вноски

0,0
-27 753,7

Разходи за заплати и възнаграждения на персонала

43,1

Други възнаграждения и плащания на персонала

Покупко-продажба на държавни
(общински) ценни книжа от бюджетни организации – нето (+/-)

61,4

Осигурителни вноски от работодатели

Пок у пка на държавни ценни
книжа

-100 000,0

18,0

Издръжка

41,0

Получени погашения по държавни ценни книжа

72 246,3

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

-1 457,9

1 753,5

Наличност по сметка в началото
на периода (+)

17 105,7

-12 000,0

Наличност по депозити в началото на периода (+)

33 000,0

Получени погашения по ДЦК
на първ. пазар (+)

34 144,2

Остатък в БНБ към края на
периода (-)

-26 563,6

Наличност по сметка от предходна година

47 268,9

Наличност по депозити в края
на периода (-)

-25 000,0

III. ТРАНСФЕРИ
ІV. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК
V. ФИНАНСИРАНЕ
Покупка на ДЦК на първичния
пазар (-)

0,0
-1 753,5
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ВЕСТНИК

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

Приложение № 5
към чл. 17

КОНСОЛИДИРАН БЮДЖЕТ
на администрираните от
Националния осигурителен институт
социалноосигурителни фондове за 2021 г.
П О К А З АТ Е Л И
І . П Р И ХОД И И Т РА НС ФЕ РИ – ВСИЧКО

Сума
(хил. лв.)
14 931 539,9

1. Приходи

8 601 484,7

1.1. Осигурителни приходи

8 472 834,5

1.1.1. Осигурителни вноски

8 472 834,5

1.2. Неданъчни приходи

129 690,2

1.3. Внесени ДДС и други данъци
върху продажбите

-1 040,0

2. Получени трансфери от централния/държавния бюджет

6 330 055,2

I І . РА З ХОД И И Т РА НС ФЕ РИ – ВСИЧКО
14 904 081,8
1. Разходи

14 896 681,8

1.1. Пенсии

12 405 941,8

1.2. Социални помощи и обезщетения
1.3. Програми, дейности и служби
по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

447 392,9
91 870,1

1.3.3. Платени данъци, такси и
административни санкции

550,0

1.3.4. Разходи за членски внос и
участие в нетърговски организации и дейности

148,2

2. Предоставени трансфери
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
ФИНАНСИРАНЕ

6 539,2
300 000,0
192,2
7 400,0
27 458,1

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Юрий Борисов Щерк от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство
Мароко.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 25 ноември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9222

-27 458,1

Покупко-продажба на държавни
(общински) ценни книжа – нето
(+/-)

-5 609,5

Депозити и средства по сметки – нето (+/-)

-21 848,6

Наличности в началото на периода (+)

97 374,6

Наличности в края на периода (-)
9107

ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам бригаден генерал Анатолий
Цветанов Кръстев на длъжността директор на
дирекция „Стратегическо планиране“, считано
от 25 януари 2021 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 25 ноември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

УКАЗ № 250

48 285,4

1.4. Отбрана и сигурност

На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България

9221

1.3.2. Издръжка

1.3.6. Други програми и дейности
за осигуряване на заетост

УКАЗ № 246

2 043 154,9

1.3.1. Разходи за персонал

1.3.5. Капиталови разходи

С Т Р. 4 1

УКАЗ № 251

-119 223,2

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Деяна Георгиева Костадинова от длъжността постоянен представител
на Република България към Службата на
ООН и други международни организации
в Женева.

С Т Р.
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 25 ноември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9223

ВЕСТНИК
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Николаево, община Плевен, област
Плевен, на 28 февруари 2021 г.
Издаден в София на 26 ноември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова

9194

УКАЗ № 252
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Юрий Борисов Щерк за постоянен представител на Република България
към Службата на ООН и други международни
организации в Женева със седалище в Женева,
Конфедерация Швейцария.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 25 ноември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9224

УКАЗ № 253
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 Трояново, община Камено, област
Бургас, на 28 февруари 2021 г.
Издаден в София на 26 ноември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
9193

УКАЗ № 254
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329
ОТ 26 НОЕМВРИ 2020 Г.

за изменен ие на нормат и вн и а кт ове на
Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г. за организацията и
координацията на обмена на информация за
технически регламенти и правила за услуги
на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането
на някои национални технически правила за
продукти, законно предлагани на пазара на
друга държава членка (обн., ДВ, бр. 64 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 91 от 2005 г., бр. 40
от 2006 г., бр. 48 от 2009 г., бр. 52 от 2011 г. и
бр. 40 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В наименованието думите „на процедурите, свързани с прилагането на някои
национални технически правила за продукти,
законно предлагани на пазара на друга държава
членка“ се заменят с „и функциониране на
звено за контакт относно продуктите“.
2. В чл. 1 т. 2 се изменя така:
„2. установяването и функционирането
на звено за контакт относно продуктите в
съответствие с Регламент (ЕС) 2019/515 на
Европейския парламент и на Съвета от 19
март 2019 г. относно взаимното признаване
на стоки, законно предлагани на пазара в
друга държава членка, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008 (ОВ, L 91 от 29 март
2019 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
2019/515“.“
3. В чл. 5, ал. 2 и ал. 4 абревиатурата
„МИЕТ“ се заменя с „МИ“.
4. В чл. 6, ал. 4 абревиатурата „МИЕТ“ се
заменя с „МИ“.
5. Наименованието на раздел III се изменя
така:
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„Раздел III
Установяване и функциониране на звено за
контакт относно продуктите съгласно Регламент (ЕС) 2019/515“.
6. В чл. 11 абревиатурата „МИЕТ“ се заменя с „МИ“ и думите „продукти по смисъла
на член 9 от Регламент (ЕО) № 764/2008 на
Европейския парламент и на Съвета“ се заменят с „продуктите по чл. 9 и 10 от Регламент
(ЕС) 2019/515“.
7. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Министрите и другите органи
на изпълнителната власт, определени със
Закона за администрацията, предоставят на
министъра на икономиката:
1. информация за прилаганите от тях национални технически правила по смисъла
на чл. 2, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС)
2019/515;
2. информация за прилаганите от тях процедури за предварително разрешение по смисъла на чл. 3, т. 7 от Регламент (ЕС) 2019/515;
3. информацията по чл. 9, параграф 2, букви
„б“ и „в“ от Регламент (ЕС) 2019/515;
4. данни за служителите от съответната
администрация, които следва да получат достъп до информационната и комуникационна
система по чл. 11 от Регламент (ЕС) 2019/515.
(2) Министрите и другите органи на изпълнителната власт, определени със Закона за
администрацията, предоставят на министъра
на икономиката всяка промяна в информацията и данните по ал. 1 в 2-седмичен срок
от настъпване на промените.“
8. В чл. 13 се правят следните изменения:
а) в ал. 1, в изречение първо думите „чл. 11“
се заменят с „чл. 12“ и в изречение второ думите „обмена на информация“ се заменят с
„подпомагане дейността на звеното за контакт
относно продуктите“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Служителите, определени по реда на
ал. 1:
1. информират звеното за контакт относно
продуктите за всяка промяна в информацията
по чл. 12 в 14-дневен срок от настъпването
на промяната;
2. при поискване, предоставят на звеното
за контакт относно продуктите всякаква полезна информация съгласно чл. 9, параграф 3
от Регламент (ЕС) 2019/515 в срок 10 работни
дни считано от датата на получаването на
запитването;
3. подпомагат звеното за контакт относно
продуктите при изпълнение на задълженията по чл. 10, параграф 2 от Регламент (ЕС)
2019/515;
4. при необходимост съдействат на звеното
за контакт относно продуктите при изпълне-
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ние на неговите функции по чл. 10, параграф
3 от Регламент (ЕС) 2019/515.“
9. Член 14 се отменя.
10. В § 1а от допълнителните разпоредби
т. 2 се изменя така:
„2. осигурява прилагането на глава III от
Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. относно взаимното признаване на стоки, законно
предлагани на пазара в друга държава членка,
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008
(ОВ, L 91 от 29 март 2019 г.)“.
§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет
от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г.; изм.
и доп., бр. 32 и 100 от 2015 г., бр. 36 и 98 от
2016 г., бр. 49, 65 и 106 от 2018 г. и бр. 18, 27
и 42 от 2019 г.), в чл. 29 т. 16 се изменя така:
„16. изпълнява задълженията на звено за
контакт относно продуктите по чл. 9 и 10
от Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския
парламент и на Съвета от 19 март 2019 г. относно взаимното признаване на стоки, законно
предлагани на пазара в друга държава членка,
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 764/2008
(ОВ, L 91 от 29 март 2019 г.);“.
§ 3. В Устройствения правилник на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, приет с Постановление № 47
на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ,
бр. 20 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 48, 78 и 96
от 2005 г., бр. 15, 28 и 40 от 2006 г., бр. 33 от
2008 г., бр. 48 и 98 от 2009 г., бр. 52 и 97 от
2011 г., бр. 22 от 2012 г., бр. 14 и 108 от 2014 г.,
бр. 32 и 86 от 2015 г., бр. 67 от 2016 г., бр. 34
от 2017 г. и бр. 35 и 65 от 2019 г.), в чл. 13,
т. 9 буква „л“ се изменя така:
„л) изпълнява функциите на контактна
точка на ДАМТН, която подпомага дейността
на звеното за контакт относно продуктите
по чл. 9 от Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския парламент и на Съвета от 19 март
2019 г. относно взаимното признаване на
стоки, законно предлагани на пазара в друга
държава членка, и за отмяна на Регламент
(ЕО) № 764/2008 (ОВ, L 91/1 от 29.03.2019 г.).“
§ 4. В Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите,
приет с Постановление № 260 на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 82 от 2019 г.), в
чл. 37, т. 12 думите „на процедурите, които са
свързани с прилагането на някои национални
технически правила за продукти, законно
предлагани на пазара на друга държава членка“ се заменят с „и функциониране на звено
за контакт относно продуктите“.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. В 2-месечен срок от влизането в сила
на постановлението министрите и другите
органи на изпълнителната власт предоставят
на министъра на икономиката информацията
и данните по чл. 12, ал. 1 от Постановление
№ 165 на Министерския съвет от 2004 г.
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9180

