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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Гражданския
процесуален кодекс (oбн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.;
изм., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.;
изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от
2009 г.; Решение № 4 на Конституционния съд
от 2009 г. – бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 82 от
2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15
на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 5 от
2011 г.; изм., бр. 45, 49 и 99 от 2012 г., бр. 15
и 66 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г., бр. 50 от
2015 г., бр. 15 и 43 от 2016 г., бр. 8, 13, 63, 86,
96 и 102 от 2017 г., бр. 42 и 65 от 2018 г., бр. 38,
83, 98 и 100 от 2019 г. и бр. 68 и 98 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1, а изречение второ се заличава.
2. Създават се ал. 2 – 6:
„(2) Връчването може да се извърши на
избран от страната електронен адрес за връчване чрез:
1. единния портал за електронно правосъдие;
2. квалифицирана услуга за електронна
препоръчана поща съгласно чл. 3, параграф 37
от Регламен т (ЕС) № 910/2014 на Евро пейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от
28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“.
(3) Когато не е избрана възможност за
връчване по ал. 2, но страната е посочила

адрес на електронна поща, връчването се
извършва на посочения адрес.
(4) Съгласието за връчване по ал. 2 и 3
може да се оттегли по всяко време, като
оттеглянето не засяга редовността на вече
извършените действия.
(5) Когато не може да се извърши връчване
по ал. 1 – 3, съобщението се връчва на настоящия адрес на страната, а при липса на
такъв – на постоянния.
(6) Страната може да посочи електронен
адрес за връчване на вещо лице, свидетел и
трето лице, задължено да представи намиращ
се у него документ.“
§ 2. Създава се чл. 38а:
„Задължение за посочване на електронен
адрес
Чл. 38а. (1) Лицето, извършило процесуално
действие в електронна форма, е длъжно да
посочи електронен адрес за уведомяване за
удостоверяване на получаването на електронното изявление и за резултата от техническата
проверка на извършеното действие.
(2) При извършване на процесуално действие в електронна форма лицето може да се
съгласи да приема електронни изявления и
електронни документи от съда по делото в
производството пред съответната инстанция
или пред всички инстанции.
(3) Лицето, извършило процесуално действие в единния портал за електронно правосъдие, се съгласява да приема електронни
изявления и електронни документи, съобщения, призовки и книжа в производството
пред съответната съдебна инстанция и пред
всички инстанции.
(4) Съгласието по ал. 2 и 3 може да се
оттегли по всяко време, като оттеглянето
не засяга редовността на вече извършените
действия.“
§ 3. В чл. 41 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава ново изречение второ:
„Такова задължение има страната и когато тя
е посочила електронен адрес за връчване.“,
а досегашното изречение второ става изречение трето.
2. В ал. 2 след думите „по ал. 1“ се добавя
„както и когато страната е посочила електронен адрес за връчване, но го е променила,
без да уведоми съда, или е посочила неверен
или несъществуващ адрес“.
§ 4. Създава се чл. 41а:
„Връчване чрез електронно съобщение
Чл. 41а. (1) Когато връчването се извършва по чл. 38, ал. 2, съобщението, съдържащо
информация за изтегляне на призовката, съобщението или книжата, се смята за връчено в
деня на изтеглянето му от адресата. В случай
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че съобщението не бъде изтеглено в 7-дневен
срок от неговото изпращане, то се смята за
връчено в първия ден след изтичането на
срока за изтегляне.
(2) Когато връчването се извършва по чл. 38,
ал. 3 и 6, съобщението, съдържащо информация за изтегляне на призовката, съобщението
или книжата, се смята за връчено в деня, в
който адресатът е потвърдил получаването
му. В случай че получаването не е потвърдено в 7-дневен срок от неговото изпращане,
съобщението се връчва по общия ред.“
§ 5. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато съобщението не е връчено
по реда на ал. 1 и 2, както и в случаите
на бедствия, аварии и други непредвидени
обстоятелства, съдът може да разпореди по
изключение връчването да стане от служител на съда чрез телефон, електронен адрес
за връчване, телекс, факс или с телеграма.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 6. В чл. 44 ал. 3 се изменя така:
„(3) Електронното връчване се удостоверява със:
1. електронен запис от информационната
система на портала, подпечатан с квалифициран електронен печат на съда с удостоверено
време или с квалифициран електронен времеви
печат – при връчване по чл. 38, ал. 2, т. 1;
2. електронен запис на връчването от
квалифицирания доставчик на електронни
удостоверителни услуги – при връчване по
чл. 38, ал. 2, т. 2;
3. потвърждение, че съобщението е получено – при връчване по чл. 38, ал. 3 и 6.“
§ 7. В чл. 45, изречение второ след думата
„представител“ се добавя „както и на електронен адрес за връчване“.
§ 8. В чл. 50 се създава ал. 5:
„(5) Връчването на кредитни и финансови
институции, включително тези, извършващи
събиране на вземания срещу потребители,
на застрахователни и презастрахователни
дружества и на търговци, които извършват
доставка на енергия, газ или предоставяне
на пощенски, електронни съобщителни или
водоснабдителни и канализационни услуги,
на нотариуси и частни съдебни изпълнители
се извършва само по реда на чл. 38, ал. 2 на
посочен от тях електронен адрес.“
§ 9. Член 51 се изменя така:
„Връчване на адвокат
Чл. 51. (1) Връчването на адвокат се извършва чрез единния портал за електронно
правосъдие или на всяко място, където той
се намира по служба.
(2) Адвокатът може да заяви в портала по
ал. 1, че отсъства и няма да приема съобщения за определени периоди от време, които в
рамките на една календарна година не може
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да бъдат с обща продължителност повече от
60 дни, с изключение на дните на отсъствие
поради временна неработоспособност, които
също се заявяват. Съобщенията, изпратени
в заявения период на отсъствие, трябва да
бъдат изтеглени в 7-дневен срок, считано от
деня, следващ изтичането на заявения период на отсъствие. Съобщенията се смятат
за връчени в деня на изтеглянето им или в
случай че не бъдат изтеглени – с изтичането
на срока за изтегляне.
(3) Адвокатът не може да откаже получаване на съобщение на своя доверител, освен
след оттегляне на пълномощното по реда на
чл. 35, отказ от пълномощие по чл. 36, както
и когато от пълномощното недвусмислено
личи, че не се отнася за инстанцията или
производството, за които е уведомяването.
Отказът на адвоката да приеме съобщението се заявява по електронен път в единния
портал за електронно правосъдие, съответно
се отбелязва в разписката и се удостоверява
с подписа на връчителя. Необоснованият
отказ не засяга редовността на връчването.“
§ 10. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Връчването на държавните учреждения
и на общините се извършва само по реда на
чл. 38, ал. 2 на посочен от тях електронен
адрес.“
§ 11. В чл. 62 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Последният ден на срока продължава до
края на двадесет и четвъртия час. Ако трябва
да се извърши действие или да се представи
нещо в съда, срокът изтича в момента на
приключване на работното време.
(2) Срокът не се смята за пропуснат, когато
изпращането на молбата е станало по пощата
или в електронна форма. Той не се смята за
пропуснат и когато молбата е подадена в срок
в друг съд или в прокуратурата.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Електронното изявление, с което се
извършва процесуално действие, се смята
за получено от съда, до който е адресирано,
с постъпването му в системата на единния
портал за електронно правосъдие.“
§ 12. В чл. 71 се създава ал. 3:
„(3) Когато се извършват процесуални
действия в електронна форма, съдилищата
обозначават ясно, разбираемо и недвусмислено
задължението за заплащане на такси и разноски на интернет страниците си, съответно
на единния портал за електронно правосъдие,
като се посочват и начините на заплащането
им по електронен път.“
§ 13. В чл. 73 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Съдилищата осигуряват на страните
възмож ност за заплащане на таксите по
електронен път. В случай че искането за
защита и съдействие е извършено в електронна форма по чл. 102е в единния портал за
електронно правосъдие, дължимата държавна
такса се намалява с 15 на сто. При оттегляне на съгласието за връчване по този начин
разликата до пълния размер на дължимата
държавна такса се довнася от задълженото
лице в 7-дневен срок.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 14. В част първа се създава глава единадесета „а“ с чл. 102а – 102з:
„Глава единадесета „а“
ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ И АКТОВЕ
В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА
Процесуални действия и актове на съда в
електронна форма
Чл. 102а. (1) Съдът издава актовете и извършва всички други предвидени в закона
процесуални действия в електронна форма
при условията на Закона за съдебната власт,
освен ако поради естеството им това е невъзможно или по силата на закон е предвидено
извършването им по друг начин.
(2) Процесуални действия в електронна
форма са налице, когато чрез тях се упражняват процесуални права, при което се използват устройства за електронна обработка,
включително съхраняване на информацията,
като упражняването на правата изцяло се
осъществява чрез използването на проводник,
радиовълни, оптически или други електромагнитни средства.
(3) Електронните изявления на съдилищата трябва да отговарят на изискванията
на Регламент (ЕС) № 910/2014 и на Закона
за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги.
(4) Издаден в електронна форма акт на
съда може да се възпроизвежда в документ
на хартиен носител, който има значението на
официален препис, след заверка от служител,
овластен от ръководителя на съответния съд.
Задължение за приемане на процесуални
действия в електронна форма
Чл. 102б. (1) Съдилищата са длъжни да
приемат процесуални действия в електронна
форма.
(2) Съдилищата не може да отказват приемането на електронни изявления, с които
се извършват процесуални действия, когато:
1. са спазени изискванията на Регламент
(ЕС) № 910/2014 и на Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни
услуги;
2. изявленията са подписани с квалифициран електронен подпис, когато законът
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изисква саморъчен подпис за валидността на
определени изявления.
Задължение за информиране
Чл. 102в. (1) Съдилищата осигуряват възможност на лицата да извършват процесуални
действия в електронна форма по достъпен
начин или в удобен диалогов режим, включително за лица с увреждания.
(2) Съдилищата осигуряват свободно и
безплатно подробна информация относно
възможността да се извършват процесуални
действия в електронна форма на интернет
с т ра н и ц и т е си ч р е з ед и н н и я пор т а л з а
електронно правосъдие и на видни места в
сградите им.
(3) При извършването на процесуални
действия в електронна форма съдът предварително информира лицето по ясен, разбираем
и недвусмислен начин относно:
1. техническите стъпки по създаването на
изявлението;
2. възможността за достъп до електронното дело;
3. техническите средства за установяване
и отстраняване на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде подадено
изявлението;
4. възможността за получаване на възпроизведени на хартиен носител копия и преписи
от електронното дело.
(4) Съдилищата осигуряват предоставянето
на информация по електронен път за хода на
делото.
Техническа проверка на извършено действие
в електронна форма
Чл. 102г. (1) При наличие на технологична
възможност техническата проверка на извършено действие под формата на електронно
изявление се извършва автоматизирано за
съответствие със стандартите и изискванията, установени с наредба, приета от пленума
на Висшия съдебен съвет след съгласуване
с председателя на Държавна агенция „Електронно управление“, относно:
1. електронен формат на извършваните
изявления;
2. липса на компютърни вируси и програми
за разстройване дейността на компютърни
системи, за узнаване, заличаване, изтриване
или копиране на компютърни данни;
3. големина на файлове;
4. възможността да се идентифицира страната.
(2) Лицето, извършващо дейст вието в
електронна форма, се уведомява незабавно на
посочения от него електронен адрес в случай
на технически нередовности.
Потвърждаване при електронни изявления
Чл. 102д. (1) След регистриране на постъпил електронен документ в информационната
система, чрез която се извършват процесуални
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действия в електронна форма или се заявява
извършването на удостоверителни изявления,
автоматично се генерира и се изпраща потвърждение до страната за получаването му.
(2) Потвърждението е електронен документ,
който съдържа най-малко следните реквизити:
1. регистрационен номер;
2. име на адресата;
3. време на получаване на входящия електронен документ;
4. информация за достъп до електронния
документ и до всички приложени към него
документи.
(3) Потвърждението се изпраща на електронния адрес за връчване на страната.
Процесуални действия на страните в електронна форма
Чл. 102е. Всички процесуални действия на
страните може да се извършват в електронна форма, освен ако поради естеството им
това е невъзможно или по силата на закон е
предвидено извършването им по друг начин.
Електронни изявления до съда
Чл. 102ж. (1) Идентификацията на лицата,
подаващи електронни изявления, се извършва
по реда на Закона за електронната идентификация или чрез средствата за електронна
идентификация, издадени в друга държава
членка, които отговарят на условията по чл. 6,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 910/2014.
(2) Електронните изявления до съда се
подписват с квалифициран електронен подпис,
когато законът предвижда писмена форма за
извършването им и наличие на подпис.
Приложения
Чл. 102з. (1) Когато електронните изявления до съда се подават от пълномощник, към
изявлението се представя електронен образ
на пълномощното, снет по реда на чл. 360ж
от Закона за съдебната власт във вид и по
начин, позволяващи възпроизвеждането му,
освен ако упълномощаването не се извършва
от страната по електронен път. В случай че
упълномощаването е извършено по електронен
път, пълномощното следва да е подписано с
квалифициран електронен подпис и по начин,
позволяващ удостоверяване на времето на
подписване на пълномощното с точност до
година, дата, час, минута и секунда с квалифициран електронен времеви печат.
(2) Документ за внесени държавни такси
и разноски по сметка на съда не се представя, ако са заплатени по електронен път
в процеса на подаването на изявлението и
в информационната система, използвана от
съда, е получено електронно уведомление за
плащането.
(3) Към електронни изявления преписи
за страните не се представят. Съдът възпроизвеж да изявлени ята и приложени ята
към тях в необходимия брой преписи на
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хартиен носител и след заверка от служител
на съда ги изпраща на участниците в производството, които не са заявили, че желаят
да получават електронни изявления от съда
или не са задължени да получават такива.
За възпроизвеждането страната, извършила
действието в електронна форма, заплаща
предварително такса на брой страници, определена с тарифата по чл. 73, ал. 3, освен в
случаите по чл. 83.“
§ 15. В чл. 127, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. името и адреса на ищеца и ответника,
на техните законни представители или пълномощници, ако имат такива, електронен адрес
за връчване при условията на чл. 38 и 38а и
заявление дали желае връчване на посочения
електронен адрес, както и телефонен номер
на ищеца и неговите представители или
пълномощници, единния граждански номер
на ищеца и номера на факса и телекса, ако
има такива.“
§ 16. В чл. 129 се създава ал. 7:
„(7) При невнасяне на таксата по чл. 73,
ал. 4, изречение трето се прилага чл. 77.“
§ 17. В чл. 131, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. името и адреса на ответника, на неговия законен представител или пълномощник,
ако има такива, както и телефонния номер и
електронен адрес за връчване на ответника и
неговия представител, ако притежават такива,
и заявление дали желае връчване на посочения
електронен адрес за връчване.“
§ 18. В чл. 183 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Завереният от страната препис по ал. 1
може да бъде представен и като електронен
образ, заверен от страната с квалифициран
електронен подпис.“
§ 19. В чл. 435, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. отказа на съдебния изпълнител да образува изпълнително дело или да извърши
исканото изпълнително действие;“.
§ 20. В чл. 436, ал. 3 се създава изречение
трето: „Всички документи може да се изпращат на съда в електронна форма.“
§ 21. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на този кодекс:
1. „Видеоконференция“ е комуникационна
връзка чрез техническо средство за едновременно предаване и приемане на образ и звук
между участници в процеса, намиращи се на
различни места, позволяваща записване и
съхраняване на информацията на електронен
носител.
2. „Електронен адрес за връчване“ е персонализирано пространство в единния портал
за електронно правосъдие, чрез което лицата
получават електронни заявления, съобщения,
призовки и книжа от съдилищата, квалифици-
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рана услуга за електронна препоръчана поща,
както и адрес на електронна поща.
3. „Електронен документ“ е документът по
смисъла на чл. 3, параграф 35 от Регламент
(ЕС) № 910/2014.
4. „Квалифициран електронен печат на
съда“ и „квалифициран електронен времеви
печат на съда“ са печати, които отговарят на
изискванията на глава III, раздели 5 и 6 от
Регламент (ЕС) № 910/2014.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 22. По искане на адвокат, регистрирал
се до 30 юни 2022 г. в единния портал за
електронно правосъдие, връчването може да
се извършва по избран от него ред.
§ 23. В 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.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 33:
а) в заглавието след думите „Ред за постановяване на актовете“ се поставя точка и се
добавя „Форма на съдебните актове“;
б) създават се ал. 7 и 8:
„(7) Съдебните актове се изготвят като
електронен документ в eдинната информационна система на съдилищата и се подписват
с квалифициран електронен подпис.
(8) Когато следва да бъдат положени подписи на страни, съдебният акт се изготвя и на
хартиен носител. Тези актове се въвеждат в
електронна форма в eдинната информационна
система на съдилищата.“
2. В чл. 55, ал. 1 се създава изречение
трето: „Искания, бележки, възражения, както
и обжалване на актовете, които накърняват
неговите права и законни интереси, могат да
бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.“
3. В чл. 64:
а) в ал. 2 се създава изречение второ:
„При обявено извънредно положение, военно
положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или при изразено
писмено съгласие на обвиняемия и неговия
защитник, обвиняемият може да участва в
делото и чрез видеоконференция, като в тези
случаи самоличността му се удостоверява
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от началника на затвора или началника на
ареста или от определен от тях служител.“;
б) в ал. 7 се създава изречение трето:
„При обявено извънредно положение, военно
положение, бедствие, епидемия, други форсмажорни обстоятелства или при изразено
писмено съгласие на обвиняемия и неговия
защитник, обвиняемият може да участва в
делото и чрез видеоконференция, като в тези
случаи самоличността му се удостоверява от
началника на затвора или началника на ареста
или от определен от тях служител.“
4. В чл. 75:
а) в ал. 1 се създава изречение второ:
„Искания, бележки, възражения, както и
обжалване на актовете, които водят до прекратяване или спиране на наказателното
производство, могат да бъдат извършвани по
електронен път, подписани с квалифициран
електронен подпис.“;
б) в ал. 2 след думите „за призоваване в
страната“ се добавя „или електронен адрес“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Правата на пострадалия възникват, ако
той изрично поиска да участва в досъдебното
производство и посочи адрес в страната за
призоваване и уведомяване за хода на производството. При изрично съгласие на пострадалия, което може да бъде оттеглено по
всяко време, призоваването и уведомяването
може да се извърши и на посочен от него
електронен адрес.“
5. В чл. 79 се създава изречение второ:
„Искания, бележки, възражения, както и
обжалване на актовете, които накърняват
неговите права и законни интереси, могат да
бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.“
6. В чл. 82, ал. 1 се създава изречение второ: „Искания, бележки, възражения, обжалване на актовете, които накърняват неговите
права и законни интереси, както и оттегляне
на тъжбата, могат да бъдат извършвани по
електронен път, подписани с квалифициран
електронен подпис.“
7. В чл. 87, ал. 1 се създава изречение
второ: „Искания, бележки, възражения, както
и обжалване на актовете, които накърняват
неговите права и законни интереси, могат да
бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.“
8. В чл. 90, ал. 1 се създава изречение
второ: „Искания, бележки, възражения, както
и обжалване на актовете, които накърняват
неговите права и законни интереси, могат да
бъдат извършвани по електронен път, подписани с квалифициран електронен подпис.“
9. В чл. 99, ал. 1 се създава ново изречение
второ: „Искания, бележки, възражения, както
и обжалване на актовете, които накърняват