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330
ОТ 26 НОЕМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
устройството, безопасната експлоатация и
техническия надзор на газовите съоръжения
и инсталации за втечнени въглеводородни
газове, приета с Постановление № 243 на
Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 82 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2004 г.,
бр. 32, 40 и 85 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г.,
бр. 32 от 2009 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 103 от
2012 г., бр. 24 от 2013 г., бр. 50 и 88 от 2014 г.
и бр. 60 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 ал. 1 се изменя така:
„(1) С наредбата се уреждат техническите
изисквания, правилата и нормите за устройство, монтаж и безопасна експлоатация и
редът за осъществяване на технически надзор
на газопроводите, газовите инсталации, горивните уредби, газовите уреди, бутилковите
инсталации и газовите инсталации към газоснабдителните станции, пунктовете за пълнене
на бутилки и автомобилните газоснабдителни
станции за втечнени въглеводородни газове,
наричани по нататък „газови съоръжения и
инсталации“.“
§ 2. В чл. 2, т. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „устройството
на“ се заличават.
2. Създават се букви „в“, „г“ и „д“:
„в) Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешни
водни пътища (АDN);
г) Международния кодекс за превоз на
опасни товари по море (IMDG Code);
д) Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 1 думите „БДС EN 1057“ се заменят с
„БДС EN 1057:2006+A1“;
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „БДС EN 10208“
се заменят с „БДС ЕN ISО 3183“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. подложени на специфичен производствен
контрол и изпитване от производителя.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Техническите изисквания към строителните продукти, нивата и класовете на експлоатационните им показатели се определят с
националните изисквания по чл. 8 от Наредба
№ РД-03-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията
и реда за влагане на строителни продукти в
строежите на Република България. При проектиране на газови съоръжения и инсталации
се предвиждат, а при изграждане, ремонт и
преустройство се влагат строителни продукти,
които отговарят на изискванията на Наредба
№ РД-03-20-1 от 5 февруари 2015 г. за условията
и реда за влагане на строителни продукти в
строежите на Република България или материали, притежаващи европейско одобрение
за материали, в съответствие с изискванията
на чл. 11 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на
съоръжения под налягане.“
§ 4. В чл. 11, ал. 1 и 2 след думите „изграждане на“ се добавя „стационарни“.
§ 5. В чл. 19, ал. 3 след думите „0,5 МРа“
се добавя „в съответствие с БДС EN 1775“.
§ 6. В чл. 20 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение трето:
„При безканално монтиране, в замазка, металните газопроводи трябва да са защитени
срещу корозия с материали в съответствие с
БДС ЕN 12068.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Газопроводи и газови инсталации,
изработени чрез студено пресови съединения
от медни тръби и фитинги в съответствие
с чл. 19, ал. 3, трябва да се разполагат във
вентилирани и достъпни места.“
§ 7. В чл. 25 т. 1 се изменя така:
„1. на изходящия газопровод от съда за
съхранение на втечнени въглеводородни газове
и на всяко негово отклонение;“.
§ 8. В чл. 26 ал. 4 се изменя така:
„(4) Не се допуска употребата на гъвкави
връзки за стационарни газопроводи с изключение на гъвкавите връзки за присъединяване
на бутилки с налягане на газа след редуциране
до 0,15 МРа към бутилкови инсталации.“
§ 9. Раздел II “Резервоари“ от глава втора
се отменя.
§ 10. В чл. 40 след думата „помещения“
се поставя запетая и се добавя „съгласно
инструкцията за монтаж на производителя“.
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§ 11. В чл. 44, ал. 2 след думата „диференциален“ се добавя „байпасен“.
§ 12. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„Чл. 48. Изпарителите за втечнени въглеводородни газове, които не попадат в обхвата на наредба по чл. 7 от ЗТИП, трябва да
имат средства за измерване на налягането в
тях и регулиращи и предпазни устройства за
безопасност:“.
2. В т. 6 числото „80“ се заменя с „60“.
§ 13. В чл. 51 се правят следните допълнения:
1. В основния текст след думите „0,01 МРа“
се поставя запетая, добавя се „които не попадат в обхвата на Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане, приета с Постановление № 91 на Министерския съвет от 2016 г.
(ДВ, бр. 33 от 2016 г.)“ и се поставя запетая.
2. В т. 8 в началото на текста се добавя
„контролни“.
§ 14. В чл. 56, ал. 1 думите „обслужване и
ремонт“ се заменят с „обслужване, проверка
на функционалните им параметри и ремонт“.
§ 15. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „само“ се заличава. Създава
се изречение второ: „Минималните разстояния
между съоръженията на газоснабдителната
станция, както и от тях до съседни строежи
се определят съгласно Наредба № Iз-1971 от
2009 г. за строително-технически правила и
норми за осигуряване на безопасност при
пожар (ДВ, бр. 96 от 2009 г.).“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В помещенията за извършване на
процедурите за периодичен контрол и изпитване на бутилките се монтират съоръжения,
посочени в БДС EN 1440:2016+А2.“
§ 16. В чл. 66 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В района на газоснабдителните станции, автомобилните газоснабдителни станции
или самостоятелно могат да се изграждат
пунктове за пълнене на бутилки с втечнен
въглеводороден газ.“
2. В ал. 6 след думата „монтират“ се поставя запетая и се добавя „в съответствие с
БДС EN 1439 и БДС EN 1440:2016+A2“.
§ 17. В основния текст на чл. 72 след думата
„надписи“ се добавя „или съответстващи на
тях знаци“.
§ 18. В чл. 73 се създава ал. 3:
„(3) Не се допуска разполагане и съхранение на пълни или празни бутилки, както и на
бутилки, захранващи бутилкови инсталации
с втечнен въглеводороден газ, в:
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1. инсталационни и вентилационни шахти;
2. бани и складове за хранителни продукти;
3. помещения заедно с леснозапалими и
горими вещества;
4. коридори, тавани и стълбища на сгради;
5. места с температура над 40 °С.“
§ 19. В чл. 75, т. 4 след думата „максимално“ се добавя „допустимо“.
§ 20. В чл. 76 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Основният текст става ал. 1.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. спирателни арматури на събирателния
газопровод и на всяка бутилка; на събирателния газопровод, от страна на високото налягане на газа се монтира и възвратен клапан;“.
3. Точка 3 се изменя така:
„3. регулатор на налягане и монтирани след
него предпазен клапан, изпускателна свещ,
манометър и спирателна арматура;“.
4. В т. 4 думите „редуциращото устройство“
се заменят с „регулатора на налягане“.
5. Създава се ал. 2:
„(2) Не се допуска монтиране на регулатор
с вертикална възходяща линия след него.“
§ 21. В чл. 97 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „терен“ се добавя
„и в помещения, в които има наличие на
канали и шахти“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думата „самостоятелно“
се заличава;
б) в т. 2:
аа) в основния текст след думата „датчици“
се поставя запетая и се добавя „монтирани“;
бб) в буква „а“ след думата „вентил“ се
добавя „с ръчно възстановяване“;
вв) в буква „б“ думата „пожарна“ се заличава.
§ 22. В чл. 98 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „пълнене на бутилки“ се добавя „с втечнен въглеводороден
газ“ и след думите „захранващи с“ се добавя
„втечнен въглеводороден“.
2. В ал. 2 след думите „захранващи с“ се
добавя „втечнен въглеводороден“.
§ 23. Член 99 се изменя така:
„Чл. 99. При изграждане на вентилационни
системи в помещенията мястото за засмукване на свеж въздух трябва да е извън зона,
в която могат да попаднат флуиди, които
съгласно Регламент (ЕС) № 1272/2008 на
Европейския парламент и на Съвета от 16
декември 2008 г. относно класифицирането,
етикирането и опаковането на вещества и
смеси, за изменение и за отмяна на Директиви 678548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение
на Регламент (ЕС) № 1907/2006 (Регламент
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СLР) се класифицират в следните класове и
категории на опасност: експлозиви, десенсибилизирани експлозиви, запалими газове,
аерозоли, категория 1 или 2, оксидиращи
газове, запалими течности, самоактивиращи
се вещества и смеси, пирофорни течности,
самонагряващи се, вещества и смеси, които
в контакт с вода отделят запалими газове,
окси диращи течности, ост ра токсичност,
категории 1 или 2 флуиди.“
§ 24. Член 102 се отменя.
§ 25. В чл. 103 след думата „съединения“
в скоби се добавя „заваряване и спояване“.
§ 26. Създава се чл. 103а:
„Чл. 103а. Персоналът, процедурите, контролът по изпълнението и качеството на неразглобяемите съединения чрез пресоване на
фитинги в студено състояние на газопроводите
трябва да бъдат в съответствие с изискванията
на БДС ЕN 1775.“
§ 27. В чл. 104 след думата „съединения“
в скоби се добавя „заваряване и спояване“.
§ 28. В чл. 107 думата „границата“ се заменя с „граница“.
§ 29. В основния текст на чл. 109 след думата „изолиращите“ се добавя „диелектрични“.
§ 30. Член 111 се изменя така:
„Чл. 111. Газовите уреди се изпитват, ако
в техническата им документация от производителя е предвидено това.“
§ 31. В чл. 112, т. 4 думите „към газовите
уреди“ се заличават.
§ 32. В чл. 114 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „или се експлоатират без
разрешение за пускане в експлоатация, когато
такова се изисква“ се заличават;
б) в т. 2 думите „чл. 194, ал. 1, 4 и 5“ се
заменят с „чл. 194, ал. 1“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Ползвателят е длъжен да осигури поддържането, ремонтирането и преустройването
на газовите съоръжения и инсталации само от
лица, които са вписани в регистъра по чл. 36,
ал. 1 от ЗТИП като лица, осъществяващи
тези дейности.“
§ 33. Член 118 се изменя така:
„Чл. 118. Непосредствено преди първото
зап ъ лване с втечнен въглеводороден газ
след мон та ж и ли ремон т газоп роводи те,
стационарно монтираните метални съдове
за съхранение на втечнени въглеводородни
газове, жп цистерните и автоцистерните се
продухват с азот или инертен газ така, че
съдържанието на кислород в тях да спадне
под 1 на сто. Допуска се газопроводите да се
продухват с пари от газовата фаза на втечнен
въглеводороден газ.“
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§ 34. В чл. 121 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Ползвателите на стационарно монтираните метални съдове за съхранение на
втечнени въглеводородни газове са длъжни
да не допускат запълването им с газ повече
от 85 на сто от обема им.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Операторът следи максимално допустимата маса газ, с която трябва да се запълват
бутилките, да бъде съгласно БДС EN 1439.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Ползвателите на газоснабдителните
станции са длъжни да запълват цистерните с
газ в количество, определено в Европейската
спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) и Правилника за
международен железопътен превоз на опасни
товари (RID).“
§ 35. В чл. 122 ал. 6 се изменя така:
„(6) Ползвателите не трябва да допускат
автоцистерните или жп цистерните да се използват като стационарни съдове на газовите
съоръжения и инсталации и за захранване на
газовите съоръжения и инсталации с втечнен
въглеводороден газ.“
§ 36. В чл. 123 след думите „работещи на“
се добавя „втечнен въглеводороден“.
§ 37. В чл. 124 думата „органи“ се заменя
с „арматури“.
§ 38. В чл. 126 след думата „пясък“ се
поставя запетая и се добавя „температурата
на които не превишава 40 °С“.
§ 39. Член 130 се изменя така:
„Чл. 130. (1) Изправното действие и настройката на предпазните клапани, монтирани на газови съоръжения и инсталации, се
проверяват преди монтажа им и най-малко
веднъж на 12 месеца.
(2) Проверката за изправното действие и
настройката на предпазните клапани, монтирани на газовите съоръжения и инсталации, трябва да се извършва от лица, които
разполагат със:
1. стендове за извършване на проверка на
настройката на предпазните клапани;
2. писмена методика за извършване на
проверка по т. 1, която да съдържа:
а) област на приложение;
б) мерки за безопасност;
в) изпълнението на изпитването и последователността на действията;
г) условията, които трябва да са изпълнени,
за да се извърши проверката;
д) техническите средства, необходими за
извършване на проверката;
е) интервалите за калибриране на средствата за измерване, които не трябва да са
по-големи от 2 години;
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ж) допустими отклонения;
з) използваните документи за удостоверяване на проверката.
(3) След извършване на проверките по ал. 1
и 2 предпазните клапани трябва да се защитят
срещу самоволно изменение на настройката им
и да се пломбират. Лицето, което е извършило
проверката, трябва да състави и да предаде на
ползвателя протокол за извършената проверка,
който трябва да съдържа:
1. наименованието и адреса на управление
на лицето, извършило проверката;
2. датата, на която е извършена проверката;
3. идентификационния номер на предпазния клапан;
4. налягането, при което е отворил и затворил предпазния клапан.“
§ 40. В чл. 131 ал. 2 се отменя.
§ 41. В чл. 132, ал. 1 думите „трябва да
са преминали“ се заменят с „подлежат на“.
§ 42. В чл. 134 след думата „заземителните“
се добавя „и мълниезащитните“.
§ 43. В чл. 136, т. 8 след думата „периодичната“ се добавя „ежегодна“.
§ 44. В чл. 137 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 след думата „съоръжения“ се добавя „с повишена опасност“.
2. В т. 4 след думата „газове“ се добавя „на
съоръженията с повишена опасност“.
§ 45. В чл. 141, ал. 1 т. 2 се отменя.
§ 46. В чл. 142 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Пълненето на бутилки в пунктовете
за пълнене на бутилки се извършва по писмена инструкция на оператора, изготвена
в съответствие с процедурите, разписани в
БДС ЕN 1439 и БДС ЕN 1440+А2. Операторът осигурява безопасността при пълнене,
временно съхраняване, свързано с превоза,
изпразване и презареждане на транспортируемото оборудване под налягане.“
2. Алинеи 2 – 5 се отменят.
3. В ал. 6 думите „трябва да са преминали
метрологична проверка“ се заменят с „подлежат на метрологичен контрол“.
§ 47. Член 143 се изменя така:
„Чл. 143. Мястото за установяване на автоцистерната за зареждане на стационарно
монтираните метални съдове за съхранение
на втечнени въглеводородни газове на газоснабдителните станции и автомобилните
газоснабдителни станции трябва да е ясно
означено и да има заземително устройство.
Не се допуска автоцистерните да пребивават
на територията на автомобилните газоснабдителни станции и газоснабдителните станции
извън времето за зареждане на съдовете.“
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§ 48. В чл. 163 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. подаване на газ след монтаж, ремонт
или преустройство на газово съоръжение, газова инсталация, газопровод, горивна уредба
и бутилкова инсталация;“
б) точка 7 се изменя така:
„7. отстраняване на неизпарили се остатъци
или отстраняване на газа от газови съоръжения и инсталации;“.
2. В ал. 2 след думата „инсталации“ се
добавя „или от лицето по чл. 114, ал. 3, осъществяващо поддържането, ремонтирането
или преустройването на газовите съоръжения
и инсталации“.
§ 49. В чл. 164 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думата „предприятието“ се добавя „или лицето по чл. 114, ал. 3“.
2. В т. 4 думите „газов уред“ се заменят с
„газови съоръжения и инсталации“.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. пълнене или изпразване на препълнени
бутилки в газоснабдителните станции и в
пунктовете за пълнене на бутилки.“
§ 50. В чл. 165, ал. 1 след думата „предприятията“ се добавя „или лицата по чл. 114,
ал. 3“.
§ 51. В чл. 166, ал. 2, т. 7 думите „ресторанти и столове“ и запетаята пред тях се
заличават.
§ 52. Член 180 се изменя така:
„Чл. 180. При извършване на ремонтни
работи газовите съоръжения и инсталации се
изключват чрез монтиране на глухи фланци
и се продухват с инертен газ до пълното отстраняване на втечнения въглеводороден газ.“
§ 53. В чл. 182 ал. 5 се изменя така:
„(5) Изкопни работи около стационарно
монтирани подземни съдове за съхранение на
втечнени въглеводородни газове се извършват
само след отстраняване на втечнения въглеводороден газ от тях и дегазирането им.“
§ 54. В чл. 183, ал. 1 думата „отложения“
се заменя с „отлагания“.
§ 55. В чл. 186 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Газовите съоръжения и инсталации се
изграждат по инвестиционни проекти във фаза
технически и/или работен проект, заверени
от органите за технически надзор. Обхватът
и съдържанието на инвестиционните проекти
трябва да съответстват на Наредба № 4 от
2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, издадена от министъра
на регионалното развитие и благоустройството
(ДВ, бр. 51 от 2001 г.). На заверяване подлежат
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частите на проектите, отнасящи се до газовите
съоръжения и инсталации.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Органите за технически надзор извършват експертиза на проекта по ал. 1 в 14-дневен
срок от получаването му и заверяват проекти
за обекти, в които ще функционират до 2 съоръжения, и тези, в които ще функционират
автомобилни газоснабдителни станции, газоснабдителни станции и пунктове за пълнене
на бутилки с втечнен въглеводороден газ. За
проекти на обекти, в които ще функционират
от 3 до 5 съоръжения, този срок е 21 дни. При
установяване на несъответствия с нормативни
изисквания и непълноти се предоставя възможност за отстраняването им в срок, не подълъг от 7 дни. Допълнително представените
документи се разглеждат в 14-дневен срок от
получаването им.“
§ 56. В чл. 187 ал. 2 се изменя така:
„(2) Органите за технически надзор заверяват документацията по ал. 1 в 14-дневен
срок за съответствието є с изискванията на
наредбата. При установяване на несъответствия с нормативни изисквания и непълноти
се предоставя възможност за отстраняването
им в срок, не по-дълъг от 7 дни. Допълнително представените документи се разглеждат в
14-дневен срок от получаването им.“
§ 57. Член 188 се изменя така:
„Чл. 188. Ремонтът на газови съоръжения,
газови инсталации, газопроводи, горивни
уредби и бутилкови инсталации се извършва
по техническа документация, заверена от
органите за технически надзор в 14-дневен
срок за съответствието є с изискванията на
наредбата. При установяване на несъответствия с нормативни изисквания и непълноти
се предоставя възможност за отстраняването
им в срок, не по-дълъг от 7 дни. Допълнително представените документи се разглеждат в
14-дневен срок от получаването им.“
§ 58. Член 188а се изменя така:
„Чл. 188а. Органите за технически надзор са длъжни да въвеждат в изградена от
ДАМТН компютризирана информационна
система информация за всички извършени
дейности по ремонтиране и преустройване
на тези съоръжения.“
§ 59. В чл. 191 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 1 след думата „съответствие“ се
добавя „от производителя на български език“;
б) в т. 2:
аа) в буква „в“ след думата „съединения“
се добавя „чрез спояване и заваряване съгласно чл. 104“;
бб) създава се буква „г“:
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„г) процедури и контрол по изпълнението
и качеството на неразглобяемите съединения чрез пресоване на фитинги в студено
състояние на газопроводите в съответствие
с изискванията на БДС ЕN 1775.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 60. В чл. 192 т. 3 се изменя така:
„3. удостоверения (сертификати) за качество на материалите и/или декларации за
съответствие на съставните части, използвани
при преустройството;“.
§ 61. Създава се чл. 192а:
„Чл. 192а. На газовите съоръжения и инсталации, за които има наредби по чл. 7 от
ЗТИП и на които е извършено преустройство,
което е довело до:
1. повишаване на изчислителното или максимално допустимото работно налягане, или
2. повишаване на изчислителната или
максимално допустимата работна температура, или
3. промяна на конструкцията на елементи
под налягане или на устройствата за безопасност или промяна на работния флуид,
преди пускането им в експлоатация трябва
да се извърши оценяване на съответствието
със съществените изисквания, определени
в приложимата наредба по чл. 7 от ЗТИП.“
§ 62. Член 194 се изменя така:
„Чл. 194. (1) Органите за технически надзор
извършват следните технически прегледи на
газовите уреди, на газопроводите, газовите
съоръжения, газовите инсталации, горивните
уредби и бутилковите инсталации:
1. първоначални – след регистрирането им;
2. периодични:
а) на газопроводите, газовите съоръжения,
газовите инсталации, горивните уредби, газовите уреди и бутилковите инсталации – наймалко веднъж на 1 година;
б) периодични с изпитване на якост и
плътност – на газопроводите, газовите съоръжения, газовите инсталации, горивните
уредби и бутилковите инсталации – най-малко
веднъж на 8 години;
3. след преустройство;
4. когато не са експлоатирани повече от
12 месеца;
5. след подмяна или ремонт на елементи
под налягане;
6. по искане на ползвателя;
7. внезапни.
(2) При техническите прегледи по ал. 1
органите за технически надзор извършват:
1. проверка за съответствието на газовото
съоръжение или инсталация с документите
по чл. 191, ал. 3 или чл. 192;
2. външен преглед;
3. проверка за наличието на маркировка за
съответствие със съществените изисквания на
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съответната наредба по чл. 7 от ЗТИП – при
първоначалния технически преглед;
4. функционални проверки и изпитвания
съгласно глава втора, раздел ХII и документите на производителя.
(3) При техническите прегледи по ал. 1,
т. 1 на газовите съоръжения и инсталации, с
изключение на газовите уреди, не се извършват
изпитванията по ал. 2, т. 4, ако:
1. крайният контрол при оценяването на
съответствието със съществените изисквания
на съответната наредба по чл. 7 от ЗТИП е
извършен след монтиране на съоръжението на
обекта и не са изминали повече от 12 месеца
от датата на извършването му;
2. при външния преглед по ал. 2, т. 2 не се
установят неизправности или несъответствия
с документите по чл. 191, ал. 3.
(4) За извършване на технически прегледи и проверки на газовите съоръжения и
инсталации по чл. 1, ал. 1, т. 1 – 6 техните
ползватели са длъжни да отправят писмено
заявление с приложен документ за платена
такса до органа за технически надзор.
(5) Техническите прегледи се извършват в:
1. двуседмичен срок от получаването на
заявлението – за прегледите по ал. 1, т. 1, 3 – 5;
2. шестседмичен срок от получаването на
заявлението – за прегледите по ал. 1, т. 2 и 6.
(6) Ползвателите на газопроводите, газовите
съоръжения, газовите инсталации, горивните
уредби и бутилковите инсталации са длъжни
да уведомят органите за технически надзор
за настъпването на събитие по ал. 1, т. 4 в
срок 7 дни от настъпването му.“
§ 63. В чл. 195 думите „чл. 194, ал. 1, т. 2“
се заменят с „чл. 194, ал. 1, т. 2, буква „б“, а
след думата „преглед“ се добавя „с изпитване
на якост и плътност“.
§ 64. В чл. 196 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата „почистване“ и запетаята
пред нея се заличават.
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Органите за технически надзор извършват:
1. външен преглед – при всички технически прегледи;
2. изпитване на якост и плътност – при
техническите прегледи по чл. 194, ал. 1, т. 1,
т. 2, буква „б“ и т. 3 – 5;
3. проверка за наличието на маркировка
за съответствие, когато такава се изисква от
приложимите наредби по чл. 7 от ЗТИП – при
техническите прегледи по чл. 194, ал. 1, т. 1 и 3.
(5) При техническите прегледи по чл. 194,
ал. 1, т. 6 и чл. 200 служителите на ГД „ИДТН“
могат да извършат някои или всичките прегледи, проверки и изпитвания.“
§ 65. В чл. 197 т. 3 се отменя.
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§ 66. В чл. 198 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „чл. 194, ал. 1,
т. 2 – 6 и ал. 5“ се заменят с „чл. 194, ал. 1,
т. 2 – 7“;
б) в т. 3 думата „годината“ се заменя с
„датата“, а думата „периодичен“ се заличава;
в) в т. 4 думите „ако бъдат намалени“ и
запетаята пред тях се заличават.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато при техническите прегледи
органите за технически надзор по чл. 185,
ал. 1, т. 2 установят, че газовото съоръжение
или инсталация не е годно за по-нататъшна
безопасна експлоатация, са длъжни писмено
да уведомят за това регионалния отдел на ГД
„ИДТН“ в срок до 2 дни от датата на извършения преглед.“
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) След всеки технически преглед органът
по чл. 185, ал. 1, т. 2 поставя върху съоръжението, близо до табелката на производителя
стикер, върху който са записани регистрационните номера на органа, извършил техническия преглед, и на съоръжението, датата на
извършване на прегледа и датата, до която
трябва да се извърши следващият периодичен
преглед. Стикерът трябва да е здраво закрепен, а обозначенията върху него трябва да са
ясни, четливи и незаличими.“
§ 67. В чл. 198а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Преди пускането в експлоатация на
газоснабдителните станции, пунктовете за
пълнене на бутилки и автомобилните газоснабдителни станции органите за технически
надзор ги вписват в изградената от ДАМТН
компютризирана информационна система в
10-дневен срок от приключването на проверката за:“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 в началото на текста се добавя
„извършените проверки и“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. заключение за годността и безопасната
експлоатация на съоръженията с повишена
опасност, монтирани в обекта;“
в) точка 3 се отменя.
§ 68. В чл. 199 ал. 2 се изменя така:
„(2) Служителите на ГД „ИДТН“ съставят
протокол за резултатите от извършената проверка, който връчват срещу подпис на ползвателя или на отговорното лице по чл. 136,
т. 2. В протокола се записват:
1. констатираните неизправности, нарушения и други несъответствия с изискванията на
наредбата и/или техническата документация
на съоръженията;
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2. заключение за годността за безопасна
експлоатация на съоръженията с повишена
опасност, монтирани в обектите по ал. 1;
3. принудителните административни мерки
по чл. 49, ал. 1 от ЗТИП.“
§ 69. Член 200 се изменя така:
„Чл. 200. Служителите на ГД „ИДТН“
могат да извършват внезапни проверки и
технически прегледи на газовите съоръжения
и инсталации в следните случаи:
1. при извършване на проверки по чл. 42,
ал. 1, чл. 34б, ал. 1 или чл. 36а, ал. 1 от ЗТИП;
2. когато сроковете за извършване на
периодичните прегледи са изтекли и не е
постъпило заявление;
3. при обследване на аварии и злополуки с
газовите съоръжения и инсталации по чл. 1;
4. при получаване на сигнали, жалби или
предложения от други контролни органи,
граждани, организации и др.;
5. при контрол на изпълнението на принудителни административни мерки по чл. 49,
ал. 1 от ЗТИП;
6. когато резултатите от извършените технически прегледи показват, че има предпоставки
за появяване на дефекти, които ще застрашат
безопасната експлоатация на съоръжението
преди изтичането на сроковете по чл. 194,
ал. 1, т. 2.“
§ 70. В чл. 203, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В основния текст думата „инспекторите“
се заменя със „служителите“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. в протокол по чл. 198а, ал. 2 е вписано
заключение за негодно за безопасна експлоатация съоръжение с повишена опасност,
монтирано в газоснабдителна станция, пункт
за пълнене на бутилки или автомобилна газоснабдителна станция;“.
§ 71. В чл. 204, ал. 1 думите „разрешение за
експлоатация“ се заменят с „експлоатацията
им да се извършва“.
§ 72. В чл. 205 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 пред думата „проверки“ се добавя
„протоколи от“.
2. Точка 3 се отменя.
§ 73. В чл. 208 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1:
аа) в основния текст след думата „персонал“ се поставя запетая и се добавя „чиито
трудови договори са регистрирани по реда на
чл. 62 от Кодекса на труда“;
бб) в буква „а“ след думата „наредбата“
се поставя запетая и се добавя „както и прилагането на процедурите за изпълнение на
неразглобяеми съединения“;

ВЕСТНИК

БРОЙ 103

вв) буква „б“ се заличава;
б) в т. 2:
аа) в основния текст думата „притежават“
се заменя с „разполагат с“;
бб) буква „б“ се изменя така:
„б) процедури за работа за съоръженията,
които ще поддържат, ремонтират или преустройват;“
вв) в буква „в“ думата „инструкции“ се
заменя с „процедури“;
в) в т. 3:
аа) в основния текст думите „разполагат
със“ се заменят с „притежават“;
бб) в буква „б“ думата „инструкциите“ се
заменя с „процедурите“;
вв) в буква „в“:
ааа) в подбуква „аа“ след думата „полиетилен“ се добавя „и/или за изработване чрез
пресоване на фитинги в студено състояние“;
ббб) в подбуква „гг“ думата „инструкциите“
се заменя с „процедурите“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 след думата „дружество“ се поставя
запетая и се добавя „управители на търговски
дружества“;
б) в т. 2 след думите „включен в персонала по ал. 1, т. 1“ се поставя запетая и се
добавя „и задълженията им са вписани в
длъжностните им характеристики или чрез
друг подходящ запис“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Изпълнението на функциите на персона ла по а л. 1 т рябва да е вк лючено в
длъжностните им характеристики или с друг
подходящ запис.“
§ 74. В чл. 209, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. списък на персонала, копия от длъжностните им характеристики, документите
им за образование, квалификация и правоспособност и сертификатите на персонала по
чл. 208, ал. 1, т. 1;“.
2. В т. 7 думата „инструкциите“ се заменя
с „процедурите“.
§ 75. В чл. 210 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „инспекторите“ се заменя
със „служителите“.
2. В ал. 2 думите „15 дни“ се заменят с „1
месец“ и думата „инспекторите“ се заменя
със „служителите“.
3. Алинея 6 се отменя.
§ 76. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. „Газоснабдителна станция“ е обект, в
който е монтирана стационарна инсталация,
предназначена за пълнене на бутилки и/или
автоцистерни и жп цистерни и/или за снабдя-
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ване на промишлени предприятия, жилищни и
административни сгради с втечнен въглеводороден газ от стационарно монтирани метални
съдове за втечнен въглеводороден газ.“
2. Точка 3 се изменя така:
„3. „Автомобилна газоснабдителна станция“ е обект, в който са стационарно монтирани газова инсталация и метален/метални
съдове за втечнен въглеводороден газ, предназначена за зареждане на АГУ, монтирани
на моторни превозни средства.“
3. Точка 7 се изменя така:
„7. „Предпазен клапан“ е вид устройство за
непосредствено ограничаване на налягането,
предназначено да предпази съоръжението
от превишаване на налягането в него над
допустимата стойност, по смисъла на § 1,
ал. 1, т. 26 от допълнителните разпоредби
на Наредбата за съществените изисквания и
оценяване на съответствието на съоръженията
под налягане, приета с Постановление № 91
на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 33
от 2016 г.).“
4. Точка 8 се изменя така:
„8. „Газови уреди“ са уреди, захранвани с
газово гориво, които се използват за готвене,
охлаждане и замразяване, климатизация, отопление, производство на топла вода, осветление
или пране, както и горелките с принудително
подаване на въздух и нагревателните тела,
предназначени да бъдат оборудвани с такива
горелки.“
5. Точка 17 се изменя така:
„17. „Монитор“ е втори регулатор, използван като устройство за безопасност, който
поема регулирането на налягането, в случай
че основният регулатор е повреден.“
6. Точка 22 се изменя така:
„22. „Административна сграда“ е сграда
по смисъла на т. 6 от приложение № 2 „Номенклатура на сградите и съоръженията за
обществено обслужване и на самостоятелни
обекти за обществено обслужване в сгради“
към Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи (ДВ, бр. 72
от 2003 г.).“
7. Точка 23 се изменя така:
„23. „Обществена сграда“ е сграда по смисъла на т. 2 – 5, 7 и 8 от приложение № 2
„Номенклатура на сградите и съоръженията
за обществено обслужване и на самостоятелни обекти за обществено обслужване в
сгради“ към Наредба № 1 от 30 юли 2003 г.
за номенклатурата на видовете строежи (ДВ,
бр. 72 от 2003 г.).“
8. В т. 25 след думата „методи“ се добавя
„със заваръчни дейности“.
9. В т. 26 след думата „методи“ се добавя
„без заваръчни дейности“.
10. Създават се т. 28 – 32:
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„28. „Нотифициран орган“ е проверяващ
орган по смисъла на § 1, т. 14 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на
транспортируемо оборудване под налягане,
приета с Постановление № 271 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ, бр. 78 от 2011 г.).
29. „Съд“ е метален съд по смисъла на § 1,
ал. 1, т. 21 от допълнителните разпоредби
на Наредбата за съществените изисквания и
оценяване съответствието на съоръженията
под налягане, приета с Постановление № 91
на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 33
от 2016 г.).
30. „Устройства за безопасност“ са устройства по смисъла на § 1, ал. 1, т. 26 от
допълнителните разпоредби на Наредбата
за съществените изисквания и оценяване на
съответствието на съоръженията под налягане,
приета с Постановление № 91 на Министерския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 33 от 2016 г.).
31. „Пункт за пълнене на бутилки с втечнен въглеводороден газ“ е обект, в който е
монтирана стационарна инсталация, предназначена за пълнене на бутилки от стационарно
монтиран метален съд.
32. „Оператор“ е лице по смисъла на § 1,
т. 18 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване
съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, приета с Постановление
№ 271 на Министерския съвет от 2011 г. (ДВ,
бр. 78 от 2011 г.).“
§ 77. Навсякъде в наредбата думите „резервоар“, „резервоари“, „резервоарите“, „резервоарът“ и „резервоара“ се заменят съответно
със „стационарно монтиран метален съд за
съхранение на втечнени въглеводородни газове“, „стационарно монтирани метални съдове
за съхранение на втечнени въглеводородни
газове“, „стационарно монтираните метални
съдове за съхранение на втечнени въглеводородни газове“, „стационарно монтираният
метален съд за съхранение на втечнени въглеводородни газове“ и „стационарно монтирания метален съд за съхранение на втечнени
въглеводородни газове“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 78. Производствата по глава пета от наредбата, започнали преди влизането в сила
на това постановление, се довършват по досегашния ред.
§ 79. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9181
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331
ОТ 26 НОЕМВРИ 2020 Г.