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

правата и законните интереси на обвиняемия,
могат да бъдат извършвани по електронен
път, подписани с квалифициран електронен
подпис.“, а досегашното изречение второ става
изречение трето.
10. В чл. 149, ал. 3 се създава изречение
второ: „Заключението може да бъде представено в електронна форма, подписано с
квалифициран електронен подпис.“
11. В чл. 178:
а) създават се нови ал. 8 и 9:
„(8) Връчването на призовки, съобщения и
книжа на обвиняем и на защитник в съдебната фаза може да се извършва по електронен
път с тяхно съгласие, когато са посочили
електронни адреси. Съгласието може да бъде
оттеглено по всяко време.
(9) Връчването на призовки, съобщения и
книжа в съдебната фаза на пострадал, ощетено юридическо лице, частен тъжител, частен
обвинител, граждански ищец, граждански
ответник и на техните повереници, както и
на свидетел, вещо лице, преводач, тълковник
и ли специа лист – тех ни ческ и помощник,
може да се извършва по електронен път с
тяхно съгласие, ако са посочили електронен
адрес. Съгласието може да бъде оттеглено по
всяко време.“;
б) създава се ал. 10:
„(10) Когато връчването в съдебното производство не може да се извърши по реда на
ал. 1 – 7, по преценка на органа призовки,
съобщения и книжа може да се връчват и на
посочен електронен адрес.“;
в) досегашните ал. 8 и 9 стават съответно
ал. 11 и 12.
12. В чл. 180 се създават ал. 8, 9, 10 и 11:
„(8) На посочения от лицето електронен
адрес се изпраща съобщение, съдържащо
информация за изтегляне на призовката, съобщението или книжата от информационната
система за сигурно връчване или от единния
портал за електронно правосъдие. Връчването
чрез електронен адрес за връчване в единния
портал за електронно правосъдие се удостоверява с копие от електронния запис от информационната система на портала, подпечатано
с квалифициран електронен времеви печат на
съда и с удостоверено точното време на всяко
действие в системата чрез електронен квалифициран времеви печат по Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги
при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО
(ОВ, L 257/73 от 28 август 2014 г.). При връчване чрез квалифицирана услуга за електронна
препоръчана поща – с електронните записи
за връчването, създадени от квалифицирания
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доставчик на удостоверителни услуги. Те се
смятат за връчени с изтеглянето им. Потвърждаване на получаването не се изисква.
Електронната идентификация на лицето се
извършва по ред, определен в Закона за съдебната власт.
(9) Когато страната не е изтеглила съобщението в 7-дневен срок от изпращането му,
връчването се извършва по общия ред.
(10) Връчването на адрес на електронна
поща се удостоверява с копие от електронния
запис за това. В 7-дневен срок от изпращане
на електронното писмо с прикачени призовка,
съобщение или книжа лицето е длъжно да
върне потвърждение на адреса на електронната
поща на изпращащия орган. Когато лицето не
върне потвърждение, връчването се извършва
по общия ред.
(11) Връчването на електронен адрес се
смята за лично връчване.“
13. В чл. 209:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Съобщенията могат да бъдат устни
или писмени. Писмените съобщения могат
да бъдат законен повод за започване на разследване само ако са подписани. Те могат да
бъдат изпратени и по електронен път, ако са
подписани с квалифициран електронен подпис при спазване на изискванията на закона.
За устните съобщения се съставя протокол,
който се подписва от заявителя и от органа,
който ги приема.“;
б) създава се ал. 3:
„(3) Със съобщението лицето може да
изрази съгласието си да бъде призовавано и
да получава съобщения на посочен от него
електронен адрес.“
14. В чл. 247 се създава нова ал. 2:
„(2) Обвинителният акт и тъжбата могат да
бъдат подадени чрез единния портал за електронно правосъдие, подписани с квалифициран
електронен подпис. В останалите случаи те се
въвеждат в единната информационна система
на съдилищата по реда на чл. 360ж от Закона
за съдебната власт.“
15. Създава се нов чл. 247а:
„Поставяне на началото на производството
в информационната система на първоинстанционния съд
Чл. 247а. (1) При извършване на процесуално действие, което поставя началото на
съдебно производство, в информационната
система на съда се образува електронно дело.
(2) Изявленията и актовете, подавани до
съда на хартиен носител, както и всички документи и информация на хартиен носител,
се въвеждат в информационната система на
съда чрез снемане на електронен образ по
реда на чл. 360ж от Закона за съдебната власт
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във вид и по начин, позволяващи възпроизвеждането им.
(3) Доказателствата, които поради естеството си не могат да се преобразуват в електронна форма, се прилагат към делото и се
съхраняват във вида, в който са представени
пред съда.
(4) Цялото или част от електронното дело
може да се възпроизвежда в необходимия
брой документи на хартиен носител със значението на официални преписи след заверка
от служител, овластен от административния
ръководител на съответния орган на съдебната
власт. За възпроизвеждането се събира такса
като за заверен препис.
(5) По искане на страните по делото съдът
им предоставя незаверено копие на цялото или
на част от електронното дело, възпроизведено
на хартиен носител. За възпроизвеждането на
копие се заплаща такса. Такса не се дължи в
случаите на освобождаване от държавна такса,
както и в други случаи, предвидени в закон.
(6) Документите и информацията, представени на електронен носител, постъпили
по електронен път или въведени в информационната система на съда, се обработват и
съхраняват по начин, гарантиращ защитата
от грешки, подправяне и загуба.“
16. Досегашните чл. 247а, 247б и 247в стават
съответно чл. 247б, 247в и 247г.
17. В чл. 248, ал. 5 думите „чл. 247б“ се
заменят с „чл. 247в“.
18. В чл. 269, ал. 3, т. 3 думите „чл. 247б“
се заменят с „чл. 247в“.
19. В чл. 270, ал. 2 се създава изречение
второ: „При обявено извънредно положение,
военно положение, бедствие, епидемия, други
форсмажорни обстоятелства или по писмено
искане на подсъдимия и неговия защитник
и по преценка на съда подсъдимият може да
участва в делото и чрез видеоконференция,
като в тези слу чаи самоличността му се
удостоверява от началника на затвора или
от негов представител.“
20. В чл. 272, ал. 4 думите „чл. 247б“ се
заменят с „чл. 247в“.
21. В чл. 310 ал. 1 се изменя така:
„(1) Присъдата се изготвя в единната информационна система на съдилищата и се
обявява от председателя незабавно, след като
е подписана с квалифициран електронен подпис от всички членове на състава на съда.“
22. В чл. 311 ал. 2 се изменя така:
„(2) Протоколът за съдебното заседание се
изготвя в единната информационна система
на съдилищата, като се подписва с квалифициран електронен подпис от председателя и
от съдебния секретар.“
23. В чл. 320:
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а) в ал. 1 се създава ново изречение второ:
„Те могат да бъдат подадени по електронен
път.“, а досегашните изречения второ и трето
стават съответно изречения трето и четвърто;
б) в ал. 3 след думата „подателя“ се поставя
запетая и се добавя „а ако са подадени по
електронен път, се подписват с квалифициран
електронен подпис“;
в) в ал. 5 накрая се поставя запетая и
се добавя „с изключение на подадените по
електронен път“;
г) в ал. 6 думите „устно или писмено“ се
заменят с „устно, писмено или по електронен
път, подписано с квалифициран електронен
подпис“.
24. Член 322 се изменя така:
„Чл. 322. Страните могат да подават писмени възражения срещу подадената жалба
или протест и по електронен път, подписани
с квалифициран електронен подпис, до даване
ход на делото пред въззивната инстанция.“
25. В чл. 340, ал. 2 думата „писмено“ се
заменя с „по реда на чл. 178“.
26. В чл. 350:
а) в ал. 3 се създава изречение второ:
„Те могат да бъдат подадени по електронен
път, подписани с квалифициран електронен
подпис.“;
б) в ал. 4 накрая се поставя запетая и
се добавя „с изключение на подадените по
електронен път“.
27. В чл. 351:
а) в ал. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „освен ако са подадени по електронен
път, подписани с квалифициран електронен
подпис“;
б) в ал. 4 след думите „до даване ход на
делото“ се поставя запетая и се добавя „а ако
са подадени по електронен път, се подписват
с квалифициран електронен подпис“.
28. В чл. 375 се създава изречение второ:
„Постановлението може да бъде подадено
чрез единния портал за електронно правосъдие, подписано с квалифициран електронен
подпис, а в останалите случаи то се въвежда
в единната информационна система на съдилищата по реда на чл. 360ж от Закона за
съдебната власт.“
29. В чл. 423, ал. 1 думите „чл. 247б“ се
заменят с „чл. 247в“.
30. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава ал. 6:
„(6) „Електронен адрес“ по смисъла на
този кодекс е персонализирано пространство
в единния портал за електронно правосъдие,
чрез което лицата полу чават електронни
изявления, съобщения, призовки и книжа от
съдилищата, адрес на квалифицирана електронна поща, както и адрес на електронна
поща.“
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§ 24. 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, 67, 103 и 105 от 2020 г.) в чл. 158, ал. 5
се създава изречение трето: „В тези случаи,
както и при обявено извънредно положение,
военно положение, бедствие, епидемия, извънредна епидемична обстановка или други
форсмажорни обстоятелства, лицето, чието
настаняване се иска, както и вещото лице,
назначено да даде експертно мнение, може да
участват в делото и чрез видеоконференция,
като самоличността им се удостоверява от
директора на болничното заведение или от
упълномощено от него лице.“
§ 25. В Закона за адвокатурата (обн., ДВ,
бр. 55 от 2004 г.; изм., бр. 43 и 79 от 2005 г.,
бр. 10, 39 и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г.,
бр. 69 от 2008 г., бр. 53 и 101 от 2010 г., бр. 82
от 2011 г. и бр. 97 от 2012 г.; Решение № 4 на
Конституционния съд от 2016 г. – бр. 32 от
2016 г.) се създава чл. 50а:
„Чл. 50а. Адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е длъжен да се регистрира
и да поддържа профил в единния портал за
електронно правосъдие по чл. 360в от Закона за съдебната власт и в информационна
система за сигурно електронно връчване по
чл. 20, т. 1, буква „а“ от Закона за електронното управление.“
§ 26. В Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ,
бр. 62 от 2016 г.; изм., бр. 76 от 2016 г., бр. 49
от 2018 г. и бр. 11 от 2020 г.) в преходните и
заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 216 навсякъде думите „31 декември
2020 г.“ се заменят с „30 юни 2021 г.“.
2. В § 229, т. 4 думите „1 януари 2021 г.“
се заменят с „1 юли 2021 г.“.
§ 27. В За кона за с оц иа л н и т е ус л у г и
(обн., ДВ, бр. 24 от 2019 г.; изм., бр. 101 от
2019 г.; Решение № 9 на Конституционния
съд от 2020 г. – бр. 65 от 2020 г.; изм., бр. 71
от 2020 г.) в преходните и заключителните
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 36, ал. 1 накрая се добавя „с изключение на домовете за медико-социални
грижи за деца във Варна, Кърджали, Плевен
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и Стара Загора, които се закриват до 31 декември 2021 г.“.
2. В § 45, т. 1 думите „1 януари 2021 г.“ се
заменят с „31 декември 2021 г.“.
§ 28. Законът влиза в сила от 30 юни 2021 г.,
с изключение на:
1. параграфи 9 и 25, които влизат в сила
от 30 юни 2022 г.;
2. параграфи 26 и 27, които влизат в сила
от 31 декември 2020 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 17 декември 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9566

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 302
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 Мъглен, община Айтос, област Бургас,
на 28 февруари 2021 г.
Издаден в София на 21 декември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
9671

УКАЗ № 303
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
община Баните, област Смолян, на 28 февруари 2021 г.
Издаден в София на 21 декември 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Десислава Ахладова
9672
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 393
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за
таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона
за държавните такси, приета с Постановление
№ 53 на Министерския съвет от 1998 г. (обн.,
ДВ, бр. 27 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 9, 33 и
78 от 1999 г., бр. 43, 65 и 86 от 2000 г., бр. 27,
106 и 108 от 2001 г., бр. 24, 34, 39, 106 и 111 от
2003 г., бр. 15, 24, 32 и 36 от 2004 г., бр. 52 от
2006 г., бр. 16 и 21 от 2007 г., бр. 26, 32 и 75
от 2007 г., бр. 81 от 2008 г., бр. 27 от 2009 г.,
бр. 18 и 75 от 2010 г., бр. 2, 7, 51 и 77 от 2011 г.,
бр. 27 и 103 от 2012 г., бр. 38 от 2013 г., бр. 50
и 74 от 2014 г., бр. 6, 29 и 57 от 2015 г., бр. 66
от 2016 г., бр. 24 от 2017 г., бр. 39, 49 и 75 от
2018 г. и бр. 86 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За запазване на регистрационния номер на превозното средство за регистрацията
на друго превозно средство от същата категория, заявено от собственика, се събират
следните такси:
1. за рег ис т ра ц ионен номер по а л. 1,
т. 3 – 300 лв.;
2. за рег ис т ра ц ионен номер по а л. 1,
т. 4 – 200 лв.;
3. за рег ис т ра ц ионен номер по а л. 1,
т. 5 – 1000 лв.;
4. за регистрационен номер извън случаите
на ал. 1, т. 3, 4 и 5 – 100 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила на
1 януари 2021 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9664
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 394
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г. за изплащане на стипендии и на еднократно финансово подпомагане
по Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни, общински и
частни училища през 2020 г., приета с Постановление № 50 на Министерския съвет от
26 март 2020 г. (ДВ, бр. 30 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери за 2020 г. в размер 26 505 лв.
за изплащане на стипендии на учениците от
общинските училища и на стипендии на учениците от държавните училища, финансирани
от Министерството на културата, разпределени, както следва:
1. по бюджетите на общините – 4185 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на културата – 22 320 лв.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1,
т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на
обща субсидия за делегираните от държавата
дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2
да се увеличат разходите по „Политика в
областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и в чужбина
и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение на
кадри в областта на изкуството и културата“,
по бюджета на Министерството на културата
за 2020 г.
(2) Със сумата 97 245 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
(3) Със сумата 22 320 лв. да се увеличат
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата за 2020 г. и да
уведоми министъра на финансите.
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Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а
от Закона за публичните финанси и чл. 2
от Постановление № 50 на Министерския
съвет от 2020 г. за приемане на Програма на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни, общински и частни училища
през 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на културата и на
кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
22 декември 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1, т. 1
Разпределение на допълнителни трансфери за
изплащане от общинските училища на стипендии на ученици по раздел I на Програмата на
мерките за закрила на деца с изявени дарби
от държавни, общински и частни училища
през 2020 г.
Средства за
стипендии
на у ченици Общо
Община
Област
от общински (в лв.)
училища
(в лв.)
Смолян
Смолян
540
540
Чепеларе
Смолян
1 080 1 080
Благоевград Благоевград
1 350
1 350
Кюстендил Кюстендил
675
675
Пловдив
Пловдив
540
540
ОБЩО:
4 185
9702

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 395
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на културата за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
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на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на културата за 2020 г.,
както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в
чужбина и достъп до качествено художествено
образование“ с 1 077 017 лв., в т.ч. намаление
по бюджетна програма „Сценични изкуства“ с
847 017 лв. и намаление по бюджетна програма
„Популяризиране на българската култура в
чужбина“ с 230 000 лв., в т.ч. по показател
„Персонал“ – 230 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на опазване на движимото и недвижимото културно наследство“ с
542 087 лв., в т.ч. увеличение по бюджетна
програма „Опазване на недвижимото културно
наследство“ с 216 825 лв. и увеличение по бюджетна програма „Опазване и представяне на
движимото културно наследство и визуалните
изкуства“ с 325 262 лв., в т.ч. по показател
„Персонал“ – 20 000 лв.;
3. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в
чужбина и достъп до качествено художествено
образование“ с 235 548 лв., в т.ч. увеличение
по бюджетна програма „Национален фонд
„Култура“ със 158 467 лв. и увеличение по
бюджетна програма „Обучение на кадри в
област та на изкуството и култ у рата“ със
77 081 лв.;
4. у вел и ча ва у т върден и т е ра зход и по
бюд же т на п рог ра ма „ А д м и н ис т ра ц и я“ с
299 382 лв., в т.ч. по показател „Персонал“ –
210 000 лв.
Чл. 2. Министърът на културата да извърши налагащите се промени по бюджета на
Министерството на културата за 2020 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
22 декември 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9703
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 396
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на младежта и спорта
за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2020 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на спорта за учащи и
спорта в свободното време“ с 1 718 000 лв.,
в т.ч. бюджетна програма „Спорт за учащи“
със 755 100 лв. и бюджетна програма „Спорт
в свободното време“ с 962 900 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ
на съвременните международни стандарти“,
бюджетна програма „Спортни обекти и съоръжения“ с 1 718 000 лв.
Чл. 2. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
22 декември 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9704

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 397
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 5462 лв. по бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2020 г. за разплащане на извършените разходи по предоставените дейности и услуги на правоимащите
лица по чл. 16 от Закона за военноинвалидите
и военнопострадалите.
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(2) Сумата по ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния
бюджет за 2020 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 16 от Закона за
военноинвалидите и военнопострадалите.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на приемането му от Министерския съвет.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9705

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 398
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Постановление № 318 на Министерския съвет от 2020 г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“ за 2020 г.
(ДВ, бр. 101 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създава се нов чл. 3:
„Чл. 3. (1) За извършването на плащанията по чл. 1, ал. 1 за средства в размер до
8 268 000 лв. може да се използва сметка за
чужди средства на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.
(2) Преведените до 31 декември 2020 г.
по сметката по ал. 1 средства се отразяват
в изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“
по чл. 1, ал. 1 и чл. 2.“
§ 2. Досегашните чл. 3 и 4 стават съответно чл. 5 и 6.
Заключителни разпоредби
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на председателя на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
23 декември 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9706
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 399
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми на Министерството на външните работи за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на външните работи за
2020 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на развитието на ефективна
дипломатическа служба“ общо с 35 000 лв.:
а) по бюджетна програма „Администриране
и осигуряване на дипломатическата служба“
с 30 000 лв.;
б) по бюджетна програма „Управление на
задграничните представителства и подкрепа на
българските граждани в чужбина“ с 5000 лв.;
2. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на активната двустранна и
многостранна дипломация“ общо с 1 840 800 лв.:
а) по бюд жетна прог рама „Принос за
формиране на политики на ЕС и НАТО“ с
302 000 лв.;
б) по бюджетна програма „Двустранни
отношения“ с 212 900 лв.;
в) по бюджетна програма „Международно
сътрудничество“ с 262 900 лв.;
г) по бюджетна програма „Европейска
политика“ със 176 000 лв.;
д) по бюджетна програма „Визова политика
и управление при кризи“ с 537 000 лв.;
е) по бюджетна програма „Осигуряване и
контрол на външнополитическата дейност“
с 350 000 лв.;
3. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на развитието на ефективна
дипломатическа служба“, бюджетна програма
„Администриране и осигуряване на дипломатическата служба“, с 1 840 800 лв.;
4. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на публичната дипломация“,
бюджетна програма „Културна дипломация“,
с 35 000 лв.
Чл. 2. Заместник министър-председателят
по правосъдната реформа и министър на
външните работи да извърши налагащите се
от чл. 1 промени по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на заместник министър-председате-
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ля по правосъдната реформа и министър на
външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
22 декември 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9707

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 400
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи за 2020 г. в общ
размер 15 740 805 лв., разпределени, както
следва:
1. по бюджета на Община Долни чифлик –
2 033 028 лв. за реконструкция на улична
мрежа в с. Гроздьово и в с. Булаир;
2. по бюджета на Община Дългопол –
1 788 105 лв. за: ремонт на улична мрежа и на
общински пътища на територията на общината, в т. ч. на улици в с. Медовец, с. Аспарухово, с. Цонево, с. Комунари, с. Величково,
с. Сава и с. Рояк – 870 105 лв.; изграждане на
физкултурен салон към СУ „Назъм Хикмет“,
с. Медовец – 600 000 лв.; основен ремонт на
физкултурен салон към Спортен комплекс,
с. Цонево – 318 000 лв.;
3. по бюд же т а на Общ и на Д жеб е л –
610 000 лв. за ремонт на сградите на Народно читалище „Христо Смирненски – 1924“,
гр. Джебел, Народно читалище „Димитър
Благоев – 1963“, с. Припек, и Народно читалище „Родопска искра – 1936“, с. Мишевско,
община Джебел;
4. по бюд же т а н а О бщ и н а До с п ат –
1 036 672 лв. за изграждане на нов градски
център в кв. 8, кв. 9 и кв. 18 на гр. Доспат;
5. по бюджета на Столичната община –
4 773 000 лв. за изграждане на улици в кв. 10,
м. НПЗ Изток, м. Къро, и реконструкция на
ул. Йордан Венедиков, гр. София;
6. по бюд же т а н а О бщ и н а Шу мен –
4 000 000 лв. за основен ремонт, реконструкция
на хиподрума и за изграждане на прилежащи
към него съоръжения и техническа инфраструктура, гр. Шумен;
7. по бюджета на Община Пазарджик –
1 000 000 лв. за ремонт на общинска сграда,
намираща се на ул. Неофит Бозвели № 29,
гр. Пазарджик;
8. по бюджета на Община Божурище –
500 000 лв. за ремонт на централната улица
на гр. Божурище.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1,
т. 1 – 8 да се осигурят чрез преструктуриране
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на разходите и/или трансферите по централния
бюджет за 2020 г.
(3) Община Шумен възстановява в държавния бюджет средствата по ал. 1, т. 6 не
по-късно от 20 декември 2021 г., в случай
че поземленият имот и изградените върху
него сгради, съставляващи хиподрум съгласно Акт за държавна собственост № 2618 от
26.12.2012 г., не бъдат придобити от общината.
Чл. 2. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за
2020 г. в размер 3 179 921 лв. за Българската
православна църква – Българска патриаршия,
разпределени, както следва:
1. за сградата на Богословския факултет
на Софийския университет „Св. К лимент
Охридски“ – 2 200 000 лв. за ремонтни и
реставрационни дейности;
2. за Софийската ду ховна семинария –
479 921 лв. за ремонтни и реставрационни
дейности по семинарията;
3. за Катедрален храм „Успение Богородично“, гр. Варна – 300 000 лв. за ремонтни и
реставрационни дейности по катедралния храм;
4. за храм „Св. Прокопий Варненски“,
гр. Варна – 200 000 лв. за довършване на
строителството на храма.
(2) Със сумата по чл. 2, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта
на правото на вероизповедание“, бюджетна
програма „Вероизповедания“, по бюджета на
Министерския съвет за 2020 г. и показателите
по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 3. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Централната избирателна
комисия за 2020 г. в размер 43 200 000 лв. за
осигуряване на специализирани устройства за
машинно гласуване съгласно Изборния кодекс
и възложена обществена поръчка.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по функционална област „Организиране
и произвеждане на законосъобразни, честни и
свободни избори и национални референдуми“,
бюджетна програма „Избори и национални
референдуми“, по бюджета на Централната
избирателна комисия за 2020 г.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 4. (1) За извършването на плащанията
по чл. 3, ал. 1 може да се използва сметка за
чужди средства на Централната избирателна
комисия.
(2) Преведените до 31 декември 2020 г.
суми от бюджета на Централната избирателна
комисия по сметката по ал. 1 се отразяват в
изпълнението на съответните разходни показатели по бюджета на комисията за 2020 г.
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Чл. 5. Главният секретар на Министерския
съвет и Централната избирателна комисия да
извършат съответните промени по бюджетите
на Министерския съвет и на Централната
избирателна комисия за 2020 г. и да уведомят
министъра на финансите.
Чл. 6. Министърът на финансите да извърши
произтичащите от това постановление промени
по централния бюджет за 2020 г., включително
на бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси и чл. 28, ал. 5 от Закона
за вероизповеданията.
§ 2. В Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейност та на
Централния орган за покупки за нуждите на
органите на изпълнителната власт (обн., ДВ,
бр. 2 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 34 и 74 от
2016 г., бр. 26, 36 и 54 от 2019 г. и бр. 101 от
2020 г.) се правят следните изменения:
1. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 2
т. 27 се отменя.
2. Приложение № 2 към чл. 4, ал. 1, т. 3
се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 4, ал. 1, т. 3
Списък на администрациите
по чл. 4, ал. 1, т. 3
№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Наименование
Комисия за защита на личните данни
Комисия за енергийно и водно регулиране
Комисия за регулиране на съобщенията
Комисия за финансов надзор
Съвет за електронни медии
Комисия за защита на конкуренцията
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
Държавна агенция „Национална сигурност“
Сметна палата
Центрове за спешна медицинска помощ
Национален център и районни центрове
по трансфузионна хематология
Национална здравноосигурителна каса

“
§ 3. В Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията
и реда за изплащане на средства за запазване
на заетостта на работници и служители след
периода на извънредното положение, обявено
с решение на Народното събрание от 13 март
2020 г., и извънредната епидемична обстановка,
обявена с Решение № 325 и удължена с Реше-
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ние № 378 на Министерския съвет от 2020 г.
(обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 89
от 2020 г.), в преходните и заключителните
разпоредби се създава § 1а:
„§ 1а. (1) За изплащане на работодатели
на компенсации и средства за запазване на
заетостта на работници и служители по реда
на това постановление и на Постановление
№ 55 на Министерския съвет от 2020 г. за
определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел
запазване на заетостта на работниците и
служителите при извънредното положение,
обявено с решение на Народното събрание
от 13 март 2020 г., или обявената с Решение
№ 325 на Министерския съвет от 14 май
2020 г. извънредна епидемична обстановка на
територията на Република България (обн., ДВ,
бр. 31 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 37 и 50 от
2020 г.), отнасящи се за периодите до края на
2020 г., за сметка на одобрените по бюджета
на държавното обществено осигуряване за
2020 г. средства в размер 1 000 000,0 хил. лв.
за мерки, свързани със заетостта, може да се
използва сметка за чужди средства на Националния осигурителен институт.
(2) Преведените до 31 декември 2020 г. по
сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели
по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 година.“
§ 4. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския
съвет, на Централната избирателна комисия
и на кметовете на съответните общини.
§ 5. Постановлението влиза в сила от
22 декември 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9708

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 401
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 150 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.,
както следва:
1. за лечебните заведения за болнична
помощ като субсидии за болнична помощ за
поддържане готовността им за оказване на
медицинска помощ при обявена извънредна
епидемична обстановка поради епидемично
разпространение на заразна болест по чл. 61,
ал. 1 от Закона за здравето (коронавирусна
инфекция) в размер 45 000 000 лв.;
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2. за осигуряване на ваксини в борбата с па н дем и я та о т COV ID-19 в размер
105 000 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото
здраве“, бюджетна програма „Профилактика и
надзор на заразните болести“, по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2020 г .
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 3. (1) За извършването на плащанията
по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметка
за чужди средства на Министерството на
здравеопазването.
(2) Преведените до 31 декември 2020 г. по
сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели
по бюджета на Министерството на здравеопазването по чл. 1.
Чл. 4. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на приемането му.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9709

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 402
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. за сметка на икономии на
разходи и/или трансфери по бюджетите на
други първостепенни разпоредители с бюджет
по държавния бюджет за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер до 19 440 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
с цел закупуване на лекарствения продукт
Veklury (Ремдесивир) за лечение на COVID-19.
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(2) Със сумата по чл. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото
здраве“, бюджетна програма „Профилактика и
надзор на заразните болести“, по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2020 г.
(3) Увеличава бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2020 г.
с 19 440 000 лв.
(4) Да се увеличат показателите по чл. 15,
ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2020 г. с 14 580 000 лв.
Чл. 2. (1) Намалява утвърдените разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2020 г.
с 1 880 339 лв., както следва:
1. по Област „Осигуряване дейността и
организацията на работата на Министерския
съвет“, бюджетна програма „Министерски
съвет и организация на дейността му“, с
600 000 лв., в т. ч. по показател „Персонал“
с 500 000 лв.;
2. по „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията
на областите в България“, бюджетна програма
„Осъществяване на държавната политика на
областно ниво“, с 542 339 лв., в т.ч. по показател „Персонал“ с 65 000 лв.;
3. по бюджетна програма „Други дейности
и услуги“ със 738 000 лв., в т. ч. по показател
„Персонал“ със 132 000 лв.
(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на
Министерския съвет за 2020 г. с 1 880 339 лв.
(3) Със сумата 1 173 339 лв. да се намалят
показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. (1) Намалява утвърдените разходи
по бюджета на Министерството на финансите
за 2020 г. с 10 288 600 лв., както следва:
1. по „Политика в областта на устойчивите
и прозрачни публични финанси“ с 2 362 800 лв.,
в т.ч. бюджетна програма „Бюджет и финансово управление“ с 562 800 лв. и бюджетна
програма „Защита на публичните финансови
интереси“ с 1 800 000 лв.;
2. по „Политика в областта на ефективното събиране на всички държавни приходи“,
бюджетна програма „А дминистриране на
държавните приходи“ с 6 209 800 лв., в т.ч. по
показател „Персонал“ с 4 568 900 лв.;
3. по „Политика в областта на защитата
на обществото и икономиката от финансови
измами, контрабанда на стоки, изпиране на
пари и финансиране на тероризма“, бюджетна програма „Митнически контрол и надзор
(нефискален)“, по показател „Персонал“ с
1 716 000 лв.
(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