за определяне размера на минималната работна заплата за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2021 г. размер на минималната месечна
работна заплата за страната 650 лв. и на
минималната часова работна заплата 3,92 лв.
при нормална продължителност на работното
време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен
работен месец.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. В чл. 1, ал. 4 от Постановление № 66
на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово
осигуряване на някои дейности в бюджетните
организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм.
и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г.,
бр. 53 и 100 от 2005 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 4
от 2009 г., бр. 51, 91 и 93 от 2011 г., бр. 49, 80 и
103 от 2012 г., бр. 17, 53, 80, 97 и 110 от 2013 г.,
бр. 2 и 105 от 2014 г., бр. 42 от 2015 г., бр. 1 и
103 от 2016 г., бр. 11, 58 и 102 от 2017 г., бр. 107
от 2018 г. и бр. 101 от 2019 г.) думите „610 лв.
от 1 януари 2020 г.“ се заменят с „650 лв. от
1 януари 2021 г.“.
§ 2. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета
с Постановление № 129 на Министерския
съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27
от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г.,
бр. 1, 32, 36, 68, 76 и 103 от 2016 г., бр. 11, 44,
58 и 102 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г., бр. 1, 5,
93 и 101 от 2019 г. и бр. 9, 18, 66, 78 и 93 от
2020 г.), в приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 и в
приложение № 2 към чл. 4 навсякъде числата
„610“, „615“, „620“ и „630“ се заменят с „650“.
§ 3. Необходимите средства за изпълнението на постановлението в организациите по
§ 1, т. 5 от допълнителните разпоредби на
Закона за публичните финанси се осигуряват
в рамките на утвърдените по бюджетите им
разходи.
§ 4. До приемането на Националния план за
действие по заетостта за 2021 г. субсидираното
от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети на минимална работна
заплата по насърчителната мярка по чл. 55в
от Закона за насърчаване на заетостта и по
програми за заетост по Закона за насърчаване
на заетостта, се определя от 1 януари 2021 г.
в размер 650 лв. за пълен работен месец при
осемчасов работен ден и 3,92 лв. часова работна заплата.
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§ 5. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.
§ 6. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2021 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9182

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332
ОТ 26 НОЕМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 75 на Министерския съвет oт 2007 г. за
прилагане на членове 43 – 52, 53, 55, 57, 59,
61, 67, 68 и 74 от Регламент (ЕО) № 1186/2009
на Съвета от 16 ноември 2009 г. за установяване на система на Общността за митнически
освобождавания (кодифицирана версия) (ОВ,
L 324 от 10 декември 2009 г.) (обн., ДВ, бр. 32
от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 от 2008 г., бр. 5
и 27 от 2010 г., бр. 62 от 2013 г. и бр. 39 и 77
от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите „наричано
по-нататък Решение № (ЕС) 2020/491“ думите
„и на“ се заменят със запетая, а накрая се
добавя „и Решение (ЕС) 2020/1573 на Комисията от 28 октомври 2020 г. за изменение
на Решение (ЕС) 2020/491 за освобождаване
от вносни мита и от ДДС при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от
пандемията от COVID-19 през 2020 г. (ОВ, L
359/8 от 29 октомври 2020 г.), наричано понататък „Решение (ЕС) 2020/1573“;
б) в т. 3 след думите „Решение № (ЕС)
2020/491“ се поставя запетая, а думите „и Решение (ЕС) 2020/1101“ се заменят с „Решение
(ЕС) 2020/1101 и Решение (ЕС) 2020/1573“.
2. В ал. 2 думите „31 декември 2020 г.“ се
заменят с „31 август 2021 г.“.
§ 2. В § 4 от заключителните разпоредби
думите „31 октомври 2020 г.“ се заменят с
„30 април 2021 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9183
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ Н-28 от 2010 г. за критериите, условията
и реда за атестиране на военнослужещите
от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на
отбраната и Българската армия (обн., ДВ,
бр. 92 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2011 г.,
бр. 22 от 2013 г., бр. 14 и 77 от 2014 г., бр. 25
и 97 от 2015 г., бр. 10 от 2016 г.; изм., бр. 8
и 29 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2018 г. и
бр. 95 от 2019 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Атестирането на военнослужещите се извършва ежегодно.
(2) Всеки военнослужещ, който има действително изпълнение на съответна длъжност
най-малко 6 месеца за една календарна година,
подлежи на атестиране.
(3) При атестирането се отчитат:
1. професионалните компетентности като
съвкупност от знания, умения и нагласи,
необходими за качествено изпълнение на
функционалните задължения;
2. изискванията към изпълнение на функционалните задължения, определени в длъжностната характеристика на заеманата длъжност.
(4) Атестирането се извършва чрез оценяване на:
1. постиженията, професионалните компетентности и личностни характеристики и
на потенциала за развитие – за офицерите;
2. постиженията, професионалните компетентности и личностни характеристики и
възможностите за развитие – за офицерските
кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите).
(5) На всеки военнослужещ се изготвя
атестационен формуляр.
(6) Атестационният формуляр по ал. 5 се
съхранява от структурата по управление на
човешките ресурси (по личния състав) във
втори раздел на служебното дело на военнослужещия.
(7) Атестационният формуляр се подписва
на всяка страница от атестирания и атестиращия.
(8) Атестационните формуляри на военнослужещите от Служба „Военно разузнаване“,
съдържащи информация, класифицирана като
държавна тайна, се изготвят и съхраняват при
условията и по реда на Закона за защита на
класифицираната информация и подзаконовите актове за прилагането му.“
§ 2. В чл. 5 т. 2 се отменя.
§ 3. В чл. 7, ал. 1, т. 3, буква „б“ след думите „приложения № 1 – 5“ се добавя „и 7“.
§ 4. В чл. 8 се създават ал. 4 и 5:

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3

„(4) Атестационните формуляри по чл. 2,
ал. 8 се разработват в електронен вариант,
като за изпълнение на етапите по ал. 2, т. 1
и 2 се изготвят протоколи. След приключване на етапа по ал. 2, т. 6 атестационните
формуляри се отпечатват, подписват се от
атестирания и атестиращия и се съхраняват
съгласно чл. 2, ал. 8.
(5) При назначаване или преназначаване
на военнослужещ преди 1 юли процесът по
атестиране започва извън сроковете на ал. 2,
считано от датата на назначаване на длъжност.”
§ 5. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 7:
„7. за офицерите от Служба „Военно разузнаване“ – по образец и оценъчни скали
съгласно приложение № 7.“
2. В ал. 4, т. 4 и 5 се отменят.
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се т. 1а:
„1а. оценки от изпълнението на възложените задачи на структурните звена (само за
офицери, в чието подчинение са структурните
звена – сектор, отдел, дирекция) на Служба
„Военно разузнаване“;“
б) в ал. 1, т. 7 думите „и сравнителните
оценки“ се заличават.
2. В ал. 3 след думите „приложения № 1 – 4“
се добавя „и 7“.
§ 7. В чл. 11, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се т. 1а:
„1а. оценки от изпълнението на възложените
задачи на структурните звена – за офицерските кандидати, сержантите (старшините)
от Служба „Военно разузнаване“;“.
2. В т. 7 думите „и сравнителните оценки“
се заличават.
§ 8. В чл. 12 думите „служба „Военна информация“ се заменят със „Служба „Военно
разузнаване“.
§ 9. В Чл. 14, ал. 1 думите „приложения
№ 1, 2, 3 и 4“ се заменят с „приложения № 1,
2, 3, 4 и 7“.
§ 10. В чл. 15 се създава т. 1а:
„1а. оценки от изпълнение на възложените задачи на структурните звена от Служба
„Военно разузнаване“ съгласно чл. 10, ал. 1,
т. 1а и чл. 11, ал. 1, т. 1а;“.
§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашната разпоредба става ал. 1.
2. Създава се ал.2:
„(2) Атестационните формуляри по чл. 2,
ал. 8 се ползват и предоставят като извадка,
която се изготвя съгласно чл. 114, ал. 1, т. 3
от Правилника за прилагане на Закона за
защита на класифицираната информация и
съдържа: звание и трите имена на атестирания,
получените оценки от изпълнение на целите,
професионални компетентности и личностни
характеристики, очаквания и препоръки за развитие и определения потенциал за развитие.“
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§ 12. Приложение № 1 към чл. 9, ал. 1, т. 1 се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 9, ал. 1, т. 1
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§ 13. Приложение № 2 към чл. 9, ал. 1, т. 2 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 9, ал. 1, т. 2
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§ 14. Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1, т. 3 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 9, ал. 1, т. 3
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§ 15. Приложение № 4 към чл. 9, ал. 1, т. 4 се изменя така:
„Приложение № 4
към чл. 9, ал. 1, т. 4
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§ 16. Приложение № 5 към чл. 9, ал. 1, т. 5 се изменя така:
„Приложение № 5
към чл. 9, ал. 1, т. 5

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 103

БРОЙ 103

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 103

БРОЙ 103

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 103

БРОЙ 103

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

“

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 103

§ 17. Приложение № 6 към чл. 9, ал. 1, т. 6 се изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 9, ал. 1, т. 6
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§ 18. Създава се приложение № 7 към чл. 9, ал. 1, т. 7:
„Приложение № 7
към чл. 9, ал. 1, т. 7
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Компетентност: № 1 „ПРИОРИТИЗИРАНЕ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ“
Определение: Компетентност, оптимизираща взаимоотношението – време, човешки ресурси;
спешност и важност на задачата.
Аспекти:
1. Приоритизиране на задачите по спешност и важност.
2. Разпределение на задачите.
Стандарти на изпълнение:
№

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

Степенува и обучава колегите си в умения за приоритизиране на задачите по спешност
10. и важност. Умее да прогнозира предстоящите задачи. Разпределя адекватно задачите,
включително в екстремални обстоятелства при недостиг на време и ресурси.
9.

Степенува и обучава колегите си в умения за приоритизиране на задачите. Умее да
прогнозира предстоящите задачи и да подготвя тяхното изпълнение.

Степенува всички задачи по важност, като ги разбира в пълен обем. Не допуска пе8. риоди на претоварване или недостатъчно натоварване. Осигурява необходимия ресурс от
време за изпълнение на задачата.
7.

Степенува всички задачи по важност и ги разбира в пълен обем. Не допуска периоди
на претоварване или недостатъчно натоварване.

Степенува задачите по спешност и по-голяма част от тях по важност. Разбира поставените задачи в пълен обем и ги разпределя съобразно ресурсите (в т.ч. информационни
6.
и времеви) и възможностите на хората. Винаги спазва регламентираните и заповяданите
срокове.
Степенува задачите по спешност и малка част от тях по важност. Разбира поставените
5. задачи в пълен обем и ги разпределя съобразно ресурсите и възможностите. Старае се да
спазва заповяданите и регламентираните срокове.
Умее да степенува задачите по спешност, но има сериозни затруднения при степенува4. нето им по важност. Разбира поставените задачи в пълен обем, разпределя ги съобразно
наличните ресурси, но не винаги спазва заповяданите и регламентираните срокове.
3.

Степенува по важност малка част от задачите. Работи със сериозни затруднения при
едновременно изпълнение на няколко задачи.

2.

Разбира поставените задачи в непълен обем и ги разпределя хаотично, което се отразява негативно върху работата му.

1.

Не умее да степенува задачите по важност. Не разбира поставените задачи и ги разпределя хаотично.

Компетентност № 2: „ПЛАНИРАНЕ“
Определение: Компетентност, свързана с познаване на регламентиращите документи, обхвати
на планирането, изготвяне на планиращите документи и координиране на звената.
Аспекти:
1. Познаване на регламентиращите документи за планиране на разузнавателно-информационната дейност.
2. Обхват на планирането.
3. Прецизност при изготвяне на планиращите документи.
4. Координираност на всички звена.
Стандарти на изпълнение:
№

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

Ръководи цялостната дейност по планирането на дейността на организацията. Коорди10.
нира на всички нива и с отчитане на всички фактори.
Познава регламентиращите документи, съобразява ги с поставените задачи и наличния
9. ресурс (кадрови, времеви, материален и др.). Участва в разработването на планиращи
документи.
Своевременно координира дейността в пълен обем на базата на предварителен анализ.
8. Планира задачите съобразно изискванията и с използване на технологични средства.
Проявява стремеж за прецизно изготвяне на планиращите документи.
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Познава регламентиращите документи и ги прилага при планирането на дейността на
7. съответната организационна структура. Координира с органите по управление на човешките ресурси.
Планира в зависимост от поставените задачи и наличния кадрови, времеви, информационен и материален ресурс. Познава регламентиращите документи. Прецизира всички
6.
основни планиращи документи. Координира добре дейността в рамките на организационната структура.
Познава регламентиращите документи по планирането и се стреми да ги прилага в
работата си, но допуска пропуски в изготвянето на планиращи документи.

5.

Прилага частично регламентиращите документи по планиране. Старае се да планира
4. дейността (собствена и на подчинените) и да се вмества в планираните срокове. Изготвените планиращи документи не отговарят на изискванията.
Не познава в пълен обем регламентиращите документи по планиране, не успява правилно да планира изпълнението на задачите. Планира без предварителен разчет.

3.

Не познава в достатъчен обем регламентиращите документи и спецификата на изпъл2. нение на задачите. Неефективен в дейности по планиране, включително на собствената
дейност, както и в координираността си с останалите членове на екипа.
Познава в ограничена степен регламентиращите документи, касаещи планирането. Не
1. умее да планира работата си и да я координира с останалите членове на екипа и организацията.
Компетентност № 3: „ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ“
Определение: Процес на избор на вариант за ефективно постигане на определена цел.
Аспекти:
1. Анализ.
2. Модели за работа.
3. Поемане на отговорност.
4. Аргументиране.
5. Стандарт и творчество.
Стандарти на изпълнение:
№

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

Анализира тенденциите и перспективите за развитие в своята професионална област. Съз10. дава нови работещи модели с оглед предстоящи перспективи. Поема отговорност в рискови
ситуации при дефицит от време. Притежава богат набор от модели, опит, талант, интуиция.
Умее да взема аргументирани и законосъобразни решения в нестандартни ситуации.
9. Ефективни модели при вземане на решения, базирани на голям опит. Поема отговорност
при рискови ситуации. Стреми се да проявява творчество.
Прави точни и конкретни анализи при ограничени данни и дефицит от време. Задълбочено и подробно аргументира взетите решения. Поема отговорност в нестандартни
8.
ситуации. Представя неоспорими аргументи, които мотивират екипа за изпълнение на
предложените решения.
Предлага повече от един вариант за успешно решение. Има изградени модели, акуму7. лира чуждия опит и го използва при вземане на решение. Поема отговорност и отстоява
своите решения в интерес на екипа.
6

Прави качествен анализ и предлага вариант на решение, като го отстоява. Познава
съществуващите модели за работа и ги прилага ефективно. Умее да представя взетите
решения разбираемо, за да осигури тяхното изпълнение.

Има изградени модели за вземане на решение на базата на собствения опит и утвърдени
5. стандарти. Използва оптимално знанията и уменията си при избор на най-подходящ модел
за действие. Умее да аргументира решението си и да носи отговорност.
4.

Прави качествен анализ на ситуациите, но се затруднява при вземане на решение
(нужна му е помощ).
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Прави качествен анализ на ситуациите. Познава съществуващите модели за работа,
3. но не ги прилага ефективно. Поема отговорност, но се колебае при вземане на решения.
Склонен е към прибързани решения и прилагане на неработещи модели.
Затруднява се с анализа на ситуацията. Познава съществуващите модели за работа,
2. но няма необходимите умения за тяхното прилагане. Неубедително представя взетото
решение. Стреми се да прехвърли отговорността на друг.
1.

Не умее да анализира ситуацията. Липса на модел за вземане на решение. Не поема
отговорност. Не аргументира взетите решения.

Компетентност № 4: „ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДАЧИТЕ“
Определение: Дейност, свързана с качествено и своевременно изпълнение на задачите и
адекватно разпределение на ресурсите.
Аспекти:
1. Познаване спецификата на задачите.
2. Приоритизиране на задачите.
3. Ресурсно осигуряване на задачите.
Стандарти на изпълнение:
№

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10.

Поставя еталоните за качествено и своевременно изпълнение на задачите. Работоспособен, изпълнителен, креативен, способен да обучава колегите си.

9.

Изпълнява задачите качествено и в срок. Обичайно надхвърля постиженията на останалите. Ръководи адекватното оползотворяване/разпределение на ресурсите.

Изпълнява задачите на добро ниво, в пълен обем и в заповяданите срокове. Оказва
8. помощ за правилно оползотворяване на наличните ресурси (кадрови, времеви, информационни, материални и др.)
7.

Работи за изпълнение на поставените задачи, като проявява инициатива да разшири
обхвата на отговорностите си.

6.

Умее да разпределя времето за изпълнение на задачите, като допуска минимално излизане от регламентираните срокове. Необходим е минимален външен контрол.

Познава спецификата на изпълнение на задачите и реализира голяма част от възложените
5. му при наличието на голям времеви ресурс. Среща трудности с адекватното оползотворяване на наличните ресурси (в т.ч. кадрови, времеви, информационни, материални и др.).
Работи приоритетно по изпълнението на спешни задачи, но със съществена външна
4. помощ. Постепенно навлиза в спецификата на изпълнение и повишава качеството на изпълнение. Не може да оползотвори наличните ресурси (в т.ч. времеви, информационни).
Изпълнява задачите по реда на възлагането им и не може правилно да разпредели
3. времето си за тяхното реализиране. Нерядко допуска частично изпълнение. Качеството е
ниско. Необходим е външен контрол.
2.

Изпълнява рутинни задачи при засилен външен контрол. Некачествено изпълнение.

1.

Не изпълнява поставените задачи, не разбира естеството и спецификата им на изпълнението. Необходим е силен външен контрол.

Компетентност № 5: „ЛИДЕРСКИ СПОСОБНОСТИ И УМЕНИЯ“
Определение: Съвкупност от умения за ефективно въздействие, ръководене и управляване
на хора. Умение за максимално използване на потенциала на хората си за постигане на целите.
Умение за вземане на решение, решаване на конфликти и мотивиране на подчинените.
Аспекти:
1. Влияние върху околните.
2. Умение да мотивира.
3. Умения за изграждане и управление на екип(и).
4. Умения за работа в критични и екстремни ситуации.
5. Умения за управление на конфликти.
6. Умения за справяне в разнотипни ситуации.
Стандарти на изпълнение:
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Харизматична личност, адекватна и креативна в максимална степен в различни ситуации. Развива уменията на екипа, необходими за изпълнение на задачите и постигане на
10.
целите. Ефективен – постига максимален резултат с минимални усилия. Често е търсен
от други лидери за помощ при разрешаване на конфликти.
Умее да отстоява позицията и мненията си пред висшестоящите, да изгражда и обуча9. ва екип. Правилно оценява и ефективно контролира критични ситуации и действията на
подчинените си в тях. Мотивира чрез личен пример.
Използва потенциала на екипа за създаване на варианти на решения на поставените
задачи. Управлява постигането на целите. Правилно оценява ситуациите и избира най8.
адекватното решение. Мотивира личния състав, като създава добри условия на труд и
взаимоотношения. Не допуска конфликтни ситуации.
Изисква от подчинените си инициативност при изпълнение на задачите. Поставените
цели и задачи се постигат без постоянен контрол от страна на лидера. Правилно оценява
7.
ситуациите и разполага с вариативност на решенията. Мотивира личния състав, съобразявайки се чувствата, нагласите и проблемите на всеки.
Използва нестандартни, но коректни решения при промяна на ситуацията. Делегира
6. отговорностите на правилните хора от екипа. Мотивира чрез убеждаване, обяснявайки
смисъла на поставените задачи.
Желае и може да извършва необходимите промени за постигане на максимални резултати. Оценява правилно ситуациите и взема адекватни решения. Мотивира чрез респект. Не
5.
е необходимо постоянното му присъствие, за да контролира изпълнението на задачите.
Компетентен в конфликтни ситуации.
Упражнява лидерски функции на стандартно ниво, основно позовавайки се на документи
4. и регламенти. Постига поставените задачи, но с много усилия. Основно използва външна
мотивация (заповеди, наказания и награди). Избягва конфликтни ситуации.
Упражнява лидерски функции, които гарантират минимално изпълнение на задачите от
3. колектива. Не може да реализира промени. Не преценява правилно различните аспекти
на критични ситуации.
Няма влияние върху подчинените си. Използва стереотипно поведение в ситуации, изискващи нови подходи. Трудно подбира подходящите хора за изпълнение на поставените
2.
задачи. Действа хаотично. Опитва се да мотивира подчинените си при оказан върху него
натиск от висшестоящите.
1.

Губи самообладание в критични и екстремални ситуации. Не умее да мотивира себе
си и околните.

Компетентност № 6: „РАБОТА В ЕКИП“
Определение: Компетентност, свързана с изграждане, ръководене, мотивиране и развитие на
екипите, екипната съвместимост с цел постигане на максимален групов ефект.
Аспекти:
1. Изграждане.
2. Ръководене.
3. Мотивиране.
4. Развитие.
5. Екипна съвместимост.
Стандарти на изпълнение:
№

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

10.

Прогнозира и има визия за бъдещето на екипа. Запазва екипната съвместимост при
разнородна среда. Предлага решение преди възникване на конфликт. Мотивира личния
състав с всички формални и неформални средства. Създава и поддържа високи стандарти
на екипност в работата.

9.

Оказва методическа помощ при ръководене и мотивиране на екип. Насочва усилията
към ефективна съвместимост за постигане на цели. Подкрепя кариерното развитие на
членовете на екипа. Обучава чрез личен пример и създава работещ модел на поведение.
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8.

Очертава перспектива пред членовете на екипа, умее да изгражда сигурност с цел постигане стабилност на мотивацията. Насочва усилията към личностните взаимоотношения
за запазване на екипната съвместимост. Умее да определя (назначава) ръководители на
екипи, задава дългосрочни цели. Дава личен пример и стимулира подчинените си, умее
да защитава интересите на екипа. Развитието на екипа и екипната съвместимост са залог
за успехи.

7.

Ръководи екипа, мотивирайки членовете му. Постоянно изучава и се съобразява с индивидуалните особености на подчинените си. Вписва се в екипа, повишава ефективността
му. Ефективен при работа в екип.

6.

Много добра способност за изграждане на колектив. Умее да планира, разпределя и
контролира задачите, съобразявайки се с възможностите на личния състав в групата (личностни и професионални), делегира правата си на ръководител и мотивира при отделни
случаи с цел обучение.

5.

Добра способност за изграждане на екип. Умее да планира, разпределя и контролира
изпълнението на задачите на базата на наличните ресурси. Познава възможностите на
членовете на екипа, успява да ги мотивира за справяне с текущи задачи. Полага усилия
за изграждане на екипна съвместимост. Адекватно комуникира в екип, работоспособен
в рамките му.

4.

Познава, но не винаги се съобразява с особеностите на останалите членове на екипа.
Има необходимите знания и опит за поддържане на екипна съвместимост, но допуска
грешки. Приема екипа като даденост, без да мисли за развитието му. Провокира проблеми
и конфликти в екипа.

3.

Има положителна нагласа и желание, но проявява нестабилност в процеса на вграждане
в екипа. Има знания и опит за поддържане на екипна съвместимост, но често допуска
грешки. Натоварва екипа, не изпълнявайки част от задълженията си. Екипната съвместимост не е цел.

2.

Неработоспособен в екип, създава конфликтни ситуации. Има определени нагласи и
качества за адаптиране и вградимост, но в личната му мотивация преобладават външни
мотиви.

1.

Не притежава способности за вграждане и не желае да работи в екип, участва формално в неговата работа. На всяка цена избягва противоречия и конфликти (нагаждач).
Умишлено спъва работния процес. Няма нагласа за работа в екип, несъвместим.

Компетентност № 7: „КОМУНИКАТИВНОСТ“
Определение: Компетентност за опериране с информация при работа с хора. Познаване и
ефективно използване на словесното и несловесното общуване. Добро ползване на съвременните средства за комуникация.
Аспекти:
1. Умение да изслушва и правилно да разбира информацията.
2. Умение да води неформални беседи.
3. Умение да предава ясно и достъпно информацията.
4. Умение да разбира и предава писмена информация.
5. Умение за ползване на съвременните средства за комуникация.
Стандарти на изпълнение:
№

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

Богата езикова култура, отлични комуникативни умения. Умения за кратко и точно изложение на информацията, позволяващо своевременното є обработване от потребителите.
10.
Контролира спазването на изискванията на нормативните документи при изготвянето на
информационен продукт.
Ясно, точно и синтезирано излага и аргументира тезите си, съобразено със спецификите на потребителите на информация. Адекватно поведение при разговор със събеседник/
9. аудитория, умее да задържа вниманието. Ползва много добре всички основни комуникационни средства. Контролира спазването на изискванията на нормативните документи
при изготвянето на информационен продукт.
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Много добри комуникативни умения и богата лексика. Ясен официално-делови изказ.
8. Ползва добре всички основни комуникационни средства. Съблюдава спазването на изискванията на нормативните документи при изготвянето на информационен продукт.
7.

Делово и адекватно поведение при разговор със събеседник/аудитория, умее да задържа
вниманието им.

Изградени комуникативни умения. Ясен изказ и аргументирани тези. Съблюдава спаз6. ването на изискванията на нормативните документи при изготвянето на информационен
продукт.
5.

Делово поведение при разговор/беседа със събеседник/аудитория.

Богата лексикална култура и много добър стил на комуникация. Познава специфична4. та терминология. Спазва изискванията на нормативните документи при изготвянето на
информационен документ.
3.

Адекватно поведение в разговори с малък брой събеседници, старае се да извлича
представляващи интерес сведения. Ползва комуникационни и мултимедийни средства.

Сравнително добър стил на комуникация с ясно, точно и структурирано писмено изложение на информацията, спазва изискванията на нормативните документи при изгот2. вянето на информационен документ. Умее да аргументира тезите си. Способен да води
дискусии по определени теми, но трудно се адаптира към променящи се условия. Ползва
комуникационни и мултимедийни средства.
1.

Липсва изграден официално-делови стил на комуникация. Следи за спазването на нормативните изисквания при изготвянето на информационен документ.