Министерството на финансите за 2020 г. с
10 288 600 лв.
(3) Със сумата 4 003 700 лв. да се намалят показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 4. (1) Намалява утвърдените разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2020 г. с 1 510 000 лв., както следва:
1. по „Политика в областта на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка
за функционирането на съдебната система“,
с 1 000 000 лв.;
2. по „Политика в областта на правосъдието“, бюджетна програма „Регистри“, по
показател „Персонал“ с 10 000 лв.;
3. по бюджетна програма „Администрация“
с 500 000 лв.
(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на
Министерството на правосъдието за 2020 г.
с 1 510 000 лв.
(3) Със сумата 1 500 000 лв. да се намалят
показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 5. (1) Намалява утвърдените разходи
по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2020 г. със 115 865 лв.,
както следва:
1. по „Политика в областта на опазването
и ползването на компонентите на околната
среда“, бюд жет на п рог рама „Уп равление
на дейностите по изменение на климата“, с
23 392 лв.;
2. по „Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната среда
и информационна обезпеченост“, бюджетна
програма „Национална система за мониторинг на околната среда и информационна
обезпеченост“, със 722 лв., в т.ч. по показател
„Персонал“ с 315 лв.;
3. по бюджетна програма „Администрация“
с 91 751 лв., в т.ч. по показател „Персонал“
със 73 672 лв.
(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на
Министерството на околната среда и водите
за 2020 г. със 115 865 лв.
(3) Със сумата 41 471 лв. да се намалят
показателите по чл. 18, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 6. (1) Намалява утвърдените разходи
по бюджета на Министерството на туризма
за 2020 г. с 530 300 лв., както следва:
1. по „Политика в областта на устойчивото
развитие на туризма“, бюджетна програма
„Развитие на националната т у ристическа
реклама и международно сътрудничество в
областта на туризма“, с 511 400 лв.;
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2. бюджетна програма „Администрация“
с 18 900 лв.
(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета
на Министерство на туризма за 2020 г. с
530 300 лв.
(3) Със сумата по ал. 1 да се намалят
показателите по чл. 21, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 7. (1) Намалява утвърдените разходи
по бюджета на Комисията за регулиране на
съобщенията за 2020 г., по функционална
област „Електронни съобщения и пощенски
услуги“, бюджетна програма „Рег улиране
на електронните съобщения и пощенските
услуги“, с 1 500 000 лв., в т.ч. по показател
„Персонал“ с 450 000 лв.
(2) Променя бюджетното взаимоотношение
на централния бюджет с бюджета на Комисията за регулиране на съобщенията за 2020 г.
с 1 500 000 лв.
(3) Със сумата 1 050 000 лв. да се намалят
показателите по чл. 35, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 8. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Комисията за защита на
конкуренцията за 2020 г., по функционална
област „Защита на конкуренцията и контрол
на законосъобразността при процедурите по
възлагане на обществени поръчки и предоставяне на концесии“, бюджетна програма
„Защита на конк у ренци ята и свободната
стопанска инициатива, осъществяване на
контрол за законосъобразност при процедурите по възлагане на обществени поръчки и
предоставяне на концесии“, с 450 829 лв., от
тях разходи за персонал 190 000 лв.
(2) Променя бюджетното взаимоотношение
на централния бюджет с бюджета на Комисията за защита на конкуренцията за 2020 г.
с 450 829 лв.
(3) Със сумата 260 829 лв. да се намалят
показателите по чл. 34, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 9. (1) Намалява утвърдените разходи по бюджета на Държавната комисия по
сигурността на информацията за 2020 г. по
функционална област „Защита на класифицираната информация“, бюджетна програма
„Организиране, осъществяване, координиране
и контролиране на дейността по защитата
на класифицираната информация и осигуряване на еднаквата є защита в национален и
международен план“, с 924 000 лв.
(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на
Държавната комисия по сигурността на информацията за 2020 г. с 924 000 лв.
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(3) Да се намалят показателите по чл. 39,
ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г., както следва:
1. максимален размер на ангажиментите
за разходи, които могат да бъдат поети през
2020 г., със сумата 100 000 лв.;
2. максимален размер на новите задължения
за разходи, които могат да бъдат натрупани
през 2020 г., със сумата 748 000 лв.
Чл. 10. (1) Намалява утвърдените разходи по
бюджета на Централната избирателна комисия
за 2020 г. по функционална област „Организиране и произвеждане на законосъобразни,
честни и свободни избори и национални референдуми“, бюджетна програма „Изграждане
на професионална администрация и ефективно
управление“, с 560 000 лв., в т. ч. по показател
„Персонал“ с 480 000 лв.
(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на
Централната избирателна комисия за 2020 г.
с 560 000 лв.
(3) Със сумата 80 000 лв. да се намалят
показателите по чл. 43, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 11. (1) Намалява утвърдените разходи
по бюджета на Държавна агенция „Национална
сигурност“ за 2020 г. по „Политика в областта на защита на националната сигурност “,
бюджетна програма „Национална сигурност“,
с 400 000 лв., в т. ч. по показател „Персонал“
с 350 000 лв.
(2) Намалява утвърдените трансфери между
бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз по бюджета на Държавна агенция „Национална сигурност“ за 2020 г. със
137 600 лв.
(3) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на
Държавната агенция „Национална сигурност“
за 2020 г. с 537 600 лв.
(4) Със сумата 50 000 лв. да се намалят
показателите по чл. 26, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 12. (1) Намалява утвърдените разходи
по бюджета на Комисията за разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сиг у рност и разузнавателните слу жби на
Българската народна армия за 2020 г. по
функционална област „Архив на Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия“, бюджетна програма
„Достъп до архивните документи и обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия“, с
385 000 лв., в т.ч. по показател „Персонал“
със 165 000 лв.

БРОЙ 110

ДЪРЖАВЕН

(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на
Комисията за разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия за 2020 г. с 385 000 лв.
(3) Със сумата 220 000 лв. да се намалят
показателите по чл. 27, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 13. (1) Намалява утвърдените разходи
по бюджета на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2020 г. по „Политика в областта на
информационно-аналитичното обезпечаване
на държавното ръководство, подпомагащо
процеса по вземане на решения с цел защита
на националната сигурност и интересите на
Република България“, бюджетна програма
„Разузнаване“, с 327 467 лв.
(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на
Държавна агенция „Разузнаване“ за 2020 г. с
327 467 лв.
(3) Със сумата по ал. 1 да се намалят
показателите по чл. 32, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 14. (1) Намалява утвърдените разходи
по бюджета на Държавна агенция „Технически операции“ за 2020 г. по „Политика в
областта на осигуряването и прилагането на
специални разузнавателни средства с цел защита на националната сигурност и опазване
на обществения ред“, бюджетна програма
„Технически операции“, със 150 000 лв.
(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на
Държавна агенция „Технически операции“ за
2020 г. със 150 000 лв.
(3) Със сумата 150 000 лв. да се намалят
показателите по чл. 46, ал. 3, т. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 15. (1) Намалява утвърдените разходи
по бюджета на Националното бюро за контрол
на специалните разузнавателни средства за
2020 г. по функционална област „Наблюдение
на процедурите по разрешаване, прилагане
и използване на специални разузнавателни
средства“, бюджетна програма „Контрол на
специа лните разузнавателни средства“, с
280 000 лв., в т. ч. по показател „Персонал“
с 67 980 лв.
(2) Намалява бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Националното бюро за контрол на специалните
разузнавателни средства за 2020 г. с 280 000 лв.
(3) Със сумата 207 358 лв. да се намалят
показателите по чл. 45, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
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Чл. 16. (1) За извършването на плащанията
по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметка
за чужди средства на Министерството на
здравеопазването.
(2) Преведените до 31 декември 2020 г. по
сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели
по бюджета на Министерството на здравеопазването по чл. 1.
Чл. 17. (1) Министърът на здравеопазването,
главният секретар на Министерския съвет,
министърът на правосъдието, министърът
на околната среда и водите, минист ърът
на туризма и председателите на Комисията
за регулиране на съобщенията, Комисията
за защита на конкуренцията, Държавната
комисия по сигурността на информацията,
Централната избирателна комисия, Държавна
агенция „Национална сигурност“, Комисията
за разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Държавна
агенция „Разузнаване“, Държавна агенция
„Технически операции“ и Националното бюро
за контрол на специалните разузнавателни
средства да извършат съответните промени
по бюджетите си за 2020 г. и да уведомят
министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
съответните промени по централния бюджет
и по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 102 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г. и във връзка
с чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на разпоредителите с бюджет по чл. 17.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
23 декември 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9710

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 403
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 14 300 000 лв. по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
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2020 г. за участие в изграждането на нова
система за приемане на спешните повиквания
и управление на ресурсите към службите
за спешно реагиране, базирана на единна
платформа, с цел подобряване на условията
за ползване на единния европейски номер за
спешни повиквания 112 на територията на
Република България.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
(3) Увеличава целевите текущи и капиталови разходи в областта на електронното
управление и за използваните информационни
и комуникационни технологии по чл. 55, ал. 1
от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. на Министерството
на здравеопазването с общо 14 300 000 лв.,
в т.ч. капиталови разходи – с 14 300 000 лв.
(4) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта
на диагностиката и лечението“, бюджетна
програма „Спешна медицинска помощ“, по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
Чл. 2. Увеличава утвърдените показатели по
чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г. за максимален размер на ангажиментите за разходи,
които могат да бъдат поети през 2020 г. – с
15 414 000 лв., и нови задължения за разходи,
които могат да бъдат натрупани през 2020 г. – с
15 414 000 лв.
Чл. 3. (1) За извършването на плащанията
по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметка
за чужди средства на Министерството на
здравеопазването.
(2) Преведените до 31 декември 2020 г. по
сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели
по бюджета на Министерството на здравеопазването по чл. 1.
Чл. 4. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 55, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
§ 2. Постановление № 211 на Министерския
съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2020 г. (ДВ, бр. 73 от
2020 г.) се отменя.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
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§ 4. Постановлението влиза в сила от
23 декември 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9711

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 404
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.
за приемане на Правилник за структурата,
устройството и дейността, правомощията и
задълженията на органите за управление на
Държавно предприятие „Държавна петролна
компания“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за
структурата, устройството и дейността, правомощията и задълженията на органите за
управление на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. 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., бр. 18, 27 и
42 от 2019 г. и бр. 103 от 2020 г.), се правят
следните допълнения:
1. В чл. 5, ал. 1 се създава т. 30б:
„30б. упражнява функциите съгласно Правилника за структурата, устройството и дейността, правомощията и задълженията на
органите за управление на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ във
връзка с чл. 11а – 11д от Закона за държавните
резерви и военновременните запаси;“.
2. В чл. 27 се създава т. 26:
„26. подпомага министъра при упражняване
на функциите му по отношение на дейността
на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ във връзка с чл. 11а – 11д от
Закона за държавните резерви и военновременните запаси.“
§ 2. Председателят на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“ да внесе в Министерския съвет проект
за изменение на Устройствения правилник
на Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“ и съответните подзаконови нормативни актове, произтичащи от
Закона за изменение и допълнение на Закона
за държавните резерви и военновременните
запаси (ДВ, бр. 65 от 2020 г.) (ЗДРВВЗ).
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§ 3. (1) Активите, включително петролните
бази, които не са лицензирани като данъчни
складове, пасивите, архивът, както и другите
права и задължения на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“, свързани с дейността по чл. 11б, ал. 1 от
ЗДРВВЗ, преминават към Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ на 1-во
число на съответния месец. За предаването
и приемането на имуществото се съставя
приемно-предавателен протокол.
(2) Всички лицензирани като данъчни складове петролни бази за съхранение на нефт и
нефтопродукти, предоставени за управление
на Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“, заедно със съхраняваните в тях количества резерви и запаси от
нефт и нефтопродукти преминават в управление на Държавно предприятие „Държавна
петролна компания“ от датата на връчването
на лицензите по § 18, ал. 2 от ЗДРВВЗ. За
предаването и приемането на имуществото
се съставя приемно-предавателен протокол.
(3) Съхраняваните резерви и запаси – собственост на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“, при външни
съхранители, в складове по чл. 38 от Закона
за запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН)
и в други складове/резервоари преминават в
управление на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ в 3-месечен срок
от вписването му в търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Условията и редът за преминаване на
съхраняваните резерви и запаси – собственост
на Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“, при външни съхранители и в складове по чл. 38 от ЗЗНН се
уреждат в споразумението по чл. 11а, ал. 4
от ЗДРВВЗ. Складовите записи, издадени в
полза на Държавна агенция „Държавен резерв
и военновременни запаси“, се преиздават от
съхранителите в полза на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ в срок 14
дни от преминаването на резервите и запасите
в управление на държавното предприятие.
§ 4. Държавно предприятие „Държавна
петролна компания“ встъпва като възложител
заедно с Държавна агенция „Държавен резерв
и военновременни запаси“ по договорите,
свързани с извършване на текущи, основни и
аварийни ремонти на петролните бази, както
и с изпълнения на мероприятия по енергийна
ефективност – саниране, извършване на обследвания на сграден фонд, съоръжения и паспортизация в съответствие с наредбата по чл. 176а,
ал. 6 от Закона за устройство на територията,
в съответствие с правомощията, произтичащи
от Закона за изменение и допълнение на Закона
за държавните резерви и военновременните
запаси (ДВ, бр. 65 от 2020 г.). Договорите извън
тези по изречение първо, свързани с дейността
по чл. 11б, ал. 1 от ЗДРВВЗ, се изпълняват в
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тази си част от Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“ до избора
на нови изпълнители/доставчици от Държавно
предприятие „Държавна петролна компания“,
като разходите са за сметка на бюджета на
предприятието.
§ 5. Произтичащите от структурните промени изменения по бюджетите на Министерството на икономиката и Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“
се извършват по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси на 1-во число
на съответния месец.
§ 6. Председателят на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“
и изпълнителният директор на Държавно
предприятие „Държавна петролна компания“
да организират предаването и приемането на
документацията по неприключените преписки,
счетоводния архив и ведомостите за заплати на
служителите и архива, създаден във връзка с
дейностите, които преминават към Държавно
предприятие „Държавна петролна компания“.
§ 7. Председателят на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“
и изпълнителният директор на Държавно
предприятие „Държавна петролна компания“
да назначат комисии, които да предприемат
необходимите действия за изпълнение на
дейностите по § 3 и 6 и да подготвят проект
на споразумение по чл. 11а, ал. 4 от ЗДРВВЗ.
§ 8. (1) Трудовите правоотношения на служителите от администрацията на Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“, осъществявали дейности по чл. 11б,
ал. 1 от ЗДРВВЗ, се уреждат при условията и
по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
(2) Безсрочните и срочните сл у жебни
правоотношения на държавните служители
от администрацията на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“,
осъществявали дейности по чл. 11б, ал. 1 от
ЗДРВВЗ, се преобразуват съответно в безсрочни и срочни трудови правоотношения, като със
служителите се сключват трудови договори.
(3) Трудовите договори се сключват въз
основа на писмено заявление до изпълнителния директор на Държавно предприятие
„Държавна петролна компания“, подадено от
служителя в 7-дневен срок след получаване на
уведомление, че е определен да премине на
работа в Държавно предприятие „Държавна
петролна компания“, като служебното му
правоотношение се прекратява.
(4) Когато изтеклият до момента на преобразуването на правоотношенията срок за
изпитване по чл. 12 от Закона за държавния
служител е по-малък от 6 месеца, той се включва в срока за изпитване по чл. 70 от Кодекса
на труда, а когато изтеклият срок надвишава
6 месеца, се приема, че срокът за изпитване
по чл. 70 от Кодекса на труда е изтекъл.
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(5) При преобразуването индивидуалната
основна месечна заплата по Кодекса на труда
на служителите по служебно и трудово правоотношение в администрацията на Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“, осъществявали дейности по чл. 11б,
ал. 1 от ЗДРВВЗ, се определя така, че същата, увеличена с допълнителното трудово
възнаграждение за придобит трудов стаж и
професионален опит и намалена с дължимия
данък и задължителните осигурителни вноски
за сметка на осигуреното лице, да не е пониска от получаваната до този момент индивидуална основна месечна заплата, намалена
с дължимите задължителни осигурителни
вноски за сметка на осигуреното лице, ако
са били дължими, и дължимия данък.
(6) Неизползваните отпуски на служителите
по служебно и трудово правоотношение от
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, осъществявали дейности
по чл. 11б, ал. 1 от ЗДРВВЗ, се запазват.
(7) Условията, редът и сроковете за преминаване на служителите се уреждат в споразумението по чл. 11а, ал. 4 от ЗДРВВЗ.
§ 9. Постановлението се приема на основание чл. 11а, ал. 3 от Закона за държавните
резерви и военновременните запаси.
§ 10. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2021 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ПРАВИЛНИК