Компетентност № 8: „КООРДИНАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И
ИНСТИТУЦИИ, С РАЗУЗНАВАТЕЛНИ СТРУКТУРИ И ОРГАНИ НА ДЪРЖАВИТЕ – ЧЛЕНКИ НА НАТО И ЕС, И С ПАРТНЬОРСКИ СЛУЖБИ“
Определение: Функции, имащи за цел подобряване на комуникацията между организацията
с държавни и международни органи, институции и структури.
Аспекти:
1. Национална среда.
2. Международна среда.
Стандарти на изпълнение:
№

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

Харизматичност, комуникативност и висока обща култура. Постоянна връзка с основни национални органи и институции. Адекватност на взаимодействията и постигане на
10.
ефективни резултати. Отлична комуникация и активно участие в международни дейности
и дипломатически мисии.
Комуникативен и емоционално стабилен. Представителен външен вид. Участва на
9. експертно ниво в срещи с национални институции и системно – на международно ниво.
Отлична комуникация.
Притежава много добра обща култура. Представителен външен вид. Представител в
8. международни работни групи и междуведомствени комисии. Отлична комуникация, периодични международни контакти.
7.
6.

Притежава добра обща култура и експертни познания. Свободно комуникира с представители на национални и международни организации.
Способности за участие в експертни срещи в национална и международна среда.

5.

Добри комуникативност и експертни познания за участие в работни срещи в национална и международна среда.

4.

Минимални езикови и експертни познания и комуникативни умения за участие в срещи
в национална и международна среда.

3.

Недостатъчна подготвеност за участие в срещи с представители на национални (в т.ч.
междуведомствени комисии) и международни институции.

2.

Слаба комуникативност. Не притежава необходимите представителност и компетентност
за осъществяване на връзки с национални и международни институции.
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Не притежава необходимите компетенции, подготовка и представителност и за осъ1.
ществяване на връзки с национални и международни институции. Слаба комуникативност.
Компетентност № 9: „ПОЗНАВАНЕ И РАБОТА С НОРМАТИВНИ И ВЪТРЕШНИ АКТОВЕ И
ДОКУМЕНТИ“
Определение: Познаване, тълкуване, разбиране и прилагане на обема от информация, необходим за изпълнение на служебните задължения.
Аспекти:
1. Познаване и прилагане на нормативните актове.
2. Правилно разбиране и разпределяне на входящата информация.
3. Изготвяне на изходяща информация и контрол на документацията.
Стандарти на изпълнение:
№

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

Изготвя изходяща документация в съкратени срокове и при ефективен контрол.
10. Задълбочено познаване на нормативните и вътрешните актове, касаещи спецификата
на работа, и ги прилага.
9.

Познава по-голяма част от нормативните и вътрешните актове и ги прилага. Контролира прилагането им.

8.

Спазва и следи за изпълнението на вътрешните актове при изготвянето на документи
и работата с тях.

Познава нормативните и вътрешните актове в по-голяма част от касаещия го обем
7. и ги прилага. Не винаги спазва вътрешните актове при обработката/изготвянето на
документация.
6.

Познава нормативните и вътрешните актове в касаещия го обем и ги прилага. При
изготвянето на изходящи документи прилага ефективен контрол с оглед спазването им.

Познава основните нормативни актове и ги прилага. Правилно изготвя документи,
5. но не винаги прилага ефективен контрол при оформянето им в съответствие с вътрешните актове.
Познава основните нормативни и вътрешни актове и ги прилага с незначителни
4. пропуски. Изготвя документи с незначителни пропуски. Следи за спазването на нормативните и вътрешните изисквания при изготвянето на изходящ продукт.
3.

Познава основните нормативни и вътрешни актове, но ги прилага с големи пропуски.
Изготвя със значителни пропуски документите.

2.

Познава повърхностно основните нормативни и вътрешни актове и не умее да ги
прилага.

1.

Не познава и не прилага нормативните и вътрешните актове.

Компетентност № 10: „СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТКА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ“
Определение: Процес на събиране и обработка на информация.
Аспекти:
1. Събиране и обработка на информация от различни източници.
2. Анализ и проверка на данните, дефиниране на информационните дефицити, допълване
на данните.
3. Изготвяне на информационен продукт.
Стандарти на изпълнение:
№

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

Способен да управлява цялостния информационен цикъл. Търси и предлага нови методи
за обработка и анализ на информация, включително чрез използване на нови технологии и
10.
източници. Постоянно разширява сферата си на професионална компетентност в интерес
на повишаване на качеството на изготвяния информационен продукт.
9.

Със значително участие в управлението на информационния цикъл.
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№

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

Качествено и своевременно обработва голям обем разнородна информация, изготвя
цялостна и обективна оценка на средата в ограничени срокове и прогнозира нейното
8. развитие, включително при недостатъчно налична достоверна информация. Управлява
събирането на информация чрез дефиниране на информационни приоритети и задачи,
контролира изготвянето на изходящи документи.
7.

Проявява гъвкавост при добиване и обработване на информацията.

6.

Участва активно в управлението на информационния цикъл.

Познава и анализира развитието на обстановката/проблема, дефинира информационните
дефицити и търси възможности за тяхното отстраняване чрез допълнителна информация
5. от различни източници, за да изготви цялостна оценка на средата. Прогнозира нейното
развитие, което му позволява да дефинира бъдещи информационни приоритети. Качествено
изготвя информационни продукти.
4.
3.

Пълнота, достоверност, инициативност и настойчивост при добиване и обработване на
информацията.
Участва активно в информационния цикъл.

Правилно обработва и допълва наличната информация, свободно ползва различни
източници. Умения за системно мислене. Правилно анализира обстановката и изготвя
2.
прогнози за нейното развитие. Вмества се в зададените срокове за изготвяне на информационен продукт с минимални външни корекции.
1.

Инициативен и настойчив при добиване и обработване на информацията.

Компетентност № 11: „СТАНДАРТИ ЗА РАБОТА“
Определение: Изискване за качество, спазване на норми за ефективна и безопасна дейност.
Аспекти:
1. Спазва изискванията за качество, равнище на изпълнение и свързаност на задачите.
2. Изпълнява стандартите за ефективност (степен на постигане на цели и задачи, използване
на наличните ресурси).
3. Изпълнява изискванията за безопасност (надеждност и осигуреност на техниката, здравето
и живота на личния състав).
Стандарти на изпълнение:
№

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

Познава и следва напълно стандартите за качество. Предлага промени за подобрения в
10. тях. Постига над очакваната ефективност. Изпълнява изискванията за безопасност. Контрол на външни влияния.
Много добре познава стандартите за качество и ги прилага. Постига висока ефективност
9. по отношение на ресурси и време. Изпълнява изискванията за безопасност с допускане
на дребни компромиси.
Много добре познава и спазва стандартите за качество при недостиг на време и ресурси.
8. Постига ефективност чрез умело разпределение на ресурси и време. Спазва изискванията
за безопасност.
Изпълнява оптимално стандартите за ефективност. Познава добре работната среда и
7. взема конструктивни решения за нейното подобряване. Предприема превантивни мерки
за съхраняване на здравето и живота на личния състав.
6.
5.

Познава и спазва стандартите с дребни пропуски, невлияещи върху качеството.
Познава и спазва стандартите в експертната си сфера. Постига ефективност на минимално изискуемото от регламентиращите документи ниво.

Познава и спазва стандартите за работа. Успява добре да планира и организира дей4. ностите. Постига средна ефективност при добра ресурсна осигуреност. Добре познава и
изпълнява стандартите за безопасност с акцент на личната си сигурност.
Познава и спазва изискванията за качество с известни пропуски. Не използва ефективно
3. наличните ресурси. Не познава стандартите за безопасност, но изисква от подчинените
си да ги спазват.

С Т Р.

№

106

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

Частично познава и спазва изискванията за качество. Успява частично да планира и
2. организира дейностите, използвайки наличните ресурси. Отчасти прилага стандартите и
постига приемлива ефективност.
Не познава и не прилага стандартите на работа. Постига минимална ефективност. Не
1. познава и не спазва изискванията за качество. Не познава изискванията за здравословни
и безопасни условия на труд.
Компетентност № 12: „ВЗАИМООТНОШЕНИЯ И ВОЙНСКА ЕТИКА“
Определение: Изграждане и поддържане на етични взаимоотношения с командири, колеги.
Спазване правилата на войнска етика в организациите.
Аспекти:
1. Изграждане и поддържане на междуличностни взаимоотношения по вертикала.
2. Изграждане и поддържане на междуличностни взаимоотношения по хоризонтала.
3. Изграждане и поддържане на междуличностни взаимоотношения извън организацията.
Стандарти на изпълнение:
№

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

Умее да създава модел за етични междуличностни взаимоотношения. Притежава уме10. ния за изграждане и развиване на етични взаимоотношения с външни и международни
организации.
9.

Стремеж за усвояване и прилагане на нови ценности в междуличностни взаимоотношения. Поддържане на етични взаимоотношения с колеги от други армии.

Умее да изгражда и развива междуличностни взаимоотношения. Служи за пример и
8. мотивира за изграждане на етични междуличностни взаимоотношения. Умее да работи
за поддържане на етични взаимоотношения с външни и международни организации.
7.

Поддържа и допринася с личния си пример за спазване на етичните норми. Служи за
пример за етични междуличностни взаимоотношения.

6.

Спазва етичните норми с оглед поддържане на добър работен климат. Не ги нарушава
в критични ситуации.

5.

Спазва етичните норми с началниците, подчинените и колегите си. Във външна и
международна среда се придържа към нормите на войнската етика.

4.

Допуска нарушения на етичните норми във взаимоотношенията си с колегите, началниците и подчинените си. Проявява избирателност.

3.

Не умее да контактува с колеги, началници и подчинени.

2.

Провокира междуличностни конфликти.

1.

Действа деградивно на междуличностните взаимоотношения в екипа. Уронва престижа
и личното достойнство на началници, колеги и подчинени.

Компетентност № 13: „ВОЙНСКИ ЦЕННОСТИ И ДОБРОДЕТЕЛИ“
Определение: Проследяване на прояви, характеризиращи чувства на войнски дълг, чест,
лоялност, почтеност, самоконтрол.
Аспекти:
1. Притежание на чувства на дълг и чест.
2. Притежание на качества надеждност, честност, искреност и доверие.
3. Уважение и самоконтрол.
Стандарти на изпълнение:
№

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

Поставя службата над себе си. Говори открито. Служи за пример. Изпълнява своите
10.
професионални, правни и морални задължения.
9.
8.

Придържа се към ценностите и традициите на Българската армия (БА). Демонстрира
чувство на дълг, чест и лоялност. Прям в служебните и междуличностните отношения.
Обикновено поставя службата над себе си, лоялен, с чувство за дълг и чест.

Стреми се към изпълнение на професионалните, правните и моралните задължения.
7. Изгражда чувства за дълг, вярност и преданост в подчинените и колегите си. Обикновено
говори открито. Придържа се към ценностите и традициите на БА.
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№
6.

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 7

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ
Уважава ценностите и традициите на БА. Стреми се да бъде прям и откровен.

Работи системно за изграждане чувство за вярност и преданост. Стреми се да бъде
5. честен, морален и искрен. Не винаги е принципен в отношенията си (максималист в
изискванията към околните, но не и към себе си).
4.

Проявява желание да изпълнява професионални, правни и морални задължения. Толерира нелоялно поведение.

3.

Има изградени чувства за дълг и чест, но поставя личния интерес над служебния.

2.

Не може да се разчита да постъпи правилно. Не притежава чувство за дълг, чест и
лоялност.

1.

Няма изградени чувства за дълг и чест. Не съблюдава етичните норми.

Компетентност № 14: „ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ“
Определение: Отлична теоретична подготовка, съчетана с натрупан практически опит,
личностни способности за усвояване и изпълнение на служебните задължения, изисквани от
длъжността.
Аспекти:
1. Теоретична подготовка.
2. Практически опит.
3. Умение за съчетание на теоретична подготовка и практически опит.
4. Личностни способности.
Стандарти на изпълнение:
№

ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

Много богат практически опит и компетентности, включително в сходни професионални области. Висока обща култура и комуникативност, способности за критично мислене
10.
и своевременно ориентиране в различни ситуации. Комбинативен ум. Дипломатичност и
толерантност в отношенията.
Висока теоретична и практическа подготовка, аналитично и системно мислене и спо9. собности за адекватно ориентиране в различни ситуации в условия на ограничен времеви
и информационен ресурс. Ерудиран, с богата обща култура.
Много богат практически опит и обща култура, много добра теоретична подготовка
и способности да предава натрупания опит. Комуникативен, с много добри умения за
8.
системно мислене. Подчертан стремеж към самоусъвършенстване и повишаване на професионалната подготовка.
7.

Добра теоретична подготовка и практически опит. Висока самокритичност. Адаптивен,
способен да изготвя обективни оценки, с минимална необходимост от външен контрол.

6.

Притежава добри теоретична подготовка и практически опит в съответната експертна
област.

Притежава базисни теоретична подготовка и практически опит. Недостатъчно изгра5. дено критично мислене (способности за сравнителен, статистически, качествен анализ,
анализ на процесите и др.).
4.
3.

Малък опит, но работи активно за своето усъвършенстване и натрупване на необходимите познания, в т.ч. в съответната експертна област.
Притежава знания за изпълнение на задълженията си на минимално ниво.

2.

Бавно усвоява необходимите познания, което възпрепятства натрупването на необходимия опит.

1.

Недостатъчни теоретични познания по експертната област, липса на практически опит.

Компетентност № 15: „САМООБУЧЕНИЕ“
Определение: Действия, чрез които личността повишава своите теоретични знания и практически умения.
Аспекти:
1. Мотивация, постоянство и систематичност.
2. Обучаемост.
3. Придобиване на знания за близки области до своята.
Стандарти на изпълнение:

С Т Р.

108
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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ОПИСАНИЕ НА НИВАТА И АСПЕКТИТЕ

Търсен като експерт. Придобита образователна и научна степен (доктор). Участва в на10. учни форуми със свои разработки. Мотивира колегите си за самообучение. Много големи
познания в близките специалности.
9.

Разработва нормативи при осъвременяване на изискванията за специалност. Ерудиран,
с широки знания в съседни области. Оказва помощ на колегите си за самообучение.

8.

Интересува се от иновации, перспективи и тенденции в развитието на специалността.
Работи по създаването на групова мотивация. Има широк кръгозор, ерудит.

Проявява интерес към близки и съпътстващи специалности. Мотивира колегите си за
придобиване на знания чрез самообучение. Изучава и затвърждава знанията си в дадената
7.
област, интересува се от развитието на технологиите и може да използва новостите. Има
познания в близки специалности.
Работи за повишаване на професионалните си способности чрез участие в квалифика6. ционни курсове, магистърски програми и др. Стреми се да мотивира подчинените си към
самообучение. Обучава се в близки области до своята.
Притежава необходимата подготовка, съответстваща на изискванията на длъжността.
5. Стреми се непрекъснато да повишава своите квалификация и обща култура. Интересува
се от близки области до своята и се самоподготвя.
Интересува се от придобиване на знания за изпълнение на функционалните си задъл4. жения в касаещия го обем. Има интерес към сходни сфери на компетентност, но не ги
изучава. Необходимост от външни фактори за мотивация.
Не работи за личностното си усъвършенстване с цел повишаване на експертните си
3. познания. Има слаб интерес за придобиване на нови знания, в т.ч. в области, близки до
своята.
2.
1.

Недостатъчна мотивация за придобиване на експертни познания. Ограничава се в минималния обем на компетентност. Не се интересува от близки области.

Пълна незаинтересованост за личностното си развитие и самообучение. Не се обучава
по специалността, не проявява интерес към близки професионални области.
“
§ 19. Приложение № 9 към чл. 6, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 9
към чл. 6, ал. 2

ПРИРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА КОНСТАТАЦИИТЕ И ОЦЕНКИТЕ ОТ ОЦЕНЪЧНИТЕ
ФОРМУЛЯРИ
№ Оценъчен формуляр
по
по чл. 6, ал. 1
ред
Обща
констатация/оценка

Наредба № Н-28 от 2010 г.
за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Оценка по приложения от № 1
до 4 и приложение № 7
(раздел V, т. 2.1)

Оценка по приложение № 5
(раздел V, т. 2.1) и
приложение № 6
(раздел IV, т. 2.1)

1.

OUTSTANDING
3 – „Препоръчително е да се пре4 – „Препоръчително е да се
(ИЗКЛЮЧИТЕЛНО) назначи на длъжност от същото присвои военно звание от друга
или от по-високо длъжностно
категория“
ниво и/или да се повиши в следващо военно звание“

2.

VERY GOOD (МНО- 3 – „Препоръчително е да се преГО ДОБРО)
назначи на длъжност от същото
или от по-високо длъжностно
ниво и/или да се повиши в следващо военно звание“

3 – „Препоръчително е да се преназначи на длъжност от същото
или от по-високо длъжностно ниво
и/или да се повиши в следващо
военно звание в съответната категория“
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GOOD
(ДОБРО)

ВЕСТНИК

2 – „Препоръчително е да се пре- 2 – „Препоръчително е да се преназначи на длъжност от по-високо назначи на длъжност от по-високо
длъжностно ниво в обхвата на длъжностно ниво в обхвата на
притежаваното военно звание“ притежаваното военно звание“

SATISFACTORY
1 – „Не е препоръчително да се
(ЗАДОВОЛИТЕЛНО) преназначи на длъжност от повисоко длъжностно ниво или да
се повиши в следващо военно
звание“
WEAK
(СЛАБО)
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1 – „Не е препоръчително да се
преназначи на длъжност от повисоко длъжностно ниво или да
се повиши в следващо военно
звание“

1 – „Не е препоръчително да се
преназначи на длъжност от повисоко длъжностно ниво или да се
повиши в следващо военно звание
в съответната категория“
1 – „Не е препоръчително да се
преназначи на длъжност от повисоко длъжностно ниво или да се
повиши в следващо военно звание
в съответната категория“
“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 20. Целите по чл. 7, ал. 1, т. 2 трябва да са в максимална степен конкретни, постижими,
съгласувани с целите на административната структура като цяло и/или на административното
звено и измерими по обем, качество и срокове.
§ 21. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2021 г.
Министър:
Красимир Каракачанов
9190

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № Н-4
от 27 ноември 2020 г.

за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между
кадастъра и имотния регистър
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. Тази наредба урежда условията и реда
за осъществяване на двустранната връзка и
обмена на данни между кадастъра и имотния
регистър.
Чл. 2. (1) Обменът на данни между кадастъра и имотния регистър се осъществява въз
основа на двустранна връзка между информационните системи на кадастъра и имотния
регистър при спазване на следните принципи:
1. индивидуално разпределение на отговорностите между Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) и Агенцията по
вписванията (АВ) по въвеждане и актуализиране на данните;
2. достоверност и неоспоримост на получаваните данни.
(2) Двустранната връзка и обменът на данни между кадастъра и имотния регистър се

осъществяват въз основа на идентификатора
на недвижимия имот.
(3) За имоти без идентификатор обменът
на данни се изпълнява само за целите на
създаването на кадастралната карта и кадастралните регистри.
Чл. 3. (1) Обменът на данни между кадастъра и имотния регистър се осъществява чрез:
1. изграждане на двустранен обмен на данни,
при който се изпращат кодирани електронни
съобщения между информационните системи
на кадастъра и имотния регистър;
2. изпращане на данни за обектите на кадастъра от кадастралния регистър на недвижимите имоти след одобряване на кадастрална
карта и кадастрални регистри;
3. изпращане на данни от партидите в
информационната система;
4. използване на вътрешни административни електронни услуги, осигурени от информационните системи на кадастъра и имотния
регистър съгласно раздел ІІІ.
(2) Агенцията по геодезия, картография и
кадастър и Агенцията по вписванията привеждат функционирането на своите модули
за регистрация на документи в съответствие
с процедурите за обработване на документи
в информационните системи на кадастъра и
имотния регистър, като осигуряват взаимен
достъп и обмен на документи между двете
агенции, минимизиране на обема и дублира-
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нето на оригинали и копия на документите
и максимално намаляване на документооборота на хартиен носител.
Чл. 4. Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Агенцията по вписванията
изграждат двустранната връзка между двете
информационни системи.
Чл. 5. След одобряване на кадастралната
карта и кадастралните регистри АГКК уведомява АВ, като изпраща данните от кадастралния регистър на недвижимите имоти към
момента на одобряването на кадастралната
карта и кадастралните регистри в цифров
вид във формат, съответстващ на формата
по чл. 12, т. 5 ЗКИР.
Чл. 6. В 7-дневен срок след изготвяне на
електронните партиди с помощен характер
АВ изпраща на АГКК създадените партиди
на недвижими имоти в цифров вид в машинночетим формат.
Раздел II
Обмен на данни чрез електронни съобщения
Чл. 7. (1) Обменът на данни между информационните системи на кадастъра и на
имотния регистър се осъществява посредством автоматично генериране и изпращане
на електронни съобщения в машинночетим
формат, като обменът започва:
1. за информационната система на кадастъра – след влизане в сила на кадастрална
карта и кадастрални регистри;
2. за информационната система на имотния
регистър – след предаване на данните по чл. 6.
(2) Елек т ронни те съобщени я по а л. 1
съдържат данни в пълнота от регистрите на
информационните системи на кадастъра и на
имотния регистър и функционалната връзка
между тях.
Чл. 8. Информационната система на кадаст ъра генери ра и изп раща елек т ронно
съобщение на информационната система на
имотния регистър след:
1. изменение в основните кадастрални данни
на обектите на кадастъра;
2. издаване на скица-проект/схема-проект
за изменение в кадастралната карта.
Чл. 9. Електронните съобщения по чл. 8,
т. 1 съдържат:
1. идентификационен номер на съобщението;
2. дата, час, минута и секунда на създаване
на съобщението;
3. дата, час, минута и секунда на промяната на данните в информационната система
на кадастъра;
4. вид и обхват на изменението и вида
на основните кадастрални данни, които са
изменени;
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5. идентификатори, номера на имотни партиди и основни кадастрални данни на обектите
на кадастъра от актуалната кадастрална карта
в обхвата на изменението;
6. идентификатори, номера на имотни партиди и основни кадастрални данни на обектите
на кадастъра, които са променени;
7. връзка между идентификаторите на обектите на кадастъра от актуалната кадастрална
карта в обхвата на изменението и идентификаторите на обектите на кадастъра, за които
са изменени основните кадастрални данни;
8. функционална връзка между актуалните
и променените основни кадастрални данни в
обхвата на изменението;
9. връзка за достъп до електронния документ
(скица или схема, която показва извършеното
изменение).
Чл. 10. Електронните съобщения по чл. 8,
т. 2 съдържат:
1. идентификационен номер на съобщението;
2. дата, час, минута и секунда на създаване
на съобщението;
3. дата, час, минута и секунда на приемане
на проекта, въз основа на който е издадена
скицата-проект/схемата-проект;
4. вид и обхват на проекта за изменение и
вида на основните кадастрални данни, които
ще се изменят;
5. проектни идентификатори и основни
кадастрални данни на обектите на кадастъра
в обхвата на проекта;
6. идентификатори, номера на имотни
партиди и основни кадастрални данни на
обектите на кадастъра, които ще се променят;
7. връзка меж ду идентификаторите на
обектите на кадастъра от проекта и идентификаторите на обектите на кадастъра от
актуалната кадастрална карта;
8. функционална връзка между актуалните
и проектните кадастрални данни в обхвата
на проекта;
9. връзка за достъп до електронния документ (скица-проект/схема-проект).
Чл. 11. Информационната система на имотния регистър генерира и изпраща електронно
съобщение на информационната система на
кадастъра:
1. за образуване, изменение или закриване
на електронна партида с помощен характер
при всяка промяна на данните по повод на
вписан акт;
2. при изменение на електронна партида
с помощен характер в резултат на поправка
на техническа грешка.
Чл. 12. Електронните съобщения по чл. 11
съдържат:
1. идентификационен номер на съобщението;
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2. дата, час, минута и секунда на създаване
на съобщението;
3. дата, час, минута и секунда на образуване
на имотните партиди;
4. номера на открити, изменени или закрити имотни партиди и идентификаторите на
имотите, за които те се отнасят.
Чл. 13. (1) Информационните системи на
кадастъра и на имотния регистър след приемане на електронните съобщения, изпратени
по реда на този раздел, автоматично генерират
и изпращат електронно съобщение-отговор,
съдържащо идентификационния номер на
съобщението и датата, часа, минутата и секундата на неговото получаване.
(2) Когато електронните съобщения по
ал. 1 не са в машинночетим формат или е
налице непълнота на данните, в отговора по
ал. 1 съобщението се отбелязва като грешно.
(3) Електронни съобщения, в които липсват
функционалните връзки, определени в чл. 7,
ал. 2, се отбелязват като непълни.
Чл. 14. (1) Изменението на данните в кадастралния регистър на недвижимите имоти и в имотния регистър по повод приети
електронни съобщения става от приемащата
информационна система след потвърждение
от оправомощени служители в АГКК и АВ.
Изменение на данните в партидите по чл. 65,
ал. 3 и 4 ЗКИР се извършва по разпореждане
на съдия по вписванията.
(2) Електронно съобщение по повод изменение на данните в кадастралния регистър
на недвижимите имоти, получено от АВ, се
отваря по повод вписване, отбелязване или
заличаване за имота.
(3) Съобщенията по чл. 13, ал. 2 не подлежат на актуализация.
(4) Данните в кадастралния регистър на
недвижимите имоти се изменят с данни от
получени непълни електронни съобщения след
получаването на ново коректно съобщение.
(5) Измененията по ал. 4, извън случаите на
електронни съобщения, постъпили по реда на
чл. 11, т. 2, се извършват в срок до 14 дни от
получаването на новото коректно съобщение.
Чл. 15. (1) За електронните съобщения
по този раздел се създава регистър, който
съдържа:
1. идентификационен номер на съобщението;
2. дата, час, минута и секунда на изпращане;
3. наименование на информационната система, изпратила съобщението, и на информационната система, получила съобщението;
4. идентификационен номер на съобщението-отговор с отбелязване за грешка, когато
е установена, или за непълнота;
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5. дата, час, минута и секунда на съобщението за потвърждаване.
(2) Съобщенията се архивират след тяхното
обработване.
Раздел III
Вътрешни административни услуги
Ч л. 16. Вът реш н и т е а д м и н ис т рат и вн и
услуги се заявяват и получават по електронен път.
Чл. 17. Агенцията по вписванията чрез информационната система на имотния регистър
осигурява при условията на чл. 16 достъп до:
1. персоналната партида на съответното
физическо или юридическо лице за избрана
служба по вписванията;
2. персоналната партида на съответното
физическо или юридическо лице за всички
служби по вписванията;
3. имот от имотния регистър въз основа
на идентификатор или критерии и елементи
от описание;
4. документ от имотния регистър;
5. имотната партида за един имот;
6. цифрово изображение на сканиран акт,
вписан в избрана служба по вписванията.
Чл. 18. При условията на чл. 16 АГКК
осигурява чрез информационната система
на кадастъра услугите по чл. 7, ал. 1, т. 4 и
5 от Наредба № РД-02-20-4 от 2016 г. (ДВ,
бр. 83 от 2016 г.) за предоставяне на услуги
от кадаст ра лната карта и кадаст ра лните
регистри.
Чл. 19. Оправомощени лица от АГКК и
АВ поддържат и администрират регистъра
на електронните съобщения, като:
1. наблюдават и обработват съобщения;
2. попълват и потвърж дават полу чени
електронни съобщения и изменят данните в
регистрите на информационните системи на
кадастъра и на имотния регистър.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. До издаване на заповедта по чл. 70
ЗКИР за територии с одобрени кадастрална
карта и кадастрални регистри:
1. на службите по вписванията се предоставя достъп до основните кадастрални данни от кадастралната карта и кадастралните
регистри чрез информационната система на
имотния регистър;
2. на службите по геодезия, картография и
кадастър се предоставя достъп до електронните
партиди с помощен характер, изготвени по
реда на чл. 65, ал. 4 ЗКИР, чрез информационната система на кадастъра.
§ 2. До влизане в сила на заповедта по чл. 73
ЗКИР за територии с одобрени кадастрална
карта и кадастрални регистри:

С Т Р.

112

ДЪРЖАВЕН

1. на службите по вписванията се предоставя достъп до основните кадастрални данни от кадастралната карта и кадастралните
регистри чрез информационната система на
имотния регистър;
2. на службите по геодезия, картография и
кадастър се предоставя достъп до електронните
партиди с помощен характер, изготвени по
реда на чл. 65, ал. 3 ЗКИР, чрез информационната система на кадастъра.
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 6, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния
регистър.
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър и на
изпълнителния директор на Агенцията по
вписванията.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Петя Аврамова
9169

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-2 от 2020 г. за утвърждаване на
образци на заповед за изпълнение, заявление
за издаване на заповед за изпълнение и други
книжа във връзка със заповедното производство (ДВ, бр. 15 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато заявление за издаване на заповед
за изпълнение по реда на чл. 410 ГПК се подава
в електронна форма, се използва специализиран
електронен формуляр по чл. 25, ал. 1 от Наредба № 5 от 2017 г. за организацията и реда за
водене, съхраняване и достъп до електронните
дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата,
както и вътрешния оборот и съхраняването на
друга информация, обработвана от съдебната
администрация (ДВ, бр. 47 от 2017 г.).“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2021 г.
Министър:
Десислава Ахладова
9170

ВЕСТНИК
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за
издаване и пускане в употреба на пощенски
марки, на пощенски продукти и на специални
пощенски печати и за изваждане от употреба
на пощенски марки (обн., ДВ, бр. 93 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 11 от 2012 г., бр. 37 от 2016 г.
и бр. 64 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Проектът на годишния тематичен план
се изготвя от Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
по определените от специализирания експертен съвет по маркоиздаване теми.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Темите се определят въз основа на
писмени предложения от пощенския оператор
със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга, държавни и общински
органи, обществени организации и съюзи и
други, представени не по-късно от края на месец август на предходната календарна година.“
3. Досегашните ал. 3, 4 и 5 стават съответно ал. 4, 5 и 6.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Пощенските марки могат да се издават самостоятелно, в серии, с винетки, в
блок и като специален знак, отпечатан върху
пощенските продукти. Видът на изданията
се определя с решение на специализирания
експертен съвет по маркоиздаване.“
5. Създава се ал. 8:
„(8) Начинът на отпечатване на изданията по
ал. 7 се определя от пощенския оператор със
задължение за извършване на универсалната
пощенска услуга и се съобщава на министъра
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 2 числото „10“ се заменя с „5“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Тиражите и номиналните стойности
на пощенските марки, както и тиражите на
пощенските продукти, се определят от министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията със заповедта по
чл. 18, ал. 1 след писмено предложение от
пощенския оператор със задължение за извършване на универсалната пощенска услуга,
направено в следните срокове:
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1. за номиналните стойности на пощенските
марки – до 2 месеца преди предвидената дата
за пускане в употреба;
2. за тиражите – до 5 работни дни за пощенски марки и до 10 работни дни за пощенски
продукти след първото представяне на проектите за разглеждане от специализирания
експертен съвет по маркоиздаване.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Предложените по ал. 4 номинални
стойности и тиражи при необходимост могат
да бъдат променяни с решение на специализирания експертен съвет по маркоиздаване.“
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „определят от“ се заменят
с „определят с решение на“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Въз основа на решението по ал. 1 министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията или упълномощено
от него лице сключва договори с художниците
и с консултантите за изработване на проектите
за пощенски марки, за пощенски продукти и
за специални пощенски печати, както и за извършване на консултантската дейност по тях.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
4. Създава се ал. 5:
„(5) Приетите от специализирания експертен съвет по маркоиздаване проекти на
пощенски марки, на пощенски продукти и на
специални пощенски печати са окончателни
и не могат да бъдат променяни.“
§ 4. Създава се чл. 11а:
„Чл. 11а. (1) До 10 работни дни след отпечатване на съответното пощенско-филателно
издание утвърденият проект, заедно с техническия носител, с изключение на проектите и
техническите носители на пощенските марки
с променлив тираж, се предава от пощенския
оператор със задължение за извършване на
универсалната пощенска услуга на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията с приемно-предавателен протокол.
(2) За пощенските марки с променлив тираж,
които не са извадени от употреба, утвърденият
проект заедно с техническия носител се предават от пощенския оператор със задължение
за извършване на универсалната пощенска
услуга на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията с
приемно-предавателен протокол до 10 работни
дни след тяхното изваждане от употреба.
(3) Предаването и приемането по ал. 1
се извършват от оправомощени служители
от пощенския оператор със задължение за
извърш ва не на у н и верса л ната пощенск а
услуга и от Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 3

(4) Редът, начинът на съхранение и на използване на утвърдените проекти на пощенски
марки и на пощенски продукти по ал. 1 и 2
се определят със заповед на министъра на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията.“
§ 5. В § 1 на допълнителната разпоредба
т. 8 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 6. В 6-месечен срок от влизането в сила
на наредбата:
1. пощенският оператор със задължение за
извършване на универсалната пощенска услуга
предава на оправомощени служители на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съхраняваните
от оператора проекти на пощенски марки и
на пощенски продукти, заедно с техническия
носител, по ред, определен със заповед на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията;
2. министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията издава
заповедта по чл. 11а, ал. 3.
Министър:
Росен Желязков
9192

КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ
НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО
ИМУЩЕСТВО
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № 4
от 28 октомври 2020 г.

за реда и сроковете за осъществяване на
взаимодействието между Министерството на
вътрешните работи и органите по чл. 16, ал. 2
от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество (поверително)
Инструкцията е приета с Решение от Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
с Протокол № 967 от 28.10.2020 г. на основание
чл. 27, ал. 1, т. 2 във връзка с ал. 2 от Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Председател на КПКОНПИ:
Сотир Цацаров
Министър на вътрешните работи:
Христо Терзийски
9157

С Т Р.

114
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ВЕСТНИК
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-898
от 26 ноември 2020 г.
На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам
нов образец на декларация по чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
за ползване на данъчно облекчение за деца съгласно приложението.
Министър:
К. Ананиев
Образец 2005

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно
облекчение за деца
Попълва се само ако декларацията се представя пред работодателя
Наименование на
работодателя
ЕИК/Служебен № от
регистъра на НАП
Входящ № и дата

Попълва се от приходната администрация, ако декларацията се
подава в НАП

Териториална дирекция на
НАП
Входящ № и дата
Орган по приходите,
приел декларацията

Длъжностно лице,
приело декларацията

(собствено и фамилно име, длъжност и подпис)

(собствено и фамилно име, подпис)

Част І - Данни за декларатора
1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от
регистъра на НАП

2. Код по т. 1

3. Име

Ако в т. 1 е вписан ЕГН – в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛН – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва
цифрата 3; ако в т. 1 е вписан служебен № от регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 4

3.1. Собствено име

3.2. Презиме

3.3. Фамилно име

5.

Декларирам, че за 20…. г. (посочва се годината за която се подава декларацията) съм местно лице на:
4.1. България >>
4.2. друга държава – членка на ЕС или страна по споразумението за ЕИП >>
Известно ми е, че данъчното облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ се ползва, при условие че другият родител, съответно другият
приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година >>

6.

Декларирам, че: 6.1. Към …….. 20…. г. (посочва се датата, на която декларацията се представя пред работодателя) нямам подлежащи
на принудително изпълнение публични задължения >>
6.2. ще подавам годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ >>

4.

Ред 6 се попълва само ако декларацията се представя пред работодателя

Част ІІ - Обстоятелства и условия за ползване на облекчението за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ за 20… г.

Таблица 1

Декларирам, че
към 31.12.20… г.
съм >>

6. Данни за детето
6.1. Собствено име

1.
родител, който не е лишен от родителски права 2.
приемен родител
настойник или попечител 4.
член на семейство на роднини или близки
3.
5.
родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на
развод
6.2. Презиме

6.3. Фамилно име

6.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП

Към 31.12.20…. г. е местно лице на: 6.6. България >>
6.7. друга държава – членка на ЕС или страна по споразумението за ЕИП >>
6.8. Към 31.12.20…. г. не е настанено на пълна държавна издръжка в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна
грижа, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца >>
6.5. Дата на раждане (дд/мм/гггг):

7. Данни за другия родител (приемен родител, близък или роднина)
7.1. Собствено име

Таблица 2

7.2. Презиме

Декларирам, че
към 31.12.20… г.
съм >>

6. Данни за детето
6.1. Собствено име

7.3. Фамилно име

7.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП

1.
родител, който не е лишен от родителски права 2.
приемен родител
3.
настойник или попечител 4.
член на семейство на роднини или близки
родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на
5.
развод
6.2. Презиме

6.3. Фамилно име

6.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП

6.5. Дата на раждане (дд/мм/гггг):

Към 31.12.20…. г. е местно лице на: 6.6. България >>
6.7. друга държава – членка на ЕС или страна по споразумението за ЕИП >>
6.8. Към 31.12.20…. г. не е настанено на пълна държавна издръжка в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна
грижа, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца >>
7. Данни за другия родител (приемен родител, близък или роднина)
Отбележете, ако сте посочили данните за другия родител в т. 7 на Таблица 1 >>
7.1. Собствено име

Таблица 3

7.2. Презиме

Декларирам, че
към 31.12.20… г.
съм >>

6. Данни за детето
6.1. Собствено име

7.3. Фамилно име

и не попълвайте данните в т. 7 на Таблица 2
7.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП

1.
родител, който не е лишен от родителски права 2.
приемен родител
настойник или попечител 4.
член на семейство на роднини или близки
3.
5.
родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на
развод
6.2. Презиме

6.3. Фамилно име

6.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП

6.5. Дата на раждане (дд/мм/гггг):

Към 31.12.20…. г. е местно лице на: 6.6. България >>
6.7. друга държава – членка на ЕС или страна по споразумението за ЕИП >>
6.8. Към 31.12.20…. г. не е настанено на пълна държавна издръжка в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна
грижа, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца >>
7. Данни за другия родител (приемен родител, близък или роднина)
Отбележете, ако сте посочили данните за другия родител в т. 7 на Таблица 1 или 2 >>

и не попълвайте данните в т. 7 на Таблица 3
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7.1. Собствено име

7.2. Презиме

ВЕСТНИК

7.3. Фамилно име
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7.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП

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

Част ІІІ – Документи, приложени към декларацията
Брой
1
2
Дата

Копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение
по чл. 22в от ЗДДФЛ, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач
Списък с допълнителни редове (попълва се, ако деклараторът има повече от три деца, които отговарят на
условията по чл. 22в от ЗДДФЛ)
ден

месец

година

Подпис на
упълномощеното лице/
законния представител

Подпис на
декларатора

У К А З А Н И Я:
Декларацията се попълва от местни физически лица и от
чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в
държава - членка на Европейския съюз (ЕС), или в друга
държава - страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство (ЕИП), които имат право да
ползват данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ за
доходи, придобити през годината, за която се подава
декларацията. Това може да бъде лице, което към 31 декември
на данъчната година е:
 родител, който не е лишен от родителски права – при
условие, че детето не е настанено извън семейството и не е
учредено попечителство или настойничество; или
 настойник или попечител – в случаите на настойничество
или попечителство; или
 член на семейство на роднини или близки – в случаите,
когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца
при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на
детето; или
 приемен родител – в случаите на дългосрочно
настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство по
смисъла на Закона за закрила на детето.
Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на
когото не е предоставено упражняването на родителските
права в случаите на развод, когато за него са налице
условията по чл. 22в, ал. 1-3 от ЗДДФЛ.
Качеството на декларатора (родител, приемен родител,
настойник, попечител или член на семейство на роднини или
близки) се отбелязва в т. 1 – 5 на Таблица 1, 2 или 3 в Част ІІ
на декларацията.
Условия за ползване на данъчното облекчение
Данъчното облекчение се ползва, ако:
 към 31 декември на данъчната година детето е местно
лице на държава – членка на ЕС, или на друга държава –
страна по Споразумението за ЕИП; и
 детето не е навършило пълнолетие; и
 към 31 декември на данъчната година детето не е
настанено на пълна държавна издръжка в социална или
интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа, в
дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за
медико-социални грижи за деца.
Данъчното облекчение се ползва и ако през течение на
годината детето е родено или е навършило пълнолетие.
Данните на децата се попълват в т. 6 на Таблици 1, 2 и 3
от Част ІІ.
Когато данъчното облекчение се ползва от чуждестранно
физическо лице, установено за данъчни цели в държава –
членка на ЕС, или в друга държава – страна по
Споразумението за ЕИП, към декларацията се прилагат копия
на официални документи, доказващи наличието на условията
по чл. 22в от ЗДДФЛ, както и техният превод на български език,
извършен от заклет преводач. В тези случаи се попълва ред 1
от Част ІІІ на декларацията.
ВАЖНО! Данъчното облекчение за деца се ползва при
условие, че другият родител (приемен родител или член на
семейство на роднини или близки), няма да ползва
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намалението за конкретната данъчна година. Когато, в
нарушение на това условие, пълният размер на данъчното
облекчение за съответната година е ползван от повече от едно
лице, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща
на размера на ползваното облекчение.
Данъчните облекчения се ползват, при условие че
данъчно задълженото лице няма подлежащи на
принудително изпълнение публични задължения към
датата на подаване на годишната данъчна декларация
включително когато декларацията се подава по реда на
чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, както и по реда на чл. 103 и 104 от
ДОПК (чл. 23, ал. 2 от ЗДДФЛ).
Размер на данъчното облекчение за деца
Данъчното облекчение за деца се прилага като сумата от
годишните данъчни основи се намалява със:
 200 лева – при едно ненавършило пълнолетие дете;
 400 лева – при две ненавършили пълнолетие деца;
 600 лева – при три и повече ненавършили пълнолетие
деца.
Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата
от годишните данъчни основи!
ВАЖНО! Когато размерът на данъчното облекчение е
по-висок от сумата на годишните данъчни основи,
разликата може да се ползва от другия родител, съответно
от другия приемен родител, близък или роднина, чрез
подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от
ЗДДФЛ.
Ред за ползване на данъчното облекчение
Данъчното облекчение за деца може да се ползва, както
следва:
1. От лицата, които имат доходи от трудови
правоотношения - чрез работодателя по основно трудово
правоотношение при определянето на годишния данък за този
вид доходи. В тези случаи декларацията по чл. 22в от ЗДДФЛ,
включително приложенията към нея, се представя пред
работодателя в срок от 30 ноември до 31 декември на
съответната година. В тези случаи се попълва ред 6 в Част І
на декларацията.
2. С подаване на годишната данъчна декларация по
чл. 50 от ЗДДФЛ в компетентната Териториална дирекция на
НАП. В тези случаи декларацията за ползване на данъчно
облекчение за деца по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ се прилага към
годишната данъчна декларация, като конкретният размер на
облекчението се определя в Приложение № 10 (образец
2010).
Когато данъчното облекчение за деца по чл. 22в от
ЗДДФЛ е ползвано в пълен размер при работодателя по
основното трудово правоотношение, но физическото лице
е задължено да подава годишна данъчна декларация по
чл. 50 от ЗДДФЛ за съответната година, декларация за
ползване на данъчно облекчение за деца не се попълва
отново, а това обстоятелство се отбелязва на съответното
място в Приложение № 10.
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-899
от 26 ноември 2020 г.
На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам
нов образец на декларация по чл. 22г, ал. 7 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
за ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания съгласно приложението.
Министър:
К. Ананиев
Образец 2006

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно
облекчение за деца с увреждания
Попълва се само ако декларацията се представя пред работодателя
Наименование на
работодателя
ЕИК/Служебен № от
регистъра на НАП

Попълва се от приходната администрация, ако декларацията
се подава в НАП
Териториална дирекция на
НАП

Входящ № и дата

Орган по приходите,
приел декларацията

Длъжностно лице,
приело декларацията

Входящ № и дата
/собствено и фамилно име, подпис/

/собствено и фамилно име, длъжност и подпис/

Част І - Данни за декларатора
1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от
регистъра на НАП

2. Код по т. 1

3. Име

Ако в т. 1 е вписан ЕГН – в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛН – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва
цифрата 3; ако в т. 1 е вписан служебен № от регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 4

3.1. Собствено име

3.2. Презиме

3.3. Фамилно име

5.

Декларирам, че за 20…. г. (посочва се годината за която се подава декларацията) съм местно лице на:
4.1. България >>
4.2. друга държава – членка на ЕС или страна по споразумението за ЕИП >>
Известно ми е, че данъчното облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ се ползва, при условие че другият родител, съответно другият
приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година >>

6.

Декларирам, че: 6.1. Към …….. 20…. г. (посочва се датата на която декларацията се представя пред работодателя) нямам подлежащи
на принудително изпълнение публични задължения >>
6.2. ще подавам годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ >>

4.