за структурата, устройството и дейността,
правомощията и задълженията на органите
за управление на Държавно предприятие
„Държавна петролна компания“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят структурата, устройството и дейността, правомощията
и задълженията на органите за управление на
Държавно предприятие „Държавна петролна
компания“, наричано по-нататък „ДП „ДПК“
или „предприятието“.
Чл. 2. (1) Държавно предприятие „Държавна
петролна компания“ има статут на държавно
предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от
Търговския закон и е образувано на основание
чл. 11а, ал. 1 от Закона за държавните резерви
и военновременните запаси (ЗДРВВЗ).
(2) Предприятието е юридическо лице със
седалище София и с териториални звена в
страната. Броят на териториалните звена се
определя от Управителния съвет на предприятието.
(3) Предприятието не е търговско дружество и не формира и не разпределя печалба.
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(4) Предприятието има фирмен знак, печат
и интернет страница.
Чл. 3. (1) Основен предмет на дейност на
предприятието е:
1. създаване, съхраняване, опазване, обновяване и продажба на държавните резерви и
военновременните запаси от нефт и нефтопродукти по ЗДРВВЗ;
2. създаване, съхраняване, обновяване и
продажба на запаси от нефт и нефтопродукти
по чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за запасите от
нефт и нефтопродукти (ЗЗНН);
3. управление, поддръжка, експлоатация и
изграждане на петролни бази за съхранение
на резерви и запаси от нефт и нефтопродукти.
(2) Предприятието осъществява и други
дейности, които осигуряват или допълват основния предмет на дейност, при спазване на
принципите на равнопоставеност с останалите
икономически оператори и недопускане на
злоупотреби с монопол, господстващо положение или нелоялна конкуренция.
(3) Пред п ри я т ие т о ос ъщес т вя ва вза имодействие с Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ (ДА
„ДРВВЗ“), условията, редът и сроковете за
което се уреждат със споразумение съгласно
чл. 11а, ал. 4 от ЗДРВВЗ.
Чл. 4. (1) Държавата предоставя на ДП
„ДПК“ имущество – публична и частна държавна собственост, определено с решение на
Министерския съвет
(2) Срещу имуществото – публична държавна собственост, предоставено на предприятието, не може да се насочва принудително
изпълнение.
(3) Предприятието не може да се приватизира и срещу него не може да се открива
производство по несъстоятелност.
(4) С решение на Министерския съвет
предприятието може да учредява търговски
дружества, включително с непарична вноска, представляваща правото на собственост
върху предоставеното му имущество – частна
държавна собственост, за осъществяване на
търговска дейност, свързана с управление,
поддръжка, експлоатация и изграждане на
петролни бази за съхранение на нефт и нефтопродукти и бензиностанции, както и търговска
дейност с алтернативни горива.
(5) Предприятието няма право да сключва
договори за кредити с търговски банки и други
финансови институции, освен ако за това има
изрично решение на Министерския съвет.
Г л а в а

в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Раздел I
Органи на управление
Чл. 5. Органи на управление на предприятието са:
1. управителният съвет;
2. изпълнителният директор.
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Раздел II
Правомощия на министъра
Чл. 6. Министърът на икономиката:
1. упражнява правата на собственост на
държавата в предприятието;
2. назначава и освобож дава членовете
на Управителния съвет, в т. ч. председател,
изпълнителен директор и заместник изпълнителен директор;
3. одобрява плана за дейността на ДП
„ДПК“ през текущата календарна година и
годишния отчет за дейността на предприятието през предходната календарна година,
които са публични;
4. одобрява плана за управление на средствата за съответната година и тригодишните
бюджетни прогнози едновременно с плана
за дейността на ДП „ДПК“ през текущата
календарна година.
Раздел III
Управителен съвет
Чл. 7. (1) Управителният съвет на ДП
„ДПК“ се състои от трима членове, в т. ч.
председател, изпълнителен директор и заместник изпълнителен директор.
(2) Управителният съвет на предприятието
осъществява управлението на дейността, стопанисването, поддържането и опазването на
предоставеното му имущество и използването
му по предназначение, като:
1. разработва и предлага за утвърждаване от министъра на икономиката проект на
правилник за устройството и дейността на
ДП „ДПК“, измененията и допълненията му
за внасяне в Министерския съвет;
2. одобрява структурата и числеността на
персонала по предложение на изпълнителния
директор, както и правила за определяне
размера на работната заплата на персонала
на предприятието;
3. приема вътрешен правилник за дейността
на предприятието;
4. приема план за дейността на предприятието за текущата календарна година и годишен
отчет за дейността през предходната;
5. взема решения за размера, вида и разпределението на средствата за осъществяване
на основния предмет на дейност на предприятието за съответната година и ги предлага
на министъра на икономиката за одобряване;
6. осъществява контрол върху приходите
и разходите на предприятието;
7. приема годишния финансов отчет на
предприятието;
8. разглежда докладите на вътрешния одит
и следи за изпълнението на препоръките;
9. утвърждава бюджетните параметри на
предприятието в съответствие с одобрените
параметри на държавния бюджет за съответната година и ги изпраща в Министерството
на икономиката;
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10. приема проекти на бюджет и средносрочни бюджетни прогнози и ги изпраща в
Министерството на икономиката в сроковете
на бюджетната процедура;
11. ежегодно до 28 февруари представя на
министъра на икономиката информация за
функционирането, адекватността, ефикасността и ефективността на системите за финансово
управление и контрол в предприятието за
предходната година;
12. взема решения за продажба или за ликвидация на дълготрайни материални активи,
за учредяване на вещни права и за отдаване
под наем на движими или недвижими вещи,
съгласно приложимото законодателство;
13. определя броя на териториалните звена
на предприятието в страната;
14. изпълнява други функции, свързани с
предмета на дейност на предприятието.
(3) Управителният съвет осъществява функциите си по ред, определен в правилата за
работа на Управителния съвет на ДП „ДПК“,
които уреждат най-малко задълженията на
членовете, организацията и провеждането
на заседанията и изпълнението на взетите
решения.
Чл. 8. (1) Членовете на Управителния съвет
и изпълнителният директор на ДП „ДПК“ се
назначават от министъра на икономиката при
условията и по реда на Закона за публичните
предприятия, Правилника за неговото прилагане и приложимото законодателство.
(2) Членовете на Управителния съвет са
длъжни да изпълняват задълженията си в
интерес на предприятието, както и да не
разгласяват информация, станала им известна при или по повод изпълнение на техните
задължения, ако това би могло да повлияе
негативно върху дейността и развитието на
предприятието.
Чл. 9. (1) Управителният съвет може да
взема решения, ако присъстват най-малко
половината от членовете му лично или представлявани от друг член на съвета. Присъстващ член не може да представлява повече
от един отсъстващ. За представляването е
необходимо изрично пълномощно за всеки
конкретен случай.
(2) Решенията на Управителния съвет се
вземат с обикновено мнозинство.
(3) Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено, ако всички членове са
заявили писмено съгласието си за решението.
Чл. 10. (1) Управителният съвет заседава
най-малко един път месечно.
(2) Заседанията на Управителния съвет се
ръководят от председателя, а в негово отсъствие – от упълномощен от него член на съвета.
(3) За заседанията на Управителния съвет
се водят протоколи, които се подписват от
всички присъстващи членове.
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(4) Решени ята на Управителни я съвет
на ДП „ДПК“ за разходване на финансови
средства са публични и се публикуват на
интернет страниците на Министерството на
икономиката и на ДП „ДПК“ в 14-дневен срок
от приемането им.
Раздел IV
Изпълнителен директор
Чл. 11. (1) Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ се представлява
от изпълнителен директор, който:
1. представлява предприятието пред държавните органи, съдилищата и пред трети
лица в страната и в чужбина;
2. организира, ръководи и контролира
пряко цялостната дейност на предприятието
в съответствие с приетия от Управителния
съвет правилник по чл. 7, ал. 2, т. 3;
3. провежда политиката на предприятието,
свързана с неговия предмет на дейност;
4. осигурява и управлява финансовите,
материалните и човешките ресурси при стопанисването и комплексното управление на
предоставените на предприятието имоти и
активи, включително запасите;
5. осигурява законосъобразното изпълнение
на решенията на Управителния съвет;
6. утвърждава щатно разписание, сключва, изменя и прекратява трудовите договори,
определя основните и допълнителните възнаграждения, налага дисциплинарни наказания
и упражнява други права на работодател
съгласно Кодекса на труда;
7. утвърждава със заповед вътрешни актове
на предприятието;
8. сключва договори с трети лица с оглед
на осъществяване дейността на предприятието
съгласно Закона за обществените поръчки
(ЗОП);
9. отчита дейността си пред Управителния
съвет и пред министъра на икономиката;
10. предлага на Управителния съвет план
за дейността на предприятието за текущата
година и отчет за предходната календарна
година и предложение за вида, размера и
разпределението на средствата за административни разходи;
11. уведомява Управителния съвет и министъра на икономиката за всички въпроси
от съществено значение за дейност та на
предприятието, а когато това се изисква от
приложимото законодателство – и съответните компетентни държавни органи;
12. сключва споразумение за взаимодействие с ДА „ДРВВЗ“ съгласно чл. 11а, ал. 4 от
ЗДРВВЗ;
13. командирова със своя заповед в страната и в чужбина членовете на Управителния
съвет, работниците и служителите, както и
при необходимост външни експерти;
14. подписва всички документи от името
на ДП „ДПК“;
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15. определя правила за документооборота
на предприятието и контролира изпълнението им;
16. изпълнява функции и задачи съгласно
ЗДРВВЗ и ЗЗНН и подзаконовите нормативни
актове по тяхното прилагане;
17. изпълнява и други функции, свързани
с управлението на предприятието.
(2) При отсъствие на изпълнителния директор предприятието се представлява от
заместник изпълнителния директор, за което
се уведомява министърът на икономиката в
качеството му на упражняващ правата на
собственост на държавата в предприятието.
(3) Заместник изпълнителният директор
осъществява изрично делегираните му от
изпълнителния директор с писмена заповед
правомощия, както и други дейности, възложени от изпълнителния директор.
Г л а в а

т р е т а

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ И НАЧИНИ НА РАЗХОДВАНЕ
Чл. 12. (1) Дейността на ДП „ДПК“ за
изпълнение на задачите, свързани с основния
предмет на дейност, се финансира от:
1. приходи от дейността;
2. трансфер от държавния бюджет, предоставен чрез бюджета на Министерството
на икономиката;
3. дивиденти, получени в резултат на дейността на търговските дружества, учредени
съгласно чл. 4, ал. 4;
4. други постъпления, определени с нормативен акт.
(2) Средствата и операциите на ДП „ДПК“
се включват в консолидираната фискална
програма като средства и операции на други
икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4
от Закона за публичните финанси и не са част
от държавния бюджет.
Чл. 13. Средствата на предприятието се
разходват за:
1. осъществяване предмета на дейност на
предприятието;
2. издръжката му;
3. за изпълнение на решението на Министерския съвет по чл. 4, ал. 4.
Чл. 14. (1) Разходването на средствата се
извършва на базата на предложен от Управителния съвет и утвърден от министъра на
икономиката план за дейността на предприятието за текущата календарна година.
(2) Планът съдържа най-малко следните
елементи:
1. подробно разписани цели и очаквани
резултати за съответната година;
2. подробно разписани и остойностени
дейности, които ще бъдат извършвани през
годината за постигане на резултатите, придружени от инвестиционен план за съответната
година;
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3. план за управление на средствата за
съответната година, разработен въз основа на
предвидените дейности, инвестиционния план,
очакваните приходи и разходи от дейността
на предприятието; планът включва месечно
разпределение на приходите, разходите и
трансфера от държавния бюджет.
(3) Елементите на плана за дейността на
предприятието се предлагат от Управителния съвет и се утвърждават от министъра на
икономиката.
Чл. 15. При превишение на приходите
над разходите и наличие на неизразходвани
средства в края на годината те могат да се
ползват през следващата година при запазване
целта на разходването им по предложение на
Управителния съвет, утвърдено от министъра
на икономиката.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ И СТРУКТУРА
НА ПРЕДПРИЯТИЕТО
Раздел I
Предмет на дейност
Чл. 16. (1) Основният предмет на дейност
на ДП „ДПК“ съгласно чл. 3 включва:
1. създаване, съхраняване, опазване, обновяване и продажба на държавните резерви и
военновременните запаси от нефт и нефтопродукти по ЗДРВВЗ, като:
а) държавните резерви и военновременните
запаси от нефт и нефтопродукти се създават,
съхраняват и опазват от предприятието по
вид и количества, определени с решенията на
Министерския съвет по чл. 13 и 14 от ЗДРВВЗ;
б) освободените държавни резерви от нефт
и нефтопродукти по чл. 19, ал. 1, т. 1 и 2 и
чл. 20 от ЗДРВВЗ се продават от предприятието чрез лицензираните стокови борси
по реда и начина, определени в Закона за
стоковите борси и тържищата; освободените
военновременни запаси от нефт и нефтопродукти по ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 25 от ЗДРВВЗ
се продават от предприятието на търговските
дружества по т. 6 по реда на вътрешното възлагане по чл. 14, т. 5 от ЗОП, при наличието
на условията за това;
в) в случай на решение по чл. 19, ал. 1,
т. 3, 4 и 5 от ЗДРВВЗ предоставя създадените
държавни резерви от нефт и нефтопродукти
безвъзмездно на ДА „ДРВВЗ“ със задължение
за последващо възстановяване от страна на
предприятието;
2. създаване, съхраняване, поддържане,
обновяване и продажба чрез лицензираните
стокови борси в предвидените от закона случаи
на запаси от нефт и нефтопродукти по чл. 2,
ал. 1 и 2 от ЗЗНН, в т. ч.:
а) утвърдените от ДА „ДРВВЗ“ нива на
запаси по категории горива за извънредни
ситуации;
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б) целеви запаси, определени с акт на
Министерския съвет;
3. публикуване на предварителна информация по категориите продукти по т. 2 за
условията и количествата запаси, за които
може да поеме задължение да съхранява за
задължени лица, икономически оператори
и централни структу ри за управление на
запасите на други държави – членки на Европейския съюз;
4. покупки и задължително застраховане
на запаси по т. 1 и 2 при условията и по реда
на ЗОП;
5. управление, поддръжка, експлоатация и
изграждане на петролни бази за съхранение
на резерви и запаси от нефт и нефтопродукти;
6. след решение на Министерския съвет
може да учредява търговски дружества за
осъществяване на търговска дейност, свързана с управление, поддръжка, експлоатация и
изграждане на петролни бази за съхранение
на нефт и нефтопродукти и бензиностанции,
както и търговска дейност с алтернативни
горива и да осъществява правата на държавата
като акционер или съдружник в тях;
7. за целите на статистическото докладване
към Европейската комисия, както и за осъществяване на текущ контрол на наличностите
подава ежемесечно на ДА „ДРВВЗ“ до 15-о
число на текущия месец информация за:
а) действително създадените от него и
съхранявани запаси за извънредни ситуации
и/или целеви запаси по видове, количества
и място на съхранение – на територията на
страната в петролните бази, управлявани
от него, и/или в складове, регистрирани по
чл. 38 от ЗЗНН, и на територията на други
държави – членки на Европейския съюз;
б) съхраняваните от него запаси за извънредни ситуации за сметка на задължени лица;
в) съхраняваните от него запаси за извънредни ситуации за сметка на други държави – членки на Европейския съюз;
г) информация по видове и количества
продукти по т. 2, за които може да поеме
задължение да съхранява за задължени лица,
икономи ческ и операт ори и ли цен т ра лни
структури за управление на запасите на други
държави – членки на Европейския съюз;
8. представя в ДА „ДРВВЗ“ ежегодно до
15 февруари информация за закупените и
продадени запаси по т. 2 по видове и количества, както и наличностите към 1 януари
и 31 декември през предходната календарна
година;
9. изготвя и представя в Д А „ДРВВЗ“
документите, свързани със запасите и резервите съгласно изискванията на нормативната
уредба.
(2) Информацията по ал. 1, т. 7 и 8 се предоставя на хартиен и електронен носител, а
когато съдържа класифицирана информация,
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се предоставя по реда на Закона за защита на
класифицираната информация (ЗЗКИ).
Чл. 17. Предприятието може:
1. да възлага съхраняването и опазването
на военновременните запаси чрез договор на
търговци и организации за възложените им с
акт на Министерския съвет военновременни
задачи или на търговци и организации, определени на конкурсен принцип;
2. да възлага съхраняването на запаси за
извънредни ситуации на съхранители с регистрирани складове по чл. 38 от ЗЗНН;
3. създава и/или съхранява запаси за извънредни ситуации в други държави – членки
на Европейския съюз, или в създадените от
тях централни структури за управление на
запасите и/или икономически оператори по
смисъла на ЗЗНН.
Раздел II
Структура, функции и организация на предприятието
Чл. 18. (1) Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ се състои от:
1. главно управление;
2. териториални звена.
(2) Структурата на главното управление на
предприятието включва една главна дирекция,
една дирекция, служител по сигурността на
информацията и финансов контрольор:
1. Главна дирекция „Резерви и запаси от
нефт и нефтопродукти“;
2. дирекция „Административно, финансово,
информационно и правно осигуряване“;
3. служител по сигурността на информацията;
4. финансов контрольор.
(3) При наличие на предпоставките, предвидени в Закона за вътрешния одит в публичния
сектор, в структурата на предприятието, с
решение на Управителния съвет, задължително се изгражда и звено за вътрешен одит
и се одобрява неговият статут (вътрешен акт,
който определя целта, правомощията и отговорностите на вътрешния одит). Управителният съвет на предприятието може да вземе
решение за изграждане на звено за вътрешен
одит и в случаите, когато не са налице предпоставки за това.
(4) Числеността на предприятието се одобрява от Управителния съвет.
Чл. 19. (1) Главна дирекция „Резерви и
запаси от нефт и нефтопродукти“:
1. организира и контролира създаването,
съхраняването, опазването, отчитането, обновяването, ползването и възстановяването
на държавните резерви, военновременните
запаси и запаси за извънредни ситуации от
нефт и нефтопродукти и на целеви запаси от
нефтопродукти;
2. анализира състоянието и прави предложения за обновяване на държавните резерви,
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военновременните запаси и запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти
и на целевите запаси от нефтопродукти;
3. организира и контролира освобождаването и предаването на държавни резерви
и военновременни запаси от нефт и нефтопродукти;
4. организира и отговаря за ползването и
възстановяването на запаси за извънредни
ситуации от нефт и нефтопродукти и целеви
запаси от нефтопродукти съобразно разпорежданията на председателя на ДА „ДРВВЗ“;
5. осъществява методическо ръководство
и контрол на дейността на териториалните
звена, свързана със съхраняваните резерви
и запаси;
6. осъществява контрол на наличностите
на резервите и запасите и контрол на техническото състояние на петролните бази;
7. изготвя становища и предложения във
връзка със създаването, съхраняването, обновяването, отчитането и ползването на резервите и запасите, както и по инвентаризациите
им, извършвани от териториалните звена;
8. изготвя справки, становища и предложения по изпълнението на договорите за
създаване, съхраняване, опазване, обновяване,
възстановяване и реализация на държавните
резерви, военновременните запаси, запасите
за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целевите запаси от нефтопродукти;
9. подава на ДА „ДРВВЗ“ ежемесечно до
15-о число информацията по чл. 4, ал. 8 от
ЗЗНН;
10. провежда конкурсни процедури за избор
на външни съхранители на държавни резерви
и военновременни запаси;
11. участва в подготовката и провеждането на конкурси за съхранители на запаси на
предприятието в складове, регистрирани по
чл. 38 от ЗЗНН;
12. участва в подготовката на проекти на
инструкции, вътрешни правила и други актове
по прилагането на ЗДРВВЗ и ЗЗНН;
13. извършва маркетингови проучвания
за целите на управлението на държавните
резерви, военновременните запаси, запасите
за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и целевите запаси от нефтопродукти;
14. събира, обобщава и анализира пазарните
цени на нефта и нефтопродуктите;
15. участва в подготовката на вътрешни
правила и актове по прилагането на ЗОП,
ЗДРВВЗ и ЗЗНН;
16. организира и изпълнява всички дейности по възлагане на обществени поръчки;
17. организира и провеж да цялостното
изпълнение на процедури за продажба на
освободени държавни резерви и военновременни запаси;
18. организира борсовата търговия във
връзка с дейността на предприятието;
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19. във връзка със създаването, обновяването и продажбата на държавните резерви,
военновременните запаси, запасите за извънредни ситуации от нефт и нефтопродукти и
целевите запаси от нефтопродукти ежемесечно обобщава справките за неизпълнените
договори и предприетите действия и прави
предложения по тях;
20. разработва програма за капиталови
разходи;
21. организира и контролира извършването на ремонтната дейност на петролните
бази и прилежащата им инфраструкт у ра,
сградния фонд, машините и съоръженията,
изграждането на нови обекти, доставката на
машини и съоръжения и цялостното техническо обслужване на транспортните средства
на предприятието;
22. организира и провежда процедурите по
Закона за държавната собственост, свързани
с управление и разпореждане с имоти и движими вещи, предоставени на предприятието;
23. организира и контролира охраната
на сградите, помещенията и съоръженията
на предприятието, както и пропускателния
режим;
24. участва при съставянето и сключването
на договори, по които предприятието е страна;
25. осигурява поддържането в техническа готовност за използване на обекти от
военновременната система за управление,
предоставени на предприятието;
26. изгражда и поддържа информационните
бази данни за състоянието и наличностите
на държавните резерви, военновременните
запаси, запасите за извънредни ситуации и
целевите запаси от нефтопродукти.
(2) Към Главна дирекция „Резерви и запаси от нефт и нефтопродукти“ функционират териториални звена – петролни бази за
съхранение на резерви и запаси от нефт и
нефтопродукти.
Ч л. 20. Ди рек ц и я „ А д м и н ис т рат и вно,
финансово, информационно и правно осигуряване“:
1. разработва предложения по проекта на
годишен бюджет на предприятието и средносрочните бюджетни прогнози;
2. отговаря за цялостното финансово-счетоводно обслужване на дейността на предприятието;
3. организира формирането на средствата
за работна заплата и следи за законосъобразното им разходване;
4. осигурява данните и изготвя ежемесечни
и тримесечни отчети за касовото изпълнение
на бюджета и съставя годишен финансов отчет;
5. следи за разходването на финансовите
средства съгласно одобрения бюджет и прави предложения за корекциите му, когато се
налага;
6. осъществява текущ и последващ вътрешен финансов контрол по:
а) спазването на финансовата, бюджетната
и платежната дисциплина;