Ред 6 се попълва само ако декларацията се представя пред работодателя

Част ІІ - Обстоятелства и условия за ползване на облекчението за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ за 20… г.
родител, който не е лишен от родителски права 2.
приемен родител
Декларирам, че
1.
към 31.12.20… г. 3.
настойник или попечител 4.
член на семейство на роднини или близки
родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод
съм >>
5.
6. Данни за детето, което е с 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане
6.1. Собствено име
6.2. Презиме
6.3. Фамилно име
6.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП
Таблица 1

Към 31.12.20…. г. е местно лице на:
6.6. България >>
6.7. друга държава – членка на ЕС или страна по споразумението за ЕИП >>
6.8. Към 31.12.20…. г. не е настанено на пълна държавна издръжка в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна
грижа, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца >>
7. Данни за другия родител (приемен родител, близък или роднина)
7.1. Собствено име
7.2. Презиме
7.3. Фамилно име
7.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП
6.5. Дата на раждане (дд/мм/гггг):

родител, който не е лишен от родителски права 2.
приемен родител
Декларирам, че
1.
към 31.12.20… г. 3.
настойник или попечител 4.
член на семейство на роднини или близки
родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод
съм >>
5.
6. Данни за детето, което е с 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане
6.1. Собствено име
6.2. Презиме
6.3. Фамилно име
6.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП
Таблица 2

6.5. Дата на раждане (дд/мм/гггг):

Към 31.12.20…. г. е местно лице на:
6.6. България >>
6.7. друга държава – членка на ЕС или страна по споразумението за ЕИП >>
6.8. Към 31.12.20…. г. не е настанено на пълна държавна издръжка в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна
грижа, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в дом за медико-социални грижи за деца >>
7. Данни за другия родител (приемен родител, близък или роднина)
Отбележете, ако сте посочили данните за другия родител в т. 7 на Таблица 1 >>
7.1. Собствено име

7.2. Презиме

7.3. Фамилно име

и не попълвайте данните в т. 7 на Таблица 2
7.4. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ служебен № от регистъра на НАП

Част ІІІ – Документи, приложени към декларацията
Брой
1
2
3
Дата

Копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК (документът се прилага само когато декларацията се представя
пред работодателя по основното трудово правоотношение)
Копия на официални документи, доказващи наличието на условията за ползване на данъчното облекчение
по чл. 22г от ЗДДФЛ, както и техният превод на български език, извършен от заклет преводач
Списък с допълнителни редове (попълва се, ако деклараторът има повече от две деца, които отговарят на
условията по чл. 22г от ЗДДФЛ)
ден

месец

година

Подпис на
упълномощеното лице/
законния представител
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс
Подпис на
декларатора
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У К А З А Н И Я:
Декларацията се попълва от местни физически лица и
от чуждестранни физически лица, установени за данъчни
цели в държава - членка на Европейския съюз (ЕС), или
в друга държава - страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство (ЕИП), които
имат право да ползват данъчното облекчение за деца с
увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ за доходи, придобити
през годината, за която се подава декларацията. Това
може да бъде лице, което към 31 декември на данъчната
година е:
 родител на дете с 50 и с над 50 на сто вид и
степен на увреждане, който не е лишен от
родителски права и при условие, че детето не е
настанено извън семейството и не е учредено
попечителство или настойничество; или
 настойник или попечител на дете с 50 и с над 50
на сто вид и степен на увреждане – в случаите на
настойничество или попечителство; или
 член на семейство на роднини или близки на дете
с 50 и с над 50 на сто вид и степен на увреждане – в
случаите, когато детето е настанено за срок не пократък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла
на Закона за закрила на детето; или
 приемен родител на дете с 50 и с над 50 на сто
вид и степен на увреждане – в случаите на
дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в
приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на
детето.
Данъчното облекчение може да се ползва и от
родител, на когото не е предоставено упражняването
на родителските права в случаите на развод, когато
за него са налице условията по чл. 22г, ал. 1-3 от ЗДДФЛ.
Качеството на декларатора (родител, приемен
родител, настойник, попечител или член на семейство на
роднини или близки) се отбелязва в т. 1 – 5 на Таблици
1 и 2 в Част ІІ на декларацията.
Условия за ползване на данъчното облекчение за
деца с увреждания
Данъчното облекчение за деца с увреждания по чл. 22г
от ЗДДФЛ се ползва, ако:
 към 31 декември на данъчната година детето е
местно лице на държава – членка на ЕС, или на друга
държава – страна по Споразумението за ЕИП; и
 към 1 януари на данъчната година детето не е
навършило пълнолетие; и
 към 31 декември на данъчната година детето не е
настанено на пълна държавна издръжка в социална или
интегрирана здравно-социална услуга за резидентна
грижа, в дом за деца, лишени от родителска грижа, или в
дом за медико-социални грижи за деца.
Данъчното облекчение се ползва включително за
годината, през която са установени видът и степента
на увреждане и за годината на изтичане срока на
валидност на решението.
Данните на децата се попълват в т. 6 на Таблици 1 и
2 от Част ІІ.
Когато данъчното облекчение се ползва от
чуждестранно физическо лице, установено за
данъчни цели в държава – членка на ЕС, или в друга
държава – страна по Споразумението за ЕИП, към
декларацията се прилагат копия на официални
документи, доказващи наличието на условията по чл. 22г
от ЗДДФЛ, както и техният превод на български език,
извършен от заклет преводач. В тези случаи се попълва
ред 2 от Част ІІІ на декларацията.
ВАЖНО! Данъчното облекчение за деца с увреждания
се ползва при условие, че другият родител (приемен
родител или член на семейство на роднини или близки),
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няма да ползва намалението за конкретната данъчна
година. Когато, в нарушение на това условие, пълният
размер на данъчното облекчение за съответната година
е ползван от повече от едно лице, всяко от лицата дължи
частта от данъка, съответстваща на размера на
ползваното облекчение.
Данъчните облекчения се ползват, при условие че
данъчно задълженото лице няма подлежащи на
принудително изпълнение публични задължения
към датата на подаване на годишната данъчна
декларация, включително когато декларацията се
подава по реда на чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, както и по
реда на чл. 103 и 104 от ДОПК (чл. 23, ал. 2 от ЗДДФЛ).
Размер на данъчното облекчение за деца с
увреждания
Данъчното облекчение се прилага като сумата от
годишните данъчни основи се намалява с 2000 лв. за
отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто вид и
степен на увреждане, определени с влязло в сила
решение на компетентен орган.
Данъчното облекчение се ползва до размера на
сумата от годишните данъчни основи!
ВАЖНО!
Когато
размерът
на
данъчното
облекчение е по-висок от сумата на годишните
данъчни основи, разликата може да се ползва от
другия родител, съответно от другия приемен
родител, близък или роднина, чрез подаване на
годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
Ред за ползване на данъчното облекчение
Данъчното облекчение за деца с увреждания може да
се ползва, както следва:
1. От лицата, които имат доходи от трудови
правоотношения - чрез работодателя по основно
трудово правоотношение при определянето на годишния
данък за този вид доходи. В тези случаи декларацията
по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ, включително приложенията
към нея, се представя пред работодателя в срок от 30
ноември до 31 декември на съответната година. В тези
случаи се попълва ред 6 в Част І на декларацията. Към
декларацията задължително се прилага копие на
валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК. Броят на приложените
копия на решения на ТЕЛК/НЕЛК се посочва на ред 1 в
Част ІІІ.
2. С подаване на годишната данъчна декларация
по чл. 50 от ЗДДФЛ в компетентната Териториална
дирекция на НАП. В тези случаи декларацията за
ползване на данъчно облекчение за деца с увреждания
по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ се прилага към годишната
данъчна декларация, като конкретният размер на
облекчението се определя в Приложение № 10
(образец 2010).
Когато данъчното облекчение за деца с
увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ е ползвано в пълен
размер при работодателя по основното трудово
правоотношение, но физическото лице е задължено
да подава годишна данъчна декларация по чл. 50 от
ЗДДФЛ за съответната година, декларация за
ползване на данъчно облекчение за деца с
увреждания не се попълва отново, а това
обстоятелство се отбелязва на съответното място в
Приложение № 10.
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-900
от 26 ноември 2020 г.
На основание чл. 64, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам
нов образец на служебна бележка по чл. 45, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите
лица съгласно приложението.
На основание чл. 64, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица настоящата
заповед и приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.
Министър:
К. Ананиев
Образец № 1

ДАННИ ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ

(посочват се данните на работодателя, който издава служебната бележка)

ЕИК/Служебен № от
регистъра на НАП

НАИМЕНОВАНИЕ/ИМЕ

Работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година >>

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
за доходи от трудови правоотношения
(по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ)

Настоящата служебна бележка се издава на:
Собствено име, презиме
и фамилно име
>>

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Сл. № от
регистъра на НАП >>

в уверение на това, че през 20 … година е придобил/а доходи от трудови правоотношения, както следва:
Данни за работодателя – изплатил
дохода
№

Код

ЕИК/Сл. №
от регистъра
на НАП

НАИМЕНОВАНИЕ/ИМЕ

3

4

1

2

1.1

101

1.2
1.3

101
101

2
3
4.1
4.2

102

5

6

7

8

>>

х

х
х

103
103

Годишна данъчна основа за доходите с код 103 (сборът от сумите с код 103 в колона 5 – сбора от сумите с код 10

6

Годишна данъчна основа по чл. 49, ал. 1 от ЗДДФЛ (ред 2 + ред 5)
Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по чл. 18, ал. 1 или ал. 2 от ЗДДФЛ

8
9
10
11
11.1
11.2
11.3
12
12.1
12.2
12.3
13
14
15
16
17
18
19
20

9

(сборът от сумите с код 101 в колона 5 – сбора от сумите с код

5

7

Авансов
данък по
чл. 42 от
ЗДДФЛ

х
х
х

Годишна данъчна основа за доходите с код 101
101 в колона 6 и/или 8)

Облагаем
доход

Задължителни осигурителни вноски за
сметка на физическото лице
Авансово
внесени чрез
Удържани по
Внесени
дружеството
реда на КСО
в
на самоосигуи ЗЗО
чужбина
ряващото се
лице

в колона 6 и/или 8) х 10% >>

(основният работодател попълва само облекчението по чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ, ако лицето е ползвало такова
при годишното преизчисляване на данъка)

Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване по чл. 19, ал. 1 или ал. 2 от ЗДДФЛ

(основният работодател попълва само облекчението по чл. 19, ал. 1 от ЗДДФЛ, ако лицето е ползвало такова
при годишното преизчисляване на данъка)

Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот” по
чл. 19, ал. 1 или ал. 2 от ЗДДФЛ (основният работодател попълва само облекчението по чл. 19, ал. 1 от
ЗДДФЛ, ако лицето е ползвало такова при годишното преизчисляване на данъка)

Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране по чл. 20 от ЗДДФЛ
Суми за дарения, удържани при изплащане на дохода
(попълва се само от работодател, който не е работодател по основно трудово правоотношение):
дарения в полза на лица с код 01
дарения в полза на лица с код 02
дарения в полза на лица с код 03
Данъчно облекчение за дарения по чл. 22 от ЗДДФЛ, в т.ч. за:
(попълва се само от работодател, който е работодател по основно трудово правоотношение към
31 декември на годината):
дарения в полза на лица с код 01 (до 5% от ред 6)
дарения в полза на лица с код 02 (до 15% от ред 6)
дарения в полза на лица с код 03 (до 50% от ред 6)
Данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ
Данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ
Годишна данъчна основа по чл. 49, ал. 1 от ЗДДФЛ след намаленията
(ред 6 - ред 7 – ред 8 - ред 9 – ред 10 – ред 12 – ред 13- ред 14)

Дължим годишен данък, определен по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ (ред 15 х 10 %)
Разлика между ред 16 и сбора от сумите в колона 9 за доходите с код 101 и 103
(Сумата се закръглява към всеки пълен лев)

Сума по ред 17, удържана от лицето до 31 януари на следващата година
Сума по ред 17, възстановена на лицето до 31 януари на следващата година
Общ размер на удържания данък за доходите от трудови правоотношения
(авансовият данък по чл. 42 от ЗДДФЛ, посочен в колона 9 + ред 18 – ред 19)

Дата на предоставяне >>

Подпис на представляващия >>

-

БРОЙ 103

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 9
Образец № 1

Указания за попълване
1. На основание чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, при поискване от лицето, работодателят издава служебна бележка по образец за
изплатения през годината облагаем доход и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Когато
служебната бележка се издава от работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя към 31 декември на
данъчната година, се посочва и данъкът, удържан или възстановен на лицето при определяне на годишния размер на данъка по реда на чл.
49 от ЗДДФЛ. Това обстоятелство се отбелязва на предвиденото за целта място в карето „Данни за работодателя“. "Основно трудово
правоотношение" е трудовото правоотношение по § 1, т. 26 от ДР на ЗДДФЛ, което е възникнало първо по време. При определяне на
основното трудово правоотношение не се вземат предвид трудовите правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от ДР на ЗДДФЛ (§ 1, т. 52
от ДР на ЗДДФЛ).
2. В колони 3 и 4 на съответните редове се вписват данни за работодателя, изплатил дохода от съответния код (101, 102 и/или
103), в зависимост от вида на правоотношението, съгласно номенклатурата на кодовете за вида на дохода.
3. В колона 5 на съответните редове се посочва общата сума на изплатения през годината облагаем доход от съответния код
(101, 102 и/или 103) за всеки работодател поотделно, а в колони 6, 7, 8 и 9 - задължителните осигурителни вноски, удържани и/или
внесени от работодателя, както и удържаният авансово данък по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ за този доход.
4. Когато служебната бележка се издава от работодател, който не е работодател по основно трудово правоотношение към 31
декември на годината, за която се издава служебната бележка, редове 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 не се попълват.
Обстоятелството, че работодателят не е работодател по основното трудово правоотношение към 31 декември на годината се
установява с писмена декларация, предоставена от работника/служителя.
5. При попълването на редове 7, 8 и 9 е необходимо да се има предвид следното: Когато служебната бележка се издава от
работодател по основно трудово правоотношение, на ред 7, 8 и 9 се посочва само годишният размер на съответното данъчно облекчение
(по чл. 18, ал. 1 и/или чл. 19, ал. 1 от ЗДДФЛ), ако той го е приложил при определянето на годишния данък. Облекченията по чл. 18, ал. 2
и/или по чл. 19, ал. 2 от ЗДДФЛ, ако такива са прилагани при определянето на авансовия данък по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ, се вписват на
тези редове само ако служебната бележка се издава от работодател, който не е работодател по основно трудово правоотношение към
31 декември на годината, за която се издава служебната бележка.
6. Редове 8, 9, 11 и 12 се попълват само ако сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово
правоотношение. Ред 11 се попълва само когато работодателят не е работодател по основно трудово правоотношение на лицето и
през годината е удържал суми за дарения от трудовото възнаграждение на лицето.
7. Всички суми в служебната бележка се посочват в левове и стотинки до втория десетичен знак, с изключение на сумата на ред 17,
която се закръглява към всеки пълен лев. Пример: Ако сумата на ред 17 е 1000.31 лв., се вписва 1000 лв. Ако тази сума е 1000.95 лв., също
се вписва 1000 лв.
8. При прекратяване дейността на работодател, който няма правоприемник, служебната бележка се издава от последния
представляващ работодателя.
9. Служебната бележка се издава в 14 – дневен срок от датата на поискването й от съответния работник/служител.
код

101

102
103

Номенклатура на кодовете за вида на дохода
Доходи от: правоотношения с работници и служители по Кодекса на труда; правоотношения с държавни служители и
правоотношения между министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни
лица - от една страна, и служещите в съответните министерства - от друга, както и служебните правоотношения между
началника на Националната служба за охрана, от една страна, и офицерите и сержантите - от друга; правоотношения с
членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет, съдиите,
прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт,
държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители по Закона за съдебната власт,
включително с кандидатите за младши съдии и младши прокурори във връзка с получаването на възнаграждение за периода на
обучението им, както и правоотношения по Закона за Конституционен съд; правоотношения между Българската православна
църква или друго регистрирано вероизповедание по Закона за вероизповеданията - от една страна, и нейните (неговите)
служители с духовно звание - от друга страна; правоотношения с лица, получаващи доходи от изборни длъжности;
правоотношения, свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на
страната, както и правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато
трудът се полага извън територията на страната; правоотношения между работодател по смисъла на ЗДДФЛ и българско
или чуждестранно физическо лице, когато тези правоотношения се установяват по договор за предоставяне на персонал между
работодателя и трето лице; правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и
контролни органи на предприятия, извън случаите по чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ; правоотношенията между спортен клуб и
професионални спортисти по чл. 77, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и правоотношенията между спортен
клуб и треньори по чл. 78, ал. 1 от същия закон.
Доходи от правоотношения, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с
акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в
дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери, извън случаите по чл. 37, ал. 1 от
ЗДДФЛ
Доходи от правоотношения като морско лице

Код

Номенклатура на лицата, в чиято полза е извършено дарение

01

здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1-3 от Закона за здравето; лечебни заведения; специализирани институции за предоставяне
на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд
"Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика (до 30.06.2020 г.); социални услуги за резидентна грижа
съгласно Закона за социалните услуги*, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд „Социална закрила“ към
министъра на труда и социалната политика (от 01.07.2020 г.); специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила
на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (до 30.06.2020 г.); детски ясли,
детски градини, училища, висши училища или академии; бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
регистрирани в страната вероизповедания; специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, вписани в
регистъра по чл. 83 от Закона за хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; Българския Червен
кръст; културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен
договор, по който Република България е страна; юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на
юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, с изключение на организации,
подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството; фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници";
комуни за лечение на наркозависими; детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).
Дарение за култура
Националната здравноосигурителна каса - за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета
на Министерството на здравеопазването, и/или Център за асистирана репродукция

02
03

*Разпоредбите на ЗДДФЛ, приложими при дарения в полза на социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, се прилагат
съответно при дарения за домовете за деца, лишени от родителска грижа, домовете за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домовете за
пълнолетни лица с психични разстройства, домовете за пълнолетни лица с физически увреждания, домовете за пълнолетни лица със сетивни нарушения
и домовете за пълнолетни лица с деменция до тяхното закриване.

9243

Входящ № и дата >>

Година, за която се подава справката >>

3.1. Телефон

2.2

3

Облагаем
доход

Месец

Година

Х

Х

6

Годишна
данъчна
основа

Х

7

Авансов
данък по
чл. 42 от
ЗДДФЛ

8

9

Данъчно
облекчение
за лични
вноски за
доброволно
осигуряване
по чл. 19,
ал. 1 или
ал. 2 от
ЗДДФЛ

10

Данъчно
облекчение
за лични
вноски за
доброволно
здравно
осигуряване
и за
застраховки
„Живот” по
чл. 19, ал. 1
или ал. 2 от
ЗДДФЛ
Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при
пенсиониране по чл. 20 от ЗДДФЛ
11

Данъчно облекчение за
дарения по чл. 22 от
ЗДДФЛ, в т.ч. за:

12

13

14

Данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ
15

16

18

19

Подпис на представляващия:

17

20

>>

21

Сума по колона 19, възстановена на лицето до 31 януари на
следващата година

22

ЕИК на

Х

Х

Х

23

предприятие

преобразуващото се

Доходи от правоотношения, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те
са съдружници, член-кооператори или акционери, извън случаите по чл. 37, ал. 1 от ЗДДФЛ

Доходи от правоотношения като морско лице

102

103

Вид на дохода:
Доходи от: правоотношения с работници и служители по Кодекса на труда; правоотношения с държавни служители и правоотношения между министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни лица - от една страна, и служещите в
съответните министерства - от друга, както и служебните правоотношения между началника на Националната служба за охрана, от една страна, и офицерите и сержантите - от друга; правоотношения с членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в
Инспектората към Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители по Закона за
съдебната власт, включително с кандидатите за младши съдии и младши прокурори във връзка с получаването на възнаграждение за периода на обучението им, както и правоотношения по Закона за Конституционен съд; правоотношения между Българската православна църква или
друго регистрирано вероизповедание по Закона за вероизповеданията - от една страна, и нейните (неговите) служители с духовно звание - от друга страна; правоотношения с лица, получаващи доходи от изборни длъжности; правоотношения, свързани с наемане на работна сила от
чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на страната, както и правоотношения по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната; правоотношения между работодател по
смисъла на ЗДДФЛ и българско или чуждестранно физическо лице, когато тези правоотношения се установяват по договор за предоставяне на персонал между работодателя и трето лице; правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на
управителни и контролни органи на предприятия, извън случаите по чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ; правоотношенията между спортен клуб и професионални спортисти по чл. 77, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта и правоотношенията между спортен клуб и
треньори по чл. 78, ал. 1 от същия закон.

ден

Годишна данъчна основа по чл. 49 от ЗДДФЛ (сумата в колона 6 на ред 8.1 + сумата в
колона 6 на ред 8.2)

Годишна данъчна основа по чл. 25, ал. 3 от ЗДДФЛ (сборът от сумите с код 103 в
колона 3 – сбора от сумите с код 103 в колона 4 и/или колона 5 х 10%)

Годишна данъчна основа по чл. 25, ал. 1 от ЗДДФЛ (сборът от сумите с код 101 в
колона 3 – сбора от сумите с код 101 в колона 4 и/или колона 5)

2.1

НАИМЕНОВАНИЕ/
ИМЕ

Данъчно
облекчение
за лица с
намалена
работоспособност по
чл. 18, ал. 1
или ал. 2 от
ЗДДФЛ

>>

ВЕСТНИК

101

Код

Дата

8.3

8.2

103

102

8.1

101

ЕИК/Сл. № от
регистъра на
НАП

Задължителни
осигурителни вноски за
сметка на физическото
лице
Удържани
по реда на
КСО и ЗЗО
или
авансово
Внесени в
внесени
чужбина
чрез
дружеството
на самоосигуряващо се
лице
4
5
дарения в полза на лица с код 01
(до 5% от сумата в колона 6 на ред 8.3)

Данни за работодателя изплатил
дохода

дарения в полза на лица с код 02
(до 15% от сумата в колона 6 на ред 8.3)

8. Данни за дохода по трудови правоотношения

4. Фамилно име

7. Работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година

дарения в полза на лица с код 03
(до 50% от сумата в колона 6 на ред 8.3)

3. Презиме >>

Данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ

6. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Сл. № от регистъра на НАП >>

Годишна данъчна основа по чл. 49, ал. 1 от ЗДДФЛ след
намаленията (сумата в колона 6 на ред 8.3 – сборът от сумите в
колони от 8 до 16 на ред 8.3)

2. Собствено име >>

Дължим годишен данък, определен по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ
(колона 17 х 10%)

1. Код
корекция >>
5.Тип
Идентификатор >>

1
101

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

Част ІІ Данни за изплатен през годината доход по трудови правоотношения и за удържан данък и задължителни осигурителни вноски

4. Данни за представляващия (попълват се само, когато платецът е юридическо лице):
4.1. Собствено име, презиме и фамилно
име на представляващия

3. За контакт >>

3.2.e-mail

>> Отбележете, ако справката се подава при заличаване/прекратяване на предприятие в срока по чл. 162 от ЗКПО

1. ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП

2. Наименование

СПРАВКА

ПО ЧЛ. 73, АЛ. 6 ОТ ЗДДФЛ ЗА ИЗПЛАТЕНИТЕ ПРЕЗ ГОДИНАТА ДОХОДИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Част І Идентификационни данни за работодателя

Попълва се от
задълженото лице >>

Попълва се от приходната
администрация >>

Код на дохода

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Общ размер на удържания данък за доходите по трудови
правоотношения
(сборът от сумите в колона 7 + колона 20 – колона 21, ако са
попълнени)

ЗАПОВЕД № ЗМФ-901
от 26 ноември 2020 г.
На основание чл. 64, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам нов образец на справка по чл. 73, ал. 6 от
Закона за данъците върху доходите на физическите лица съгласно приложението.
На основание чл. 64, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица настоящата заповед и приложението към нея подлежат
на обнародване в „Държавен вестник“.
Министър:
К. Ананиев

Разлика между колона 18 и сбора от сумите в колона 7 за
доходите с код 101 и 103

ДЪРЖАВЕН

Сума по колона 19, удържана от лицето до 31 януари на
следващата година

С Т Р. 1 2 0
БРОЙ 103

Номенклатура на лицата, в чиято полза е извършено дарение

Националната здравноосигурителна каса – за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването, и/или Център за асистирана репродукция

здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1-3 от Закона за здравето; лечебни заведения; специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра
на труда и социалната политика (до 30.06.2020 г.); социални услуги за резидентна грижа съгласно Закона за социалните услуги*, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд „Социална закрила“ към министъра на труда и социалната политика (от 01.07.2020 г.);
специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа (до 30.06.2020 г.); детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии; бюджетни предприятия по смисъла
на Закона за счетоводството; регистрирани в страната вероизповедания; специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, вписани в регистъра по чл. 83 от Закона за хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; Българския Червен
кръст; културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна; юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, с изключение на организации,
подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството; фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"; комуни за лечение на наркозависими; детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).
Дарение за култура

9244

ДЪРЖАВЕН

Национална агенция за приходите обработва и защитава личните данни, съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. Повече
подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството й на администратор на лични данни, можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите“, публикувана
на интернет адрес: www.nap.bg или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg и телефон: 0700 18 700.