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

б) правилното оформяне на първични и
вторични счетоводни документи и своевременното им отразяване по счетоводните регистри;
в) редовното извършване на планови и
извънпланови инвентаризации;
г) поемането на задължения и извършването на разходи;
7. отговаря за прилагането на системата
за двоен подпис;
8. отговаря за съхраняването и ползването
на счетоводния архив;
9. изготвя справки, становища и предложения по изпълнението на сключените договори,
с изключение на тези, свързани със създаване,
съхраняване, обновяване и реализация на
държавни резерви, военновременни запаси,
запаси за извънредни ситуации от нефт и
нефтопродукти и целеви запаси от нефтопродукти, както и по приходите и разходите по
всички договори на предприятието;
10. организира и осъществява дейностите
по използване и управление на предоставените
на предприятието недвижими имоти;
11. подпомага ръководството на предприятието с оглед на законосъобразното осъществяване на неговите функции;
12. осъществява процесуално представителство и правната защита на предприятието
пред всички съдебни инстанции, арбитражни
и административни органи;
13. предприема правни действия по събиране вземания на предприятието;
14. дава становища по законосъобразността
на проекти на договори, заповеди и други
актове и документи, свързани с дейността на
предприятието;
15. дава становища по правни въпроси и
осъществява методическа помощ и координация по отношение на правното осигуряване на
дейностите на другите звена в предприятието;
16. разработва вътрешни правила и други
актове, осигуряващи дейността на изпълнителния директор и на предприятието;
17. изготвя и актуализира проектите на
д л ъж ност ното разписание и поименното
разписание на длъжностите;
18. организира и контролира съставянето
и актуализирането на длъжностните характеристики и функционалните характеристики
на звената в предприятието;
19. изготвя актове, свързани с възникването,
изменянето и прекратяването на трудовите
правоотношения;
20. изготвя, оформя и съхранява трудовите
досиета на служителите;
21. изпълнява функции, свързани със защитата на личните данни;
22. организира и координира дейността на
предприятието по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
23. организира и осъществява деловодната
дейност и текущото съхраняване на документите, като получава, обработва, регистрира и
предава входящата кореспонденция по пред-
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назначение; обработва и изпраща изходящата
кореспонденция;
24. обработва и съхранява деловодния архив
на предприятието;
25. подпомага изпълнителния директор на
предприятието по осигуряване на готовността
за работа в условия на бедствия, аварии и
други от военен и невоенен характер;
26. разработва план за охрана чрез физически и технически средства и следи за
неговото изпълнение;
27. разработва плана за привеждане от
мирно във военно положение и организира
изпълнението на мероприятията по подготовката за работа във военно време;
28. разработва плана на предприятието за
действия при бедствия;
29. организира разработването на военновременния план и осъществява неговото
поддържане и коригиране в съответствие
с у твърдена методика за военновременно
планиране и нормативни актове за неговото
ресурсно осигуряване;
30. организира подготовката на личния
състав на предприятието за действия във
военно време и в условия на кризи от военен
и невоенен характер;
31. организира денонощно дежурство за
поддържане на готовност за оповестяване на
предприятието при привеждане на страната от
мирно във военно положение и при бедствия,
аварии и др.;
32. планира, разпределя и отчита финансовите средства за дейностите по защита при
бедствия, аварии и др. и отбранително-мобилизационната подготовка и по изпълнение
на задълженията по Закона за защита при
бедствия;
33. дава методическ и у казани я и осъществява контрол по дейностите, свързани с
отбранително-мобилизационната подготовка;
34. разработва план на предприятието за
противодействие на тероризма и защита при
терористична дейност;
35. организира и поддържа комуникационната инфраструктура на предприятието;
36. съдейства за техническото осигуряване
на сигурността на информационния обмен и
защитата на данните;
37. изгражда и развива електронния документооборот в предприятието и електронните
бази данни;
38. разработва процедури и предприема
мерк и за отст ран яване на уязвимост и и
повишаване на нивото на мрежовата и информационната сигурност при инциденти,
включително кибератака.
Чл. 21. Служителят по сигурността на
информацията е на пряко подчинение на
изпълнителния директор на предприятието
и изпълнява следните задачи:
1. следи за спазване изискванията на ЗЗКИ и
на други нормативни актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация;
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2. подпомага изпълнителния директор на
предприятието по защита на класифицираната
информация;
3. прилага правилата относно видовете
защита на класифицираната информация;
4. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на
война, при военно или друго извънредно
положение;
5. организира, ръководи и контролира
дейностите за гарантиране на индустриалната
сигурност при сключване и изпълнение на
договори, свързани с достъп до класифицирана
информация или с прилагане на специални
мерки за сигурност;
6. ръководи регистратури за класифицирана
информация;
7. взаимодейства и предоставя информация
на Държавната комисия по сигурността на
информацията съгласно ЗЗКИ и отговаря за
изпълнението на задължителните указания
на комисията;
8. разработва задължителните специфични
изисквания за сигурност на информационните
системи и мрежи в предприятието.
Чл. 22. (1) Финансовият контрольор е
пряко подчинен на изпълнителния директор
и осъществява предварителен контрол за законосъобразност в съответствие със Закона
за финансово управление и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор извършва проверка на необходимите факти, обстоятелства
и документи и приложенията към тях преди
вземане на решение, свързано с финансовата
дейност на предприятието, с цел изразяване
на мнение дали предлаганото решение съответства на всички приложими изисквания на
законодателството.
(3) Финансовият контрольор извършва
предварителен контрол, като:
1. осъществява проверки преди вземането
на решения за поемане на задължения и за
извършване на разход;
2. проверява за правилното начисляване и
калкулиране на количествата и сумите;
3. изразява мнение за законосъобразност
на решенията/действията за поемане на задължения или за извършване на разходи в
предприятието и предоставя на изпълнителния директор разумна увереност за съответствието им с приложимото законодателство;
4. изисква и има право да получава всички
данни и документи, включително в електронна
форма, за целите на предварителния контрол
за законосъобразност.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 11а, ал. 3 от Закона
за държавните резерви и военновременните
запаси.
9690
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 405
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
радиационна защита, приета с Постановление № 20 на Министерския съвет от 2018 г.
(ДВ, бр. 16 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 4, т. 3 след думите „въздухоплавателни средства“ се добавя „и космически апарати“.
§ 2. В чл. 3, т. 3 след думите „въздухоплавателни средства“ се добавя „и космически
апарати“.
§ 3. В чл. 18 ал. 4 се изменя така:
„(4) При оценката по ал. 3 се използват
резултатите от радиационния мониторинг на
околната среда и факторите на жизнената
среда, осъществяван от лицата, на които е
възложен такъв мониторинг.“
§ 4. В чл. 20, ал. 1 след думите „това оборудване“ се поставя запетая и се добавя „както
и с доказателство, че неговата конструкция
позволява ограничаване на облъчванията до
възможно най-ниското разумно постижимо
ниво“.
§ 5. В чл. 28 ал. 2 се изменя така:
„(2) Председателят на Агенцията за ядрено
регулиране и министърът на здравеопазването
оценяват информацията по ал. 1 от гледна
точка на радиационната защита, включително
оценяват дали:
1. експлоатационните характеристики на
потребителската стока обосновават нейното
предназначение;
2. потребителската стока е проектирана
по подходящ начин с оглед на намаляване
на облъчването при нормална употреба и
вероятността и последиците от неправилна
употреба или при случайни облъчвания;
3. техническите и физическите характеристики на стоката изискват налагане на
специални условия при нейното използване;
4. стоката е проектирана по подходящ
начин, така че да отговаря на критериите за
освобождаване от регулиране;
5. стоката е от одобрен тип и не изисква
специфични предпазни мерки за третиране
след прекратяване на нейната употреба;
6. за стоката има предоставена за потребителя по подходящ начин информация
и док у ментаци я с у казани я за правилна
употреба и третиране след прекратяване на
нейната употреба.“
§ 6. В чл. 33, ал. 1 основният текст се
изменя така:
„(1) От регулиране по Закона за безопасно
използване на ядрената енергия могат да бъдат освободени обосновани дейности, които
са присъщо безопасни, или радиоактивни
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материали, произхож дащи от рег улирана
дейност, когато е доказано, че са изпълнени
следните дозови критерии:“.
§ 7. В чл. 34 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 основният текст се изменя така:
„(1) Освободени от регулиране по Закона
за безопасно използване на ядрената енергия
са обосновани дейности със:“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За дейности, включващи малки количества радиоактивни вещества или ниски
специфични активности, които са сравними
с нивата за освобождаване от регулиране,
определени в приложение № 3, таблица 1 и
таблица 2, се приема, че са присъщо безопасни.“
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) За дейности, включващи количества
ра диоак т ивни вещест ва и ли специфи чни
активности под нивата за освобождаване от
регулиране, определени в приложение № 3,
таблица 1 и таблица 2, се приема, че радиационният риск е пренебрежим и не подлежат на
допълнително разглеждане с изключение на
случаите, свързани със специфични пътища
на облъчване (например чрез питейна вода
или от строителни материали).
(5) Обоснована дейност с радиоактивни
материали, съдържащи техногенни радионуклиди над нивата за освобождаване, определени
в приложение № 3, таблица 1 и таблица 2,
може да бъде освободена от изискванията за
уведомление и контрол по Закона за безопасно използване на ядрената енергия, когато е
установено, че:
1. радиационният риск е пренебрежимо
малък;
2. дейността е присъщо безопасна;
3. лицата, които осъществяват дейността,
не следва да се класифицират като професионално облъчвани лица.“
§ 8. В чл. 36 ал. 1 се изменя така:
„(1) Дейности с незначителен радиационен
риск по Закона за безопасно използване на
ядрената енергия са дейности, за които е
установено, че:
1. дейността е обоснована и радиационният
риск не е пренебрежимо малък;
2. безопасността е еднозначно осигурена
от проекта на съоръжението и конструкцията на оборудването, с което облъчването е
ограничено до възможно най-ниското разумно
постижимо ниво;
3. експлоатационните процедури при осъществяване на дейността са лесно изпълними
и изискванията за безопасност при работа са
тривиални;
4. няма данни от експлоатационен опит
за значими проблеми, свързани с радиационната защита.“
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§ 9. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Радиоактивен материал с повишено
съдържание на естествени радионуклиди, чиято специфична активност надвишава нивата
за освобождаване, определени в приложение
№ 3, таблица 3, може да бъде освободен от
регулиране, ако очакваната ефективна доза
за лице от населението, в резултат на последваща дейност с този материал, е от порядъка
на 1 mSv или по-малко за една година, като
се вземат под внимание всички възможни
пътища на облъчване.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
след думите „по ал. 1“ се добавя „и 4“.
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 10. В чл. 53, ал. 2 думата „дванадесета“
се заменя с „единадесета“.
§ 11. В чл. 71 се създава ал. 4:
„(4) В случаите, когато изпълнението на
програмите за радиационнен мониторинг по
ал. 1 не може да се извърши от предприятието,
същото се възлага на външни лица, които
имат регистрация по чл. 56, ал. 3 от Закона
за безопасно използване на ядрената енергия
за извършване на съответните измервания.“
§ 12. В чл. 72 ал. 2 се отменя.
§ 13. В чл. 73, ал. 1 думите „чл. 72, ал. 2“
се заменят с „чл. 71, ал. 4“.
§ 14. В чл. 75 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Идентификацията по ал. 1 включва
най-малко:
1. лични данни за професионално облъчваното лице:
а) име, презиме и фамилия;
б) пол и гражданство;
в) дата на раждане и единен граждански
номер (или личен номер за чужди граждани);
2. данни за предприятието и работодателя
на външни работници:
а) наименование, адрес и единен идентификационен код;
б) начална дата на индивидуалния дозиметричен контрол и крайна дата, ако има такава;
в) категорията на професионално облъчвани лица съгласно чл. 63.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „по ал. 2“ се заменят с „по ал. 1“.
§ 15. В чл. 96 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Оперативната радиационна защита
на населението от възможно облъчване при
нормални обстоятелства, дължащо се на дейност, подлежаща на регистрация по Закона
за безопасно използване на ядрената енергия, включва мерки за предотвратяване на
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нерегламентирано облъчване и оптимизация
на радиационната защита, които се обосновават и определят в процеса на издаване на
удостоверение за регистрация по ред, определен с наредбата по чл. 26, ал. 1 от Закона за
безопасно използване на ядрената енергия.“
§ 16. В чл. 97 ал. 2 и 3 се изменят така:
„(2) Нивата по ал. 1 се определят въз
основа на дозови ограничения, обосновани
в процеса на лицензиране, като се отчитат
възможните пътища на облъчване при нормални обстоятелства.
(3) При възможни газообразни и течни
радиоактивни емисии в околната среда в резултат на дейности с материали с повишено
съдържание на естествени радионуклиди се
прилагат изискванията на наредбата по чл. 26,
ал. 5 от Закона за безопасно използване на
ядрената енергия.“
§ 17. Член 98 се изменя така:
„Чл. 98. (1) За разрешени дейности по чл. 15,
ал. 3, т. 1, 2, 3 и 8 и чл. 15, ал. 4, т. 11 от
Закона за безопасно използване на ядрената
енергия, при които са възможни газообразни
и течни радиоактивни емисии в околната
среда, се извършват скринингови оценки на
ефективните дози за лица от населението при
нормални обстоятелства.
(2) За разрешена дейност по чл. 15, ал. 3,
т. 1 от Закона за безопасно използване на
ядрената енергия предприятието, което експлоатира ядрено съоръжение, извършва реалистични оценки на ефективните дози за лица
от населението, дължащи се на газообразни
и течни радиоактивни емисии в околната
среда, въз основа на реални данни. За другите
дейности, посочени в ал. 1, е достатъчно да
се извършва скринингова оценка.
(3) С цел реалистичното оценяване на дозите за лица от населението и за съпоставяне с
дозовите ограничения се определят представителни лица въз основа на проучвания и като
се вземат предвид действителните пътища,
водещи до външно и вътрешно облъчване.
(4) При определянето на представителни
лица по ал. 3, както и на обхвата и периодичността на радиационния мониторинг за
целите на оценката по ал. 2 се изпълняват и
указания на министъра на здравеопазването,
ако са дадени такива във връзка с оценката
на здравния риск по чл. 72, ал. 3 от Закона
за здравето.“
§ 18. Член 99 се изменя така:
„Чл. 99. Реалистичната оценка на ефективните дози за представително лице включва:
1. оценяване на външното облъчване съобразно с вида и характеристиките на йонизиращите лъчения;
2. оценяване на вътрешното облъчване
съобразно с постъпването, вида и характеристиките на радионуклидите;
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3. отчитане на съдържанието на радионуклиди в храни, питейни води и компоненти
на околната среда, свързано с облъчване на
представителни лица;
4. отчитане на дозово определящите пътища на облъчване.“
§ 19. В чл. 100 ал. 3 се изменя така:
„(3) При превишаване на разрешени газообразни и/или течни радиоактивни емисии
предприятията уведомяват незабавно председателя на Агенцията за ядрено регулиране и
министъра на здравеопазването.“
§ 20. В чл. 103 ал. 4 и 5 се отменят.
§ 21. В чл. 110 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
„(2) Националният център по радиобиология и радиационна защита оценява здравния
риск при облъчване на лица от населението
в случаите по ал. 1 и при необходимост дава
препоръки на лицата по чл. 109, ал. 1 за прилагане на мерки за радиационна защита в
съответствие с принципите за обоснованост
и оптимизация.
(3) В случаите по ал. 2 лицата по чл. 109,
ал. 1 изготвят програми и планове за изпълнение на да дени те п репорък и, кои то
се представят на Националния център по
радиобиологи я и радиационна защита за
съгласуване.
(4) За възстановяване на терени, замърсени
с радиоактивни вещества, към заявлението
за издаване на разрешение по чл. 15, ал. 4,
т. 18 от Закона за безопасно използване на
ядрената енергия се прилагат съгласуваните
програми и планове по ал. 3.“
§ 22. В чл. 111 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В документите по ал. 1 се определя,
както е приложимо и подходящо, следното:
1. отговорности на заинтересованите ведомства за управлението на идентифицирани
ситуации на съществуващо облъчване;
2. краткосрочни и дългосрочни цели и
съответни референтни нива по отношение
на годишната ефективна доза от всичк и
възможни пътища на облъчване в диапазона
1 – 20 mSv;
3. граници на засегнатите терени и идентифициране на засегнатите лица от населението
от гледна точка на радиационната защита;
4. защитни мерки и мащабът на мерките,
които следва да се приложат за конкретна
ситуация на съществуващо облъчване;
5. мерки за предотвратяване и контрол на
достъпа до засегнатите терени и за налагане
на ограничения по отношение на условията
за живот на тези места;
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6. оценка на облъчването на различни групи от населението и необходими средства за
контрол на облъчването на засегнатите лица.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 23. Създава се чл. 111а:
„Чл. 111а. По от ношение на терени с
дълготрайно остат ъчно радиоактивно замърсяване, за които е взето решение да се
разреши обитаването и възстановяването на
социалните и икономическите дейности, се
провеждат консултации с всички заинтересовани страни относно мерките за осъществяване на постоянен контрол на облъчването
с цел създаване на условия за живот, които
могат да бъдат определени като нормални,
включително:
1. определяне на подходящи референтни
нива;
2. изграждане на инфраструктура в подкрепа на продължаващите мерки за самозащита
в засегнатите терени (например предоставяне
на информация, консултации и мониторинг);
3. възстановителни мерки, ако е необходимо;
4. обособяване на зони със специален
режим, ако е необходимо.“
§ 24. В глава девета „РАДИАЦИОННА
ЗАЩИТА ПРИ СИТУАЦИИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ОБЛЪЧВАНЕ“ раздел ІV „Управление на терени с остатъчни радиоактивни
замърсявания“ с чл. 118 и 119 се отменя.
§ 25. В чл. 142, ал. 2 думите „извършват
радиационен мониторинг в зоната за превантивни защитни мерки и в наблюдаваната
зона около ядрени съоръжения за оценка на
облъчването на лица от населението в съответствие с“ се заменят с „които експлоатират
ядрени съоръжения, извършват радиационен
мониторинг за оценка на облъчването на
лица от населението по“ и пред тях се поставя запетая.
§ 26. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните допълнения:
1. Създава се т. 18а:
„18а. „Космически апарат“ е пилотиран
летателен апарат, проектиран за полети на
височина, по-голяма от 100 km над морското
равнище.“
2. Създава се т. 24а:
„24а. „Нормални облъчвания“ са облъчвания, които се очаква да възникнат при
нормалнa експлоатация и очаквани експлоатационни събития за дадена инсталация или
дейност (включително поддръжка, инспекция,
извеждане от експлоатация).“
3. Създава се т. 25а:
„25а. „Преработка“ са химическите или
физическите операции, свързани с радиоактивни материали, които включват добива,
трансформирането, обогатяването на делящи
се или възпроизвеждащи се ядрени матери-