1. В Част І се попълват данните на работодателя, който подава информацията за доходите от трудови правоотношения на съответните работници и служители. Когато справката се подава от правоприемник, в тази част се посочват данните на
правоприемника, а на съответните редове в колона 23 на Част ІІ се вписва ЕИК на преобразуващото се предприятие.
2. Информация се предоставя за всяко физическо лице, на което през течение на годината са изплатени доходи по трудови правоотношения, като Част ІІ се попълва за всяко лице поотделно.
3. В т. 1, Част ІІ се вписва „0“ за основни данни; „1“ – за коригиращи данни и „8“ – за заличаващи данни. При заличаване на данни се попълват само точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 в Част ІІ.
4. В т. 5, Част ІІ се вписва „0“ за лице с ЕГН или „1“ за лице с ЛН, ЛНЧ или „Сл. № от регистъра на НАП“.
5. Точка 7, Част ІІ се попълва, когато информацията се подава от работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година на съответното лице.
6. Когато работникът или служителят през данъчната година има или е имал трудов договор за допълнителен труд при друг работодател или е имал основно трудово правоотношение при друг работодател, работодателят по основното трудово
правоотношение към 31 декември включва придобития при другия работодател доход в справката, ако работникът/служителят му предостави служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ от другия работодател и доходът е включен при изчисляване на
годишната данъчна основа и определяне на годишния размер на данъка по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ. В тези случаи данните за другия работодател се попълват на отделен ред за съответния код на дохода.
7. Точка 8 „Данни за дохода по трудови правоотношения“ на Част ІІ се попълва по следния начин:
- в колона 3 на съответните редове се посочва общата сума на изплатения през годината облагаем доход от конкретния код, в зависимост от вида на правоотношението, съгласно номенклатурата (код 101, 102 и/или 103). Доходът се посочва
сумарно по кодове за всеки работодател поотделно;
- в колони 4, 5 и 7 се посочват задължителните осигурителни вноски, удържани и/или внесени от работодателя, както и удържаният авансово данък по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ за дохода, посочен в колона 3;
- данни в колона 6 на редове 8.1, 8.2 и 8.3, както и в колони от 11 до 21 на ред 8.3 се попълват само от работодател по основно трудово правоотношение за съответното лице;
- колони 8, 9 и 10 за кодове 101, 102 и/или 103 се попълват, ако през течение на годината е прилагано данъчно облекчение по реда на чл. 18, ал. 2 или чл. 19, ал. 2 от ЗДДФЛ за съответния доход;
- колони 9, 10, 12, 13 и 14 се попълват само ако сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение;
- колони 12, 13 и 14 се попълват, когато е ползвано данъчно облекчение за дарения по чл. 22 от ЗДДФЛ при определянето на годишния данък от работодателя по основното трудово правоотношение, като размерът на дарението се посочва в
съответната колона, според номенклатурата към справката. Сборът от сумите, посочени в колони 12, 13 и 14 на ред 8.3 не може да превишава 65 на сто от сумата, посочена в колона 6 на същия ред;
- всички суми се посочват в левове и стотинки до втория десетичен знак, с изключение на сумата в колона 19, която се закръглява към всеки пълен лев. Пример: Ако сумата в колона 19 е 1000,31 лв., се вписва 1000 лв. Ако тази сума е 1000,95 лв.,
също се вписва 1000 лв.

Указания за попълване на справката:

1. Справката се изисква на основание чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) от работодателите за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината
данък и задължителни осигурителни вноски. В справката се включва и информацията, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ за лицата, на които към 31 декември на данъчната година
работодателят е работодател по основното трудово правоотношение.
2. Справката се предоставя само по електронен път във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния директор на НАП, в Териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на работодателя в срок до 28 февруари
на следващата година. При откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице, след този срок, подателят има право да прави промени в тези данни до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията.
3. При преобразуване или прехвърляне на предприятие справката се изготвя от правоприемника. При заличаване/прекратяване на предприятие справката се представя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от
Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
4. Справка, която не съдържа всички изискуеми данни, не се счита за достоверна и не се приема! За непредставяне или несвоевременно представяне на справката, както и за посочване на неверни или непълни данни, виновните лица се наказват с
глоба или имуществена санкция по реда на чл. 82 от ЗДДФЛ. Глобата или имуществената санкция е в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. За нарушения, извършени за повече от едно физическо лице, глобата или
имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер до 500 лв.

УКАЗАНИЯ:

*Разпоредбите на ЗДДФЛ, приложими при дарения в полза на социални и интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа, се прилагат съответно при дарения за домовете за деца, лишени от родителска грижа, домовете за пълнолетни лица с умствена изостаналост, домовете за пълнолетни лица с психични
разстройства, домовете за пълнолетни лица с физически увреждания, домовете за пълнолетни лица със сетивни нарушения и домовете за пълнолетни лица с деменция до тяхното закриване.

03

02

01

Код

БРОЙ 103
ВЕСТНИК
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С Т Р.

122

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 103

АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗАМ-1804
от 27 ноември 2020 г.
На основание чл. 666, ал. 3 от Закона за митниците нареждам:
Изменям Заповед № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г. (ДВ, бр. 51 от 2019 г.), изм. със Заповед № ЗАМ658/32-115414 от 16.04.2020 г. (ДВ. бр. 40 от 2020 г.), изм. със Заповед № ЗАМ-1006/32-183126 от 26.06.2020 г.
(ДВ, бр. 58 от 2020 г.), както следва:
I. В приложение № 4 „Национални кодове на документи, сертификати и разрешения“ към т. 4 от заповедта се добавят следните кодове:
„
Код на
документа

Description

Описание

IARZ

Analytical certificate for rose oil issued by inde- Аналитичен сертификат за розово масло, издаpendent acreditatcd laboratory
ден от независима акредитирана лаборатория

ICRZ

Certificate of compliance with product specification for product Bulgarsko rozovo maslo (Bulgarian Rose Oil) with Protected geographical indication issed by Control Body to
the producer of Bulgarian Rose Oil with Protected
Geographycal Indication

IGRZ

Document for guarantee for purity and naturalness of the rose oil issued by (he roseproducer
that has produced in Republic of Bulgaria rose
oil based on Article 1 1 (10) of Rose Oil Act

Сертификат за съответствие с продуктовата
спецификация за продукта Българско розово
масло със защитено географско указание, издаден от контролиращо лице на производител на
Българско розово масло със защитено географско указание

Документ за гаранция за чистота и натуралност на розово масло от розопреработвател
в Република България, произвел розовото
масло, издаден на основание чл. 11, ал. 10 от
Закона за маслодайната роза
“
II. В приложение № 7 „Допълнителни национални кодове на стоките“ към т. 7 от заповедта се
добавят следните кодове:
„
Код

Описание

Z001

Внос на Българско розово масло със защитено географско указание

Z002

Внос на друго розово масло

Z999

Внос на други продукти, различни от розово масло

Q001

Износ на Българско розово масло със защитено географско указание

Q002

Износ на друго розово масло

Q999

Износ на други продукти, различни от розово масло

“
Настоящата заповед е неразделна част от Заповед № ЗАМ-990/32-177597 от 18.06.2019 г. (ДВ, бр. 51 от
2019 г.), изм. със Заповед № ЗАМ-658/32-115414 от 16.04.2020 г. (ДВ, бр. 40 от 2020 г.), изм. със Заповед №
ЗАМЧ006/32-183126 от 26.06.2020 г. (ДВ, бр. 58 от 2020 г.).
Заповедта влиза в сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник‘‘.
Директор:
Г. Костов
9218
ЗАПОВЕД № ЗАМ-1816/32-351482
от 30 ноември 2020 г.
На основание чл. 6, т. 2 от Устройствения правилник на Агенция „Митници“, чл. 8, ал. 1 и 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) нареждам:
1. В т. II от Заповед № ЗАМ-1766/32-376427 от 28 декември 2018 г. на директора на Агенция „Митници“
(ДВ, бр. 2 от 2019 г.) числото „272“ се заменя със „719“.
2. Заповедта влиза в сила от 30.11.2020 г.
На основание чл. 8, ал. 4 от ДОПК заповедта да се обнародва в „Държавен вестник“.
Директор:
Г. Костов
9199
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27. – Българската народна банка на основание чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета
с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на
Управителния съвет на БНБ, обявява основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,00 на сто, считано от 1 декември 2020 г.
9237
65. – Министърът на енергетиката на основание
постъпило заявление за проучване на подземни
богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и § 88 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на ЗПБ (ДВ, бр. 79 от 2020 г.) открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали, в площ „Лари“, разположена в
землищата на с. Полянец и с. Душниково, община
Джебел, област Кърджали, описана със следните
гранични точки в Координатна система БГС 2005,
зона 35:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4594490

361935

2.

4594382

362167

3.

4594318

362267

4.

4594191

362312

5.

4594017

362598

6.

4594143

362650

7.

4593899

362886

8.

4593665

362470

9.
4594281
361651
9165
83. – Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност професор в област на
висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.3. Музикално и танцово изкуство,
специалност „Пиано“ – eдин, за нуждите на катедра „Пиано и акордеон“. Срок за подаване на
документи – 2 месеца от обнародване на обявата
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
сградата на ректората на АМТИИ „Проф. Асен
Даиамандиев“ – Пловдив. Адрес: Пловдив 4000,
ул. Тодор Самодумов № 2, стая № 34; тел. 0877 88
49 55. Приемно време от 10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.
9185
64. – Медицинският университет – Факултет
по дентална медицина, София, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност професор –
един, в област на висше образование 7. Здравеопаз
ване и спорт, професионално направление 7.2.
Дентална медицина и научна специалност „Детска дентална медицина“ за нуждите на катедра
„Детска дентална медицина“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в деканата на Факултета по дентална
медицина, ул. Св. Георги Софийски № 1, стая 202,
от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
9177
8. – Институтът по молекулярна биология
„Академик Румен Цанев“ при БАН – София, обявява конкурс за един професор по професионално
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направление 4.3. Биологически науки, специалност
„Молекулярна биология“, за нуждите на секция
„Регулация на генната активност“, и един доцент
по професионално направление 4.3. Биологически
науки, специалност „Молекулярна генетика“, за
нуждите на лаборатория „Молекулярна генетика
на дрожди“, със срок за подаване на документите
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в канцеларията на института, София 1113, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 21, ет.
4, тел. 872-80-50.
9184
113. – Агенцията по геодезия, картография и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че
започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за отстраняване
на явна фактическа грешка въз основа на проекти,
изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени имоти с идентификатори:
за с. Бело поле, община Благоевград – 03664.23.177,
03664.100.1, 03664.33.1, 03664.108.124, 03664.107.1,
03664.14.55, 03664.14.76, 03664.106.1, 03664.36.80,
03664.36.131, 03664.16.130, 03664.36.84; за с. Бистрица, о бщ и н а Б л а г о евг ра д – 0 4217.67. 396 ,
04217.164.8, 04217.169.1, 04217.191.241, 04217.305.264,
04217.341.27, 04217.341.422, 04217.427.422, 04217.453.1,
04217.476.8, 04217.477.472, 04217.320.442, 04217.332.2,
04217.1.46, 04217.1.593, 04217.1.104, 04217.1.358,
04217.1.106, 04217.1.418, 04217.1.107, 04217.1.108,
04217.1.272, 04217.1.111, 04217.1.112, 04217.140.23,
04217.146.4, 04217.173.9, 04217.185.3, 04217.352.3,
04217.411.17, 04217.437.2, 04217.465.2, 04217.491.4,
04217.1.122, 04217.529.502, 04217.593.4, 04217.636.6,
04217.636.9, 04217.895.75; за с. Горно Хърсово, община Благоевград – 17004.10.413, 17004.10.844,
17004.10.998, 17004.10.969, 17004.10.973, 17004.11.448,
17004.10.420, 17004.10.820, 17004.10.1, 17004.10.200,
17004.10.280, 17004.10.281, 17004.10.287, 17004.10.302,
17004.10.358, 17004.10.359, 17004.10.361, 17004.10.366,
17004.10.422, 17004.10.423, 17004.10.480, 17004.10.483,
17004.10.501, 17004.10.546, 17004.10.574, 17004.10.575,
17004.10.592, 17004.10.596, 17004.10.717, 17004.11.101,
17004.11.106, 17004.11.107, 17004.11.189, 17004.11.190,
17004.11.410, 17004.11.423, 17004.11.424, 17004.11.425,
17004.11.1105, 17004.11.1122, 17004.56.3, 17004.11.421,
17004.11.210, 17004.11.162; за с. Дъбрава, община
Благоевград – 24367.10.250, 24367.110.8, 24367.110.13,
24367.110.12, 24367.110.32, 24367.120.29, 24367.120.8,
24367.88.1, 24367.120.634, 24367.120.44, 24367.120.27,
24367.120.44, 24367.111.1, 24367.123.161, 24367.39.394,
24367.40.162, 24367.106.462, 24367.107.462, 24367.9.299,
24367.110.14, 24367.120.26, 24367.120.38, 24367.115.1,
24367.64.539, 24367.109.1, 24367.110.9, 24367.110.10,
24367.110.532, 24367.118.579, 24367.1.54; за с. Зелендол, община Благоевград – 30702.15.13, 30702.15.14,
30702.15.15, 30702.15.57, 30702.18.5, 30702.18.11,
30702.18.14, 30702.18.15, 30702.18.62, 30702.18.64,
30702.27.133, 30702.27.134, 30702.27.160, 30702.27.161,
30702.27.394, 30702.27.416, 30702.50.35, 30702.63.65,
30702.63.582, 30702.63.603, 30702.68.124, 30702.77.16,
30702.77.18, 30702.77.23, 30702.77.24, 30702.77.33,
30702.77.34, 30702.77.437, 30702.29.595, 30702.29.598,
30702.29.193, 30702.29.192, 30702.29.592, 30702.15.38,
30702.18.2, 30702.50.17, 30702.58.59, 30702.58.60,
30702.72.346, 30702.77.4, 30702.78.326, 30702.78.412,
30702.78.628, 30702.78.653; за с. Изгрев, община
Благоевград – 00134.11.12, 00134.11.25, 00134.29.3,
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00134.29.5, 00134.30.55, 00134.1.40, 00134.1.1035,
00134.2.5, 00134.3.13, 00134.4.8, 00134.4.9, 00134.4.12,
0 0134.5.17, 0 0134.5.18, 0 0134.6.90, 0 0134.11.28,
00134.14.2, 00134.29.1, 00134.30.208, 00134.32.217,
00134.500.4, 00134.500.16, 00134.500.17, 00134.500.166,
00134.500.177, 00134.505.29, 00134.505.31, 00134.505.141,
00134.506.1, 00134.506.201; за с. Марулево, община
Благоевград – 47370.10.79, 47370.10.80, 47370.10.81,
47370.10.112, 47370.10.118, 47370.10.562, 47370.11.62,
47370.11.63, 47370.12.51, 47370.12.54, 47370.12.88,
47370.12.185, 47370.13.19, 47370.13.28, 47370.13.100,
47370.13.106, 47370.13.110, 47370.13.230, 47370.13.240,
47370.13.241, 47370.13.245, 47370.13.259, 47370.13.383,
47370.13.391, 47370.13.395, 47370.14.90, 47370.14.94,
47370.14.114, 47370.14.999, 47370.10.95, 47370.10.105,
47370.10.108, 47370.10.116, 47370.10.123, 47370.12.69,
47370.13.5, 47370.13.11, 47370.13.27, 47370.13.30,
47370.13.178, 47370.13.186, 47370.13.206, 47370.13.227,
47370.13.243, 47370.13.311, 47370.13.314, 47370.13.330,
47370.14.85, 47370.14.92, 47370.14.219, 47370.37.2; за
с. Мощанец, община Благоевград – 49179.5.160,
49179.7.5, 49179.7.6, 49179.8.84, 49179.8.88, 49179.8.171,
49179.8.183, 49179.8.187, 49179.8.190, 49179.8.191,
49179.8.244, 49179.8.312, 49179.8.422, 49179.10.5,
49179.10.6, 49179.10.7, 49179.10.17, 49179.10.19,
49179.10.179, 49179.10.181, 49179.13.9, 49179.13.10,
49179.13.18, 49179.13.25, 49179.13.147, 49179.13.178,
49179.14.11, 49179.14.19, 49179.14.200, 49179.19.198,
49179.19.285, 49179.23.1; за с. Покровник, община
Благоевград – 57159.1.21, 57159.1.33, 57159.1.54,
57159.1.55, 57159.1.566, 57159.1.694, 57159.1.733,
57159.14.13, 57159.14.14, 57159.32.1, 57159.32.2,
57159.32.3, 57159.32.4, 57159.32.5, 57159.32.9, 57159.32.10,
57159.32.447, 57159.33.4, 57159.33.5, 57159.33.8,
57159.33.10, 57159.33.12, 57159.33.13, 57159.33.15,
57159.33.17, 57159.33.18, 57159.33.19, 57159.33.21,
57159.46.12, 57159.47.492, 57159.47.590, 57159.47.710,
57159.47.714, 57159.47.715, 57159.47.728, 57159.47.729,
57159.47.732, 57159.47.755, 57159.47.834, 57159.50.9,
57159.50.10, 57159.50.16, 57159.50.507, 57159.56.26,
57159.56.50, 57159.57.1, 57159.63.35, 57159.73.591,
57159.74.2, 57159.75.4, 57159.75.12, 57159.76.7, 57159.76.8,
57159.76.9, 57159.76.536, 57159.91.3, 57159.91.4,
57159.91.8, 57159.91.542, 57159.115.1, 57159.116.1,
57159.123.1, 57159.126.1, 57159.130.7, 57159.130.8,
57159.131.1, 57159.132.1, 57159.158.537, 57159.158.749,
57159.170.500, 57159.213.539, 57159.217.538, 57159.300.1,
57159.300.496, 57159.47.754, 57159.50.4, 57159.50.7,
57159.50.8, 57159.50.15, 57159.57.2, 57159.57.7, 57159.73.20,
57159.73.26, 57159.73.997, 57159.74.1, 57159.74.944,
57159.75.11, 57159.75.978, 57159.130.5, 57159.212.600;
за с. Рилци, община Благоевград – 62699.16.106,
62699.18.14, 62699.23.14, 62699.23.22, 62699.23.206,
62699.23.426, 62699.24.7, 62699.24.8, 62699.24.9,
62699.24.10, 62699.24.14, 62699.24.19, 62699.24.220,
62699.25.4, 62699.25.5, 62699.25.6, 62699.25.102,
62699.25.103, 62699.25.135, 62699.25.170, 62699.25.219,
62699.25.228, 62699.25.230, 62699.25.344, 62699.25.352,
62699.25.424, 62699.25.425, 62699.27.217, 62699.27.267,
62699.31.122, 62699.31.274, 62699.61.2, 62699.62.2,
62699.62.3, 62699.62.4, 62699.62.5, 62699.62.6, 62699.69.1,
62699.78.1, 62699.82.1, 62699.82.275, 62699.82.362,
62699.90.340, 62699.90.995, 62699.90.996, 62699.29.126,
62699.29.129, 62699.29.136, 62699.29.264, 62699.29.265,
62699.29.322, 62699.29.360, 62699.29.371, 62699.29.372,
62699.29.373, 62699.29.384, 62699.29.385, 62699.9.28,
62699.14.4, 62699.14.5, 62699.24.24, 62699.24.25,
62699.27.427, 62699.30.2, 62699.32.4, 62699.50.1,
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62699.100.1, 62699.100.4, 62699.100.11; за с. Церово,
община Благоевград – 78464.3.296, 78464.3.297,
78464.3.298, 78464.3.373, 78464.3.374, 78464.3.769,
78464.3.791, 78464.5.265, 78464.5.442, 78464.5.443,
78464.5.444, 78464.5.519, 78464.5.523, 78464.5.524,
78464.5.526, 78464.5.527, 78464.5.528, 78464.5.538,
78464.5.549, 78464.5.788, 78464.5.790, 78464.5.795,
78464.5.984, 78464.6.272, 78464.6.926, 78464.15.715,
78464.15.717, 78464.20.698, 78464.20.876, 78464.20.912.
Проектите за изменение се намират в Службата по
геодезия, картография и кадастър – Благоевград.
В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проектите и да изразят писмено становище
с представяне на доказателства.
9148
112. – Агенцията по геодезия, картография
и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР
съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри за отстраняване на явна фактическа
грешка въз основа на проекти, изработени от
правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга
поземлени имоти с идентификатори: за гр. Дунавци, община Видин – 24061.93.170, 24061.93.1,
24061.93.12, 24061.93.171, 24061.93.199, 24061.93.200,
24061.93.27, 24061.93.26, 24061.144.20 24061.144.13,
24061.144.251, 24061.143.1, 24061.143.227, 24061.143.320,
24061.181.318, 24061.181.245, 24061.181.379, 24061.181.35,
2 4 0 61.18 4.12 69, 2 4 0 61.142 . 367, 2 4 0 61.136.2 37,
24061.136.23, 24061.120.220, 24061.120.33, 24061.120.214,
24061.119.10, 24061.119.9, 24061.119.8, 24061.107.56,
24061.107.55, 24061.107.54, 24061.107.53, 24061.107.52,
24061.107.23, 24061.107.24, 24061.107.25, 24061.104.188,
24061.104.32, 24061.104.31, 24061.104.30, 24061.104.29,
24061.104.190, 24061.74.346, 24061.74.312, 24061.74.345,
24061.77.147, 24061.77.169, 24061.119.22, 24061.182.18,
24061.77.27, 24061.74.159, 24061.74.160, 24061.889.159,
24061.101.159, 24061.101.196. Проектите за изменение
се намират в Службата по геодезия, картография и
кадастър – Видин. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с проектите и да изразят
писмено становище с представяне на доказателства.
9146
114. – Агенцията по геодезия, картография
и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР
съобщава, че започва производство по изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри за отстраняване на явна фактическа
грешка въз основа на проекти, изработени от
правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга
поземлени имоти с идентификатори: за с. Гурмазово, община Божурище – 18174.1.30, 18174.1.33,
18174.1.35, 18174.1.70, 18174.1.74, 18174.1.87, 18174.1.115,
18174.1.168, 18174.1.188, 18174.2.75, 18174.6.165,
18174.8.6, 18174.8.127, 18174.11.6, 18174.32.13, 18174.33.1,
18174.33.2, 18174.37.52, 18174.38.84, 18174.42.131,
18174.53.196, 18174.65.122, 18174.66.217, 18174.68.31,
18174.70.1, 18174.70.254, 18174.71.5, 18174.71.6, 18174.71.8,
18174.71.9, 18174.71.10, 18174.73.222, 18174.77.229,
18174.1.55, 18174.1.5, 18174.2.55, 18174.2.66, 18174.2.67,
18174.2.53, 18174.2.42, 18174.2.43; за с. Пожарево, община Божурище – 57100.13.3, 57100.13.4, 57100.15.18,
57100.16.7, 57100.32.56, 57100.130.7; за с. Пролеша, община Божурище – 58606.11.162, 58606.20.8,
58606.20.75, 58606.20.94, 58606.20.95, 58606.22.235,
58606.29.298, 58606.34.4, 58606.34.119, 58606.40.37,
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58606.40.208, 58606.40.209, 58606.41.53, 58606.41.54,
58606.41.55, 58606.41.56, 58606.41.124, 58606.41.125,
58606.42.137, 58606.42.138, 58606.42.140, 58606.42.231,
58606.42.247, 58606.42.269, 58606.42.312, 58606.42.313,
58606.42.314, 58606.42.319, 58606.42.325, 58606.44.2,
58606.44.6, 58606.44.12, 58606.44.13, 58606.40.109,
58606.40.122, 58606.40.184, 58606.40.235, 58606.42.198,
58606.42.215, 58606.42.232, 58606.42.233, 58606.42.234,
58606.42.318, 58606.42.369, 58606.45.2, 58606.45.6,
58606.45.7, 58606.45.8; за с. Росоман, община Божурище – 63121.19.39, 63121.19.44, 63121.19.56, 63121.24.10,
63121.24.11, 63121.24.30, 63121.24.34, 63121.24.35,
63121.24.36, 63121.24.37, 63121.24.39, 63121.24.43,
63121.24.46, 63121.25.58, 63121.25.62, 63121.25.116,
63121.25.117, 63121.25.118, 63121.27.10, 63121.30.27,
63121.30.28, 63121.30.29, 63121.30.39, 63121.32.4,
63121.32.20, 63121.35.1, 63121.35.2, 63121.35.5, 63121.35.11,
63121.35.30, 63121.35.60, 63121.35.70, 63121.35.71,
63121.35.72, 63121.58.1, 63121.58.3, 63121.113.44,
63121.120.40, 63121.129.2, 63121.1000.1, 63121.1000.4.
Проектите за изменение се намират в Службата
по геодезия, картография и кадастър – Софийска
област. В 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
се запознаят с проектите и да изразят писмено
становище с представяне на доказателства.
9150
113а. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Благоевград, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри на недвижимите
имоти за урбанизираните територии в землищата
на с. Бело поле, с. Бистрица, с. Горно Хърсово,
с. Дъбрава, с. Зелендол, с. Изгрев, с. Марулево,
с. Мощанец, с. Покровник, с. Рилци и с. Церово,
община Благоевград, които са в службата по
геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Благоевград.
9149
112а. – Службата по геодезия, картография
и кадастър – Видин, на основание чл. 46, ал. 1
и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралните регистри на недвижимите
имоти за урбанизираната територия в землището
на гр. Дунавци, община Видин, които са в службата
по геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по тях пред Службата по геодезия,
картография и кадастър – Видин.
9147
114а. – Службата по геодезия, картография и
кадастър – Софийска област, на основание чл. 46,
ал. 1 и 2 ЗКИР съобщава, че са приети кадастралната
карта и кадастралният регистър на недвижимите
имоти за урбанизираните територии в землищата
на с. Гурмазово (вкл. гр. Божурище), с. Пожарево,
с. Пролеша и с. Росоман, община Божурище, които
са в службата по геодезия, картография и кадастър.
В 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по тях пред Службата по геодезия, картография и кадастър – Софийска област.
9151
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23. – Община Велинград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 325
от 12.11.2020 г. на ОбС – Велинград, е одобрен
ПУП – парцеларен план за обект: трасе за външно
електрозахранване на ПИ 10450.93.94, м. Могилица,
от КККР на Велинград, община Велинград, област
Пазарджик, възложено от „Електроразпределение
Юг“ – ЕАД, Пловдив. Проектираният електропровод НН е с обща дължина 299 м. Трасето
започва от КРШ, монтиран пред ТП 69, намиращ
се в ПИ 10450.93.94 с НТП – „За съоръжение на
електропровод“, и продължава на север в ПИ
10450.94.78 (на 0,60 м от източната граница на
имота) с НТП – „За местен път“. Електропроводът пресича ПИ 10450.94.78 на запад и достига до
границата на ПИ 10450.94.32, където завършва в
ново стандартизирано електромерно табло.
9166
24. – Община Велинград на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 326
от 12.11.2020 г. на ОбС – Велинград, е одобрен
ПУП – парцеларен план на трасе за външно
електрозахранване на ПИ 10450.9.158 от ТП „Шулев“ в ПИ 10450.502.2613 от КККР на Велинград,
община Велинград, област Пазарджик, възложено
от „Електроразпределение Юг“ – ЕАД, Пловдив.
Проектираният електропровод започва от ТП,
намиращ се в ПИ 10450.502.2613, преминава през
ПИ 10450.502.3172, пресича път 10450.502.3178,
пресича ПИ 10450.502.3179 и достига до границата на регулацията на Велинград. Дължината на
участъка в регулация е 53,70 м. Оттам трасето
преминава в участък извън регулация (с дължина
127 м), за който е представен чертеж – парцеларен
план, преминава през местен път ПИ 10450.6.29 и
10450.9.6 до стандартизирано електромерно табло
на границата на ПИ 10450.9.158.
9167
24. – Община Сливен на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава на собственика на имот
с идентификатор 67338.421.95 по КК на гр. Сливен – неизвестен, че е издадена Заповед № РД-152768 от 5.10.2020 г. на кмета на община Сливен
за принудително отчуждаване на част от имота
за реализиране на обект – публична общинска
собственост – улица от ос.т. 3354 до ос.т. 3497 по
плана за регулация на улици, на поземлени имоти
за обществени мероприятия и устройствени зони
на местност Гюргюнлюка, СО „Изгрев“, землище
Сливен. Заповедта може да бъде обжалвана пред
Административния съд – Сливен, чрез Община
Сливен в 14-дневен срок от съобщаването є.
9175