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

али и повторната обработка на отработено
ядрено гориво.“
§ 27. В приложение № 2 към чл. 18, ал. 6
се правят следните изменения:
1. В т. 11 думите „(part.cm -2 .min -1)“ се заличават.
2. В таблица 16, в колона „Стойност“
числото „7,5.10 -6“ се заменя с „6,7.10 -6“, числото „16“ се заменя с „14“ и числото „5“ се
заменя с „4“.
§ 28. В наименованието на приложение
№ 7 към чл. 116, ал. 4 думите „чл. 113“ се
заменят с „чл. 116, ал. 3“.
§ 29. В приложение № 12 към чл. 137, в
т. 2 думите „приложение № 12“ се заменят с
„приложение № 10“.
Заключителна разпоредба
§ 30. В Наредбата за радиационна защита
при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди, приета
с Постановление № 229 на Министерския
съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 76 от 2012 г.;
изм., бр. 37 от 2018 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 15:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Остатъчни материали от дейностите
по чл. 1, чиито специфични активности са
по-големи от нивата по чл. 14, ал. 1, могат да
се освободят от регулиране, ако очакваната
ефективна доза за отделно лице, в резултат
на последваща дейност с този материал, е
от порядъка на 1 mSv или по-малко за една
година, и да се складират, депонират, рециклират или използват на производствената
площадка на дадено предприятие при спазване
изискванията на чл. 4.“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) При оценка на очакваните ефективни
дози за лица от населението по ал. 1 се вземат
под внимание всички възможни пътища на
облъчване, включително от газоаерозолни
или течни емисии и вследствие на депониране или рециклиране на твърди остатъчни
материали.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3.
2. В приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 се
създават т. 9, 10, 11 и 12:
„9. Преработка на ниобиева/танталова руда.
10. Добив на геотермална енергия.
11. Добив на руди, различни от уранова
руда.
12. Съоръжения за филтриране на подземни води.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9691
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 406
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за допълнение на Тарифата за държавните
такси, събирани от Агенцията по вписванията,
приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 94 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2006 г., бр. 65
от 2008 г., бр. 39 и 77 от 2009 г., бр. 104 от
2011 г., бр. 27 от 2013 г., бр. 13 и 106 от 2014 г.
и бр. 99 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се създава изречение второ:
„Когато заявяването се извършва по електронен път, таксата е в размер 5 лв.“
§ 2. В чл. 6 се създава ал. 3:
„(3) Когато чрез отдалечен достъп до Информационната система се предоставя копие
на документ, се събира такса в размер 2,50 лв.“
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9739

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 407
ОТ 23 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за извършване на промени на утвърдените със
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г. максимални размери
на ангажиментите за разходи, които могат
да бъдат поети през 2020 г. по бюджета на
Министерството на правосъдието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Увеличава утвърдения с чл. 13, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г. показател по бюджета на
Министерството на правосъдието максимален
размер на ангажиментите за разходи, които
могат да бъдат поети за 2020 г., със сума в
размер 20 155 800 лв.
Чл. 2. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2020 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 75 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
22 декември 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9740
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РЕШЕНИЕ № 936
ОТ 17 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за определяне на дните за религиозни празници на вероизповеданията, различни от
източноправославното, през 2021 г.
На основание чл. 173, ал. 3 от Кодекса на
труда
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Определя следните дни от 2021 г. за религиозни празници на вероизповеданията, различни от източноправославното, за които се
ползва платен или неплатен годишен отпуск
при условията на чл. 173, ал. 2 от Кодекса на
труда и чл. 57, ал. 5 от Закона за държавния
служител:
1. За Католическата църква в България:
а) Вторият ден на Великден – 5 април;
б) „Св. Апостоли Петър и Павел“ – 29 юни;
в) „Всички Светии“ – 1 ноември;
г) Непорочното зачатие на Св. Богородица – 8 декември.
2. За Мюсюлманското вероизповедание:
а) Рамазан байрам – 12, 13 и 14 май;
б) Курбан байрам – 20 и 21 юли;
в) Рождението на Мохамед – 17 октомври.
3. За Религиозната общност на евреите в
България:
а) Песах – 29 март;
б) Шавуот – 17 и 18 май;
в) Рош Ашана – 7 и 8 септември;
г) Йом Кипур – 16 септември.
4. За Арменска апостолическа православна
света църква:
а) Рождество Христово – 6 януари;
б) Цветница – 28 март;
в) Възкресение Христово – 4 април;
г) Преображение Господне – 11 юли;
д) Успение Богородично – 15 август;
е) Кръстовден – 12 септември.
5. За общество „Бяло братство“:
а) Ден на пролетното равноденствие –
22 март;
б) Рож дението на Учител я Пет ър Дънов – 12 юли;
в) Съборни дни – 19, 20 и 21 август;
г) Денят на Учителя – 27 декември.
6. За църквите на адвентистите от седмия
ден – шест съботни дни, ако според трудовото или служебното им правоотношение са
задължени да работят в тези дни.
7. Общество за Кришна съзнание:
а) Гаура Пурнима – 28 март;
б) Рама Навами – 21 април;
в) Нарасимха Чатурдаши – 25 май;
г) Кришна Джанмаштами – 30 август;
д) Ратха Ятра – 18 септември.
8. Диамантен път на будизма – България – Весак (ден на раждане, просветление
и паранирвана на Буда Шакямуни) – 26 май.
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9. Свидетели на Йехова в България – Възпоменанието на смъртта на Исус Христос –
27 март.
10. За евангелските църкви – ден на Реформацията – 31 октомври.
11. Будистка общност в България:
а) Будистка Нова година – 12 февруари;
б) Денят на Буда (Весак) – 8 април;
в) Денят Дхарма – 24 юли;
г) Денят Бодхи – 8 декември.
12. Бахайска общност в България:
а) Ноу-Руз – 20 март;
б) Резван – 20 април;
в) Декларацията на Баб – 23 май;
г) Възнесението на Бахаулла – 28 май;
д) Мъченическата смърт на Баб – 9 юли;
е) Рождението на Бахаулла – 7 ноември.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9636