СЪДИЛИЩ А
Административният съд – Велико Търново, на
основание чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил протест на прокурор в Окръжната прокуратура – гр.
Велико Търново, против Наредбата за овладяване
на популацията на безстопанствените кучета на
територията на община Стражица, приета с Решение № 648 по протокол № 58 от 30.06.2015 г.
на Общинския съвет – гр. Стражица, за което е
образувано адм. д. № 719/2020 г. по описа на Административния съд – Велико Търново. Съдебното
заседание е насрочено за 15.01.2021 г. от 9,30 ч.
9211
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Административният съд – Кърджали, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е
постъпило оспорване по Заповед № РД-09-242 от
18.11.2020 г., издадена от областния управител на
област Кърджали, с която е оспорено Решение
№ 151 от 29.10.2020 г. от протокол № 13 на проведено заседание на Общинския съвет – гр. Ардино,
с което решение е одобрена: I. план-сметка за
необходимите приходи и разходи за услугите за
сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на
битови отпадъци в депо и поддържане на чистотата
на територии за обществено ползване за 2021 г.
съгласно приложение № 1, и са приети годишните
такси за битови отпадъци през 2021 г. по отделните видове услуги, като: II. всички досегашни
размери на таксата за битови отпадъци за услуги
„Сметосъбиране и сметоизвозване“ и „Чистота на
местата за обществено ползване“ за жилищните
и нежилищните имоти на задължените граждани
и предприятия във всички населени места на
общината остават в сила и за 2021 г.; III. на основание чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ таксата за битови
отпадъци в частта є за услугата „Третиране на
битовите отпадъци в съоръжения и инсталации
(депа)“ за всички имоти – жилищни и нежилищни, на задължените граждани и предприятия да
се увеличи с 1,0 % (промил) на 1000 за 2021 г. По
оспорването е образувано адм. д. № 336/2020 г. на
Административния съд – Кърджали, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
13.01.2021 г. от 10 ч.
9212
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава,
че е образувано адм.д. № 2949 по описа за 2020 г.
на Административния съд – Пловдив, по жалба
на областния управител на област Пловдив срещу
т. 1 от Решение № 325, взето с протокол № 9 от
заседание, проведено на 14.10.2020 г. на Общинския
съвет „Родопи“.
9210
Административният съд – София-град, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че са
постъпили жалби от Венко Тодоров Йорданов,
Тошка Георгиева, Ирина Георгиева Йорданова,
Христо Георгиев Йорданов, Маргарита Лалева
Йорданова, Йорданка Димитрова Попова, Георги
Иванов Йорданов, Николай Иванов Йорданов
и Пенчо Александров Пенков срещу Решение
№ 550 по протокол № 80 от 25.07.2019 г. на Столични я общинск и съвет относно одобрени я
подробен устройствен план – план за регулация
и план за застрояване на м. Ж.к. Дружба 2 –
І част, кв. 46, за отреждането на УПИ ІІІ – за
озеленяване с режим на Тго, за имоти с идентификатори 68134.1505.1645 и 68134.1505.1144, по които
е образувано адм. д. № 1337/2020 г. по описа на
Административния съд – София-град, ІІ отделение, 25 състав, насрочено за 22.02.2021 г. от 9,30 ч.
Заинтересованите лица, които притежават вещни
права върху недвижими имоти, разположени в кв.
46, м. Ж.к. Дружба 2 – І част, район „Искър“ – СО,
могат да се конституират като ответници в производството по делото в едномесечен срок от деня на
обнародване в „Държавен вестник“ на съобщението
за оспорване на административния акт.
9160
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Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че по жалба от Фондация „Гринберг“ – Пловдив,
против Наредбата за организацията и дейността
на клубовете на пенсионерите и инвалидите в
община Божурище, приета от ОбС – Божурище,
с Решение № 78 по протокол № 13 от 30.10.2008 г.,
е образувано адм. дело № 784/2020 г., насрочено в
открито съдебно заседание на 13.01.2021 г. от 10 ч.
9155
Добричкият окръжен съд, гражданска колегия,
уведомява Силвия Чвартос, родена на 13.11.1988 г.,
с неизвестен адрес, в качеството є на ответница
по гр. д. № 532/2020 г. по описа на Окръжния
съд – Добрич, за образуваното по молба на Сеер
Неджатин Демир с ЕГН 7707138010 и Симеон Расим
Демир с ЕГН 7107017980 дело за непълно осиновяване при условията на чл. 102, ал. 1 във връзка
с чл. 93, ал. 1 от СК на детето Жустина Серчен
Чвартос с ЕГН 0951277914. Призовава ответницата
да се яви за насроченото съдебно заседание на
25.01.2021 г. от 10 ч. Указва на ответницата, че в
едноседмичен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на Окръжния съд – Добрич, за връчване
на преписи от молбата и приложенията към нея.
В случай че ответницата не се яви в съда, за да
получи съдебните книжа в указания срок, ще є
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
9174
Софийският градски съд, гр. отделение, 12 състав, уведомява ответниците Руми Шимон, ЛНЧ
1001406871, л.к. № 711467425/12.11.2018 г., издадена
от МВР – София, и Коби Гали, ЛНЧ 1001516907, л.к.
№ 711467438/12.11.2018 г., издадена от МВР – София,
че срещу тях е образувано гр. д. № 12236/2017 г.
с ищец Валентин Йорданов Васев. На основание
чл. 48, ал. 2 ГПК ответниците следва да се явят в
съда в рамките на едномесечен срок, за да получат
копие от подадената искова молба и приложените
към нея доказателства. В случай че ответниците
не се явят в съда в посочения срок, ще им бъде
назначен особен представител.
9161
Горнооряховският районен съд уведомява
ответника Тасавар Хусаин – роден на 5.07.1971 г.,
гражданин на Пакистан, че има образувано
гр.д. № 1197/2020 г. по описа на съда със страни:
Иванка Колева Костадинова – ищец, и Тасавар
Хусаин – ответник, с основание на иска чл. 49
от СК, и в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ може да подаде отговор по
чл. 131 от ГПК, като в противен случай делото ще
се разгледа с участието на особен представител
съгласно чл. 48, ал. 2 от ГПК.
9171
Районният съд – Ихтиман, гражданска колегия,
V състав, е издал заповед за неплащане по гр.д.
№ 814/2020 г. по описа на РС – Ихтиман, като по
молба на молителя Илия Кръстев Влахов, ЕГН
5508023627, с постоянен адрес гр. Ихтиман, ж.к.
Стипон, бл. 18, вх. Б, ап. 21, на основание чл. 562,
ал. 1 ГПК кани държателя на 62 бр. поименни акции
на Илия Кръстев Влахов с номинална стойност
300 лв., издадени от „ГБС – Инфраструктурно строителство“ – АД, с ЕИК 130131711, да заяви правата
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си върху ценните книги най-късно в откритото
съдебно заседание, насрочено за 6.04.2021 г., 11 ч.,
когато ще се разгледа молбата на Илия Кръстев
Влахов за обезсилване на ценните книжа. В случай
че в указания срок държателят не заяви своите
права, ценните книги ще бъдат обезсилени.
9178
Районният съд – Русе, ІІІ гр. състав, призовава
Мехмет Йълмаз, роден на 9.09.1985 г., гражданин
на Република Турция, в двуседмичен срок от обнародване на настоящото съобщение в „Държавен
вестник“ да се яви в канцеларията на Районния
съд – Русе, ул. Александровска № 57, в качеството
на ответник по гр. дело № 3947/2020 г. на Районния
съд – Русе, да получи съдебни книжа и съобщение,
подадени от Гюлбахар Садулова Йълмаз, ЕГН
9102085033, заедно с приложените към нея писмени
доказателства и разпореждане по чл. 131. Ако в
указания срок ответникът не се яви в съда, за да
получи преписи от съдебните книжа и приложенията, или не посочи съдебен адрес, делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като му
бъде назначен особен представител.
9173
Софийският районен съд, гражданско отделение, 37 състав, е издал Заповед за неплащане
№ 20249284 от 11.11.2020 г., като кани държателя
на следните ценни книги:
1. Временно удостоверение № 3 за 18 113 бр. обикновени налични поименни акции клас „Б“ с право
на глас и номинал от по 1 лв. всяка, с номера на
акциите от № 13 775 до № 31 887 включително, от
капитала на „Лигъл трек“ – АД, собственост на
Иван Рашнич, гражданин на Република Сърбия,
роден на 4.01.1985 г., с възпроизведени по-нататък други лични данни на титуляря, издадено
на 28.08.2014 г. от изпълнителния директор и
председателя на съвета на директорите на „Лигъл
трек“ – АД;
2. Временно удостоверение № 4В за 4591
бр. обикновени налични поименни акции клас
„Б“ с право на глас и номинал от по 1 лв. всяка,
с номера на акциите от № 36 479 до № 41 069
включително, от капитала на „Лигъл трек“ – АД,
с ЕИК 203192547, собственост на Александър
Гвозден, гражданин на Република Сърбия, роден
на 1.10.1979 г., с възпроизведени по-нататък други
лични данни на титуляря, издадено на 14.08.2017 г. от
изпълнителния директор и председателя на съвета
на директорите на „Лигъл трек“ – АД, правата по
което са прехвърлени изцяло с джиро от 14.08.2017 г.
от Александър Гвозден, гражданин на Република
Сърбия, роден на 1.10.1979 г., с възпроизведени понататък други лични данни на титуляря на Иван
Рашнич, гражданин на Република Сърбия, роден
на 4.01.1985 г., и
3. Временно удостоверение № 4С за 8931
бр. обикновени налични поименни акции клас
„Б“ с право на глас и номинал от по 1 лв. всяка,
с номера на акциите от № 41 070 до № 50 000
включително, от капитала на „Лигъл трек“ – АД,
с ЕИК 203192547, собственост на Александър
Гвозден, гражданин на Република Сърбия, роден
на 1.10.1979 г., с възпроизведени по-нататък други
лични данни на титуляря, издадено на 14.08.2017 г. от
изпълнителния директор и председателя на съвета
на директорите на „Лигъл трек“ – АД, правата по
което са прехвърлени изцяло с джиро от 14.08.2017 г.
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от Александър Гвозден, гражданин на Република
Сърбия, роден на 1.10.1979 г., с възпроизведени понататък други лични данни на титуляря на Иван
Рашнич, гражданин на Република Сърбия, роден
на 4.01.1985 г.,
да заяви правата си по тези ценни книги по
настоящото дело най-късно до датата на откритото
съдебно заседание, когато ще се разгледа искането
на Иван Рашнич, гражданин на Република Сърбия,
роден на 4.01.1985 г.
Ако не бъдат заявени претенции на държателя,
съдът ще обезсили ценните книги.
Издава заповед за неплащане, като заповядва
да не се издават акции и да не се извършват плащания по гореописаните ценни книги.
Насрочва гр.д. № 15431 по описа за 2020 г. на
Софийския районен съд, 165 състав, за разглеждане
в открито заседание на 14.01.2021 г. от 9,30 ч., за
която дата и час да се призоват Иван Рашнич и
„Лигъл трек“ – АД.
9179

ПОК А НИ И СЪОБЩЕНИ Я
735. – Главният прокурор на Република България на основание чл. 29а, ал. 3, 5 и 6 във връзка
с чл. 16, ал. 4, изр. последно от Закона за съдебната власт и Заповед № РД-04-461 от 2.12.2020 г.
свиква общо събрание на следователите за избор
на член на Висшия съдебен съвет от състава на
следователите и кани следователите от Националната следствена служба и от следствените отдели
в окръжните прокуратури, в Софийската градска
прокуратура, в Специализираната прокуратура и
военно-окръжните прокуратури да вземат участие
в общото събрание на следователите за избор
на член на Висшия съдебен съвет от състава на
следователите, което ще се проведе в две последователни съботи, както следва:
– на 13.03.2021 г. в 10,00 ч. (първа събота) – в
гр. София, зала „Интер Експо център“, бул. Цариградско шосе № 147;
– на 20.03.2021 г. в 8,00 ч. (втора събота) – в
гр. София, Съдебна палата, бул. Витоша № 2,
партер (централно фоайе).
І. Дневен ред на събранието, което ще се проведе
на 13.03.2021 г. в 10,00 ч. (първа събота):
1. откриване на събранието и обявяване броя
на присъстващите следователи;
2. избор на председател на събранието;
3. избор на избирателна комисия;
4. избор на избирателни секции (секционни
комисии) и определяне на техния брой;
5. приемане на решение на общото събрание на
следователите за времето за изслушване на всеки
от кандидатите;
6. изслушване на кандидатите по азбучен ред
и въпроси към тях.
ІІ. Дневен ред на събранието, което ще се
проведе на 20.03.2021 г. в 8,00 ч. (втора събота):
1. провеждане на избор на член на Висшия
съдебен съвет от следователите в съответствие с
процедурата по чл. 32 – 37 от Правилата за провеждане на избори за членове на Висшия съдебен
съвет от съдиите, прокурорите и следователите;
2. обявяване на решението на избирателната
комисия за резултатите от избора.
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ІІІ. Предложенията за член на Висшия съдебен
съвет от следователите се правят при спазване
изискванията на чл. 29в от Закона за съдебната
власт и чл. 12 от Правилата за провеждане на
избори за членове на Висшия съдебен съвет от
съдиите, прокурорите и следователите, а именно:
1. депозират се в деловодството на Висшия
съдебен съвет – след обнародване в „Държавен
вестник“ на свикването на общото събрание и не
по-късно от два месеца преди първата събота на
провеждането му (12.01.2021 г.), заедно с писменото
съгласие на кандидата и се обявяват заедно с мотивите и имената на предложителите на интернет
страницата на Висшия съдебен съвет в срок до три
дни от постъпването им;
2. в четиринадесетдневен срок от обявяването
на предложенията (29.01.2021 г.) кандидатите представят в писмена форма подробна автобиография,
мотивите си и концепция за дейността на Висшия
съдебен съвет, както и документи за съответствие с
изискванията на закона; в същия срок (29.01.2021 г.)
кандидатите представят декларация, свързана с
несъвместимостта или за обстоятелства, които
могат да доведат до частен интерес по смисъла
на чл. 52 от Закона за противодействия на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество при вземане на решения, за имотното
си състояние и произхода на средствата за придобиване на имуществото си по чл. 19а, ал. 1 от
Закона за съдебната власт; документите следва да
се публикуват в срок до три дни от представянето
им (1.02.2021 г.) на интернет страницата на Висшия
съдебен съвет;
3. становищата за кандидатите и въпросите към
тях се представят до 26.02.2021 г. и се публикуват
на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в
срок до три дни след постъпването им (1.03.2021 г.).
Регистрацията започва 120 минути преди обявения час на провеждане на събранието – в 8,00 ч.
на 13.03.2021 г.
Организационно-техническата подготовка на
събранието се извършва от администрацията на
Висшия съдебен съвет.
Общото събрание се провежда, ако присъстват
повече от половината от включените в избирателния списък по чл. 29д, ал. 1 от Закона за съдебната
власт следователи. При липса на кворум събранието се отлага за един час по-късно и се провежда
независимо от броя на присъстващите. Събранието е публично и се излъчва в реално време чрез
интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
9252
11. – Управителният съвет на „Комисия за регионално и международно сътрудничество по проблемите на мобилността и комуникативността на хора
с трайни увреждания“ – София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 9.02.2021 г. в 17 ч. в сградата на ул. Константин
Преславски № 3 в София при следния дневен ред:
1. отчет на УС на КРМСПМКХТУ за 2020 г.; 2.
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приемане на бюджета за 2021 г.; 3. промени в ръководните органи. Материалите за общото събрание
са на разположение на адреса на седалището му
10 дни преди събранието. Регистрацията ще започне в 16 ч. на 9.02.2021 г. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
9156
37. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Автомобилен клуб „СЕВЕР“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 17.02.2021 г. в 17 ч. в заседателната зала в сградата на УСАС, ул. Константин
Преславски № 3, София, при следния дневен ред:
1. отчет на УС на АК „СЕВЕР“ за 2020 г.; 2. приемане бюджета за 2021 г.; 3. промени на ръководни
органи; 4. разни. Материалите за общото събрание
са на разположение на адреса на седалището му
10 дни преди събранието. Регистрацията ще започне в 16 ч. на 17.02.2021 г. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе
същия ден в 18 ч., на същото място и при същия
дневен ред независимо от броя на присъстващите.
9162
139. – Съветът на Адвокатската колегия – Враца, на основание чл. 81, ал. 1 от ЗА свиква редовно отчетно-изборно събрание на колегията
на 30.01.2021 г. в 8,30 ч. в залата на Регионалния
инспекторат по образованието (бившата БЗНС),
Враца, ул. Софроний Врачански № 6, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския
съвет през отчетната 2020 г.; 2. отчет за финансовата дейност на адвокатския съвет за 2020 г.; 3.
доклад за дейността на контролния съвет; 4. отчет
за дейността на дисциплинарния съд; 5. приемане
на бюджета на съвета на колегията за финансовата
2021 г.; 6. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите в страната; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА общото
събрание ще се проведе същия ден в 9,30 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Поканват
се членовете на колегията да участват лично или
чрез писмено упълномощен представител.
9163
3. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Футболен клуб Арсенал 2000“,
Казанлък, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и т. 23
от устава на сдружението свиква редовно общо
събрание на 29.01.2021 г. в 10,30 ч. в административната сграда на „Арсенал“ – АД, Казанлък, бул.
Розова долина № 100, при следния дневен ред: 1.
приемане на годишния финансов отчет и доклада
за дейността за 2020 г. на сдружението; 2. избор
на нов управителен съвет на сдружението поради
изтичане мандата на стария. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден един час по-късно, на същото
място и при същия дневен ред.
9164
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