РЕШЕНИЕ № 953
ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2020 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – варовици и алевролити, от находище „Идилево“, разположено в землището
на с. Добромирка, община Севлиево, област
Габрово, на „ИМВАР“ – ООД, гр. София
На основание чл. 5, т. 3, чл. 39, ал. 2, т. 4
от Закона за подземните богатства във връзка
с § 17а, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, § 63
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение на Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на
токсичните химически вещества и техните
прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.), § 88 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 79 от 2020 г.)
и мотивирано предложение на министъра на
енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните
богатства (ЗПБ) – строителни материали – варовици и алевролити, представляващи изключителна държавна собственост, от находище
„Идилево“, разположено в землището на
с. Добромирка, община Севлиево, област
Габрово, описано в Акт за изключителна
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държавна собственост № 654 от 3 май 2001 г.,
одобрен от министъра на регионалното развитие и благоустройството, и Акт № 1638 от
27 октомври 2017 г. за поправка на Акт за
изключителна държавна собственост № 654
от 3 май 2001 г., утвърден от министъра на
регионалното развитие и благоустройството,
която се извършва със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер
75,3 дка, която съвпада с площта на утвърдените
запаси и е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 13 в Координатна
система „1970 г.“ и в Координатна система
„БГС 2005“, зона 35, съгласно приложението.
3. Определя срок на концесията 35 години.
Началният срок на концесията е датата на
влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от
26 октомври 2001 г. – датата на прехвърляне
на собствеността върху дяловете по договора
за приватизация.
5. Определя за концесионер по право, без
търг или конкурс – „ИМВАР“ – ООД, гр. София – търговско дружество, което отговаря
на условията на § 17а, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
приватизация и следприватизационен контрол.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 да се осъществява след:
6.1.1. влизане в си ла на полож и телно
решение по оценка на въздействието върху
околната среда (ОВОС) или на решение, с
което е преценено да не се извършва ОВОС,
постановено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от
Закона за биологичното разнообразие и въз
основа на съгласуваните и/или одобрени от
министъра на енергетиката проекти и планове
по т. 7.2.3, съобразени с мерките и условията от
решението на компетентния орган по околна
среда; решението е приложение – неразделна
част от проекта по т. 7.2.3.1;
6.1.2. съгласуване на цялостния работен
проект за добив и първична преработка и
на цялостен работен проект за ликвидация
или консервация на миннодобивния обект и
рекултивация на засегнатите земи с Агенция
„Пътна инфраструктура“ и въз основа на
разрешение за извършване на дейностите по
добива на подземни богатства от находище
„Идилево“, издадено по реда на чл. 26 от
Закона за пътищата.
6.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
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здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура от републиканската пътна
мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен
с разрешение на Министерския съвет при
условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване
със замърсители на околната среда на обектите,
подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка на
въздействието върху околната среда, приета с
Постановление № 59 на Министерския съвет
от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.), и да не предизвиква нарушаване на здравните изисквания
за обектите с обществено предназначение по
§ 1, т. 9 от допълнителната разпоредба на
Закона за здравето;
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около
водоизточниците и съоръженията за питейнобитово водоснабдяване и водоизточниците за
минерални води и забраните и ограниченията
в действащия План за управление на речните
басейни в Дунавския район;
6.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
6.4.5. да не изграж да сгради и трайни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие
от министъра на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придо-
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бил съответни права и след приключване
на необходимите процедури за промяна на
предназначението є при условията и по реда
на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява
дейност върху концесионната площ въз основа
на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната
площ и пътните връзки между миннодобивния
обект и местните и/или републиканските
пътища.
7. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – варовици и алевролити,
в границите на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – варовици и алевролити;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на
подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Идилево“, складиране, преработка,
транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към
концесионния договор да получи право да
допроучи и за срока на концесията да добива
полезни изкопаеми от минните отпадъци,
получени в резултат на дейностите по концесията, като с допълнителното споразумение
се определят размерът, условията и редът
за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни
изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията
съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и
техническа документация и информация за
находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрените проекти и планове, които се изискват
с това решение и с концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна
експлоатация, която може да доведе до загуби
на подземни богатства или до икономическа
неизгодност за бъдещото разработване на
находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и
факторите на околната среда при условията на
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление
на минните отпадъци, одобрен от министъра
на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и представи за съгласуване и/или за одобрение на министъра на
енергетиката, а при необходимост – и на други
компетентни държавни органи, в срокове, при
условия и по ред, определени в концесионния
договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив
и първична преработка; неразделна част от
проекта трябва да бъде теренно-ситуационен
план на концесионната площ, изработен в
подходящ мащаб, с нанесен път I-4 и принадлежащите му пътни съоръжения, като
след съгласуването му цялостният работен
проект става неразделна част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и/или допълнения на
цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост от
това; в тези случаи концесионерът да уведоми
РИОСВ – Велико Търново, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по опазване
на околната среда преди съгласуването на
измененията и/или допълненията на проекта
от министъра на енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив и
първична преработка за всяка година от срока
на концесията, като след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, представл яващ неразделна част от
проекта по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки
5 години от срока на концесията актуализация
на проекта за ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от съответния
проект по т. 7.2.3.3;
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7.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци, като след одобряване от министъра на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни
органи при условия и по ред, определени в
концесионния договор, за всяко обстоятелство,
което може да създаде опасност за земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върху горските територии
и земеделските земи, културните ценности,
националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната
инфраструктура от републиканската пътна
мрежа;
7.2.5. да съставя и води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото
законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите
и действително продадени количества варовици и алевролити и среднопретеглената им
продажна цена за отчетния период, както и
отчети за дължимото концесионно плащане
за съответното шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична
преработка и за вложените инвестиции през
изтеклата година, както и за изменението на
запасите и ресурсите, включващ необходимите
документи и доказателства, удостоверяващи
верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните
запаси и ресурси в находището при доказана
необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до миннодобивния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията,
на оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва изискванията на чл. 160,
ал. 2 от Закона за културното наследство;
7.2.9. да уведоми Областното пътно управление – Габрово (с копие до АПИ – София), на
чиято територия ще се осъществяват добивните
дейности, за упражняване на контрол по компетентност през целия период на концесията;
7.2.10. да спазва ограниченията и изискванията по чл. 26 от Закона за пътищата за допустимите дейности в обхвата на пътищата, пътните
съоръжения и обслужващите зони, както и
да не нанася повреди и да не допуска унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и
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принадлежностите на пътя; при установено
нарушение в ширините на обслужващите зони
по чл. 7, ал. 2 и 3 и при неспазени изисквания на
чл. 26 от Закона за пътищата концесионерът
извършва рекултивация на нарушените терени;
7.2.11. да стабилизира на терена граничните
точки по контура на концесионната площ;
7.2.12. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи за своя сметка, при условия и
в срокове, определени в съгласувания проект по
т. 7.2.3.4;
7.2.13. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по
ред, определени в концесионния договор,
изцяло или част от банковите гаранции по
т. 8.1.1, 8.1.2 и 8.1.5;
7.3.5. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение
от страна на концесионера на което и да е
от задълженията по това решение и/или договора и/или при нарушаване на условие за
осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване
условията по концесията и изпълнение на
задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие
от концесионера;
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7.4.4. да предприеме действия за възлагане
на маркшайдерски замервания на реално извършения добив за периода от влизането в сила
до подписването на концесионния договор.
8. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния
договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по
т. 8.2, ДДС, лихви за забавено изпълнение
на задължението за концесионно плащане,
лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки
при неизпълнение на всяко едно непарично
задължение или при нарушаване на условие
по концесията:
8.1.1. за първата година от датата на подписването на концесионния договор гаранцията е в размер 102 892 лв. и се предоставя
на концедента при подписване на договора;
8.1.2. за всяка следваща година банковата
гаранция е в размер 100 на сто от стойността
на концесионното плащане за предходната
година с начислен ДДС, но не по-малко от
стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част
от гаранция по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът
е длъжен да възстанови нейния размер в
10-дневен срок от уведомлението на концедента
за усвояването є;
8.1.5. кон цесионер ът се за д ъ л ж а ва да
предостави на концедента безусловна и неотменяема банкова гаранция, обезпечаваща
изпълнението на задължението по т. 10.3;
гаранцията се предоставя в срок до 10 дни от
уведомяването за резултатите от извършените
маркшайдерски измервания по т. 7.4.4 и е
със срок на валидност една година от датата
на издаването є.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение
на дейностите по ликвидация или консервация
на миннодобивния обект и рекултивация на
засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата
се договарят между страните в концесионния
договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
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установяване, както и видът и размерът на
санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив
концесионерът заплаща на концедента по ред,
определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се
дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията са дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на
концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя
за всяка шестмесечна вноска, като 7 на сто
от базата за изчисляване на концесионното
плащане се умножи по добитото количество
подземно богатство за съответния отчетен
период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от
Методиката за определяне на конкретния
размер на концесионното възнаграждение за
добив на строителни и скалнооблицовъчни
материали – приложение № 4 към чл. 11 от
Наредбата за принципите и методиката за
определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда
на Закона за подземните богатства, приета с
Постановление № 127 на Министерския съвет
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 9.3 не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква
„а“ – скали за трошени фракции, и ал. 4 от
Методиката – приложение № 4 към чл. 11
от Наредбата по т. 9.3, и Регламент (ЕО)
№ 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно
краткосрочната статистика и последващите
му изменения.
9.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може
да бъде по-нисък от сумата, определена на
базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 8190
тона/шестмесечие варовици и алевролити, и
предвидените стойности за единица добито
подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по
т. 9.3 и минималният размер на концесионното
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния
договор при промяна на законодателството,
уреждащо реда за тяхното определяне.
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9.7. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 от ЗПБ превежда по бюджета
на Община Севлиево част от извършеното
концесионно плащане в размер 50 на сто,
без ДДС.
10. Концесионерът се задължава да внесе:
10.1. Еднократно концесионно плащане в
размер 7200 лв. с ДДС в срок до 7 дни от датата на подписване на концесионния договор.
10.2. За периода след влизането в сила на
ЗИД на ЗПБ (ДВ, бр. 70 от 2008 г.) до подписването на концесионния договор концесионно
плащане, изчислено по реда на т. 9, заедно
със законната лихва върху него до датата на
изплащането му – в срок до 7 дни от датата
на подписване на концесионния договор. Данък върху добавената стойност се дължи за
концесионно плащане с възникнало данъчно
събитие след 1 януари 2011 г.
10.3. В срок до един месец от уведомяването
за резултатите от извършените маркшайдерски измервания по т. 7.4.4 концесионерът се
задължава да внесе концесионно плащане с
начислен ДДС заедно със законната лихва
върху него до датата на изплащането му за
действително добитите количества подземни
богатства. Концесионното плащане се определя съгласно т. 9.3 и 9.4.
11. Концесионерът не дължи концесионно
плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за
техническа ликвидация на миннодобивния
обект и рекултивация на засегнатите земи, при
условие че не се извършва добив на подземни
богатства, при условия и по ред, определени
в концесионния договор.
12. Оправомощава министъра на енергетиката:
12.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „ИМВАР“ – ООД,
гр. София, в срок до 6 месеца от влизането
в сила на решението за предоставяне на
концесия.
12.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
12.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
12.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към т. 2
Координатен регистър на граничните точки на
концесионната площ на находище „Идилево“
в Координатна система „1970 г.“
№

X (м)

Y (м)

1.

4682372.4

8666071.7

2.

4682338.1

8666214.9

3.

4682301.1

8666243.0

4.

4682247.7

8666246.1

5.

4682217.7

8666212.2

6.

4682159.7

8666106.8

7.

4682171.2

8666063.7

8.

4682141.1

8666020.8

9.

4682165.9

8665927.7

10.

4682169.1

8665857.4

11.

4682178.8

8665818.2

12.

4682251.6

8665792.7

13.

4682324.1

8665835.9

Координатен регистър на граничните точки
на заявената концесионна площ на находище „Идилево“ в Координатна система „БГС
2005“, тип на координатите: UTM, номер на
зона: 35N
№

X

Y

1.

4768781.8

359495.3

2.

4768741.0

359636.8

3.

4768702.8

359663.2

4.

4768649.3

359663.9

5.

4768620.9

359628.6

6.

4768567.7

359520.7

7.

4768581.2

359478.2

8.

4768553.1

359434.0

9

4768582.1

359342.1

10.

4768588.4

359272.0

11.

4768600.0

359233.3

12.

4768673.8

359211.2

13.

4768744.3

359257.6

Концесионната площ е с размер 75,3 дка.
9692
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за регистриране, отчет,
спиране от движение и пускане в движение,
временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните
превозни средства и ремаркета, теглени от
тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства (обн.,
ДВ, бр. 31 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 48 и 105
от 2002 г., бр. 68 и 105 от 2003 г., бр. 1, 21, 34,
59, 93 и 99 от 2006 г., бр. 57 от 2007 г., бр. 20,
40 и 53 от 2008 г., бр. 94 от 2009 г., бр. 80
от 2011 г., бр. 67 от 2012 г., бр. 45 от 2014 г.,
бр. 31 от 2015 г., бр. 30 от 2016 г., бр. 62 от
2017 г., бр. 20 от 2018 г., бр. 47 и 97 от 2019 г.
и бр. 48 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Формата, размерите, шрифтът, както
и изиск вани ята к ъм светлоот разяващите
табели трябва да отговарят на българските
стандарти БДС 15980 и БДС ISO 7591. Изискванията за отличителния знак на държавата
членка и европейското знаме са определени
в Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3
ноември 1998 г. относно признаването във
вътрешния трафик на Общността на отличителния знак на държавата членка, в която са
регистрирани моторни превозни средства и
техните ремаркета (OB, L бр. 299 от 10 ноември 1998 г.), наричан по-нататък „Регламент
(ЕО) № 2411/98“.“
2. В ал. 9 думата „месторегистрация“ се
заменя с „регистрация“.
§ 2. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 10 думите „по чл. 3, ал. 1 от
Наредбата за определяне на реда и размера за
заплащане на продуктова такса за продукти,
след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с ПМС
№ 120 от 2008 г. (ДВ, бр. 53 от 2008 г.)“ се
заменят с „по чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредбата
за определяне на реда и размера за плащане
на продуктова такса, приета с Постановление
№ 76 на Министерския съвет от 12 април
2016 г. (ДВ, бр. 30 от 2016 г.)“.
2. В ал. 9 думите „на електронен носител“
се заменят с „по електронен път“.
3. Създават се ал. 14 и 15:
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„(14) В случаите по ал. 9 заявлението по
ал. 1 може да бъде подавано по електронен
път чрез автоматизираната информационна
система за електронни услуги на МВР с
притежавания от заявителя квалифициран
електронен подпис. При подадено заявление
по електронен път органите по регистрация
изпращат потвърждение или отказ до заявителя по електронен път.
(15) При изпратено потвърждение по ал. 14
заявителят се уведомява, че документът ще
бъде издаден след заплащане на съответната
такса.“
§ 3. В чл. 12а, ал. 1, т. 11, чл. 12б, ал. 1,
т. 12 и чл. 12в, ал. 1, т. 11 думите „по чл. 3,
ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и
размера за заплащане на продуктова такса
за продукти, след употребата на които се
образуват масово разпространени отпадъци“
се заменят с „чл. 3, ал. 1, т. 2 от Наредбата за
определяне на реда и размера за заплащане
на продуктова такса“.
§ 4. В чл. 16 се създава ал. 11:
„(11) Информационен обмен между информационната система на Нотариалната камара
и информационната система на МВР не се
извършва в случаите на промяна на собствеността, когато регистрацията на съответното
превозно средство е прекратена.“
§ 5. В чл. 18а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
а) създава се нова т. 5:
„5. декларация за предстоящо прехвърляне
на собствеността със запазване на регистрационния номер; част първа и част втора на
свидетелството за регистрация се отбелязват
като невалидни (чрез перфориране и надпис
„Прекратена регистрация – прехвърляне на
собствеността със запазване на регистрационния номер“) и се връщат на собственика;
копие от свидетелството за регистрация се
прилага към заявлението за прекратяване на
регистрацията.“;
б) досегашните т. 5, 6 и 7 стават съответно
т. 6, 7 и 8.
2. Създават се ал. 9, 10, 11, 12 и 13:
„(9) При подаване на заявление за прекратяване на регистрацията на моторно превозно
средство съгласно чл. 145а от ЗДвП собственикът на превозното средство може да заяви
запазване на табелите с регистрационния номер на превозното средство за регистрацията
на друго превозно средство от същата категория, като заплати такса в размер, определен
в Тарифа № 4 за таксите, които се събират
в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.
Изречение първо не се прилага в случаите
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по чл. 10, ал. 8 и за табели с регистрационен
номер, които не отговарят на българските
стандарти БДС 15980 и БДС ISO 7591.
(10) В срок до един месец от подаване на
заявлението по ал. 9 заявителят има право да
регистрира друго моторно превозно средство
със запазените табели с регистрационен номер при условията и по реда на глава втора.
Табелите с регистрационен номер се предават
от собственика за съхранение в съответния
отдел/сектор „Пътна полиция“ при СДВР/
ОДМВР.
(11) Когато в срока по ал. 10 не е регистрирано друго моторно превозно средство със
запазения регистрационен номер, табелите
с регистрационния номер се унищожават от
съответния отдел/сектор „Пътна полиция“
при СДВР/ОДМВР.
(12) Регистрация на моторно превозно
средство след изтичане на срока по ал. 10
може да се извърши със запазения регистрационен номер, като се поставят нови табели.
Поставянето на нови табели се извършва от
съответния отдел/сектор „Пътна полиция“
при СДВР/ОДМВР.
(13) Срокът за запазване на регистрационния номер е шест месеца от подаване на
заявлението по ал. 9. След изтичането на
този срок запазеният регистрационен номер
не може да бъде използван.“
§ 6. В чл. 19, ал. 1 думите „чл. 18а, ал. 2,
т. 2, 3, 4, ал. 5 или ал. 8“ се заменят с „чл. 18а,
ал. 2, т. 2, 3, 4 и 5, ал. 5, 8 или 9“.
§ 7. В чл. 23 ал. 4 се изменя така:
„(4) Графичните знаци на регистрационния
номер за моторни превозни средства, които
се задвижват само с електрически двигател,
се нанасят със зелен цвят на бял светлоотразителен фон.“
§ 8. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. буквен код за регистрация – една или
комбинация от две букви;“.
2. В ал. 2 думата „месторегистрация“ се
заменя с „регистрация“.
§ 9. В § 2, т. 3 от допълнителните разпоредби се създава буква „д“:
„д) физическо лице, регистрирано като
земеделски стопанин по реда на Закона за
подпомагане на земеделските стопани.“
§ 10. В приложение № 10 към чл. 40, ал. 9
се създава т. 5:
„5. При заявка от информационната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна
администрация“, съдържаща регистрационен
номер и идентификационен номер на превозното средство, информационната система
на Министерството на вътрешните работи
предоставя данни за:
а) номер на знак за технически преглед;
б) дата за явяване на първи периодичен
технически преглед.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. В § 7 от преходните и заключителните разпоредби към Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № I-45 от 2000 г. за
регистриране, отчет, спиране от движение и
пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията
на моторните превозни средства и ремаркета,
теглени от тях, и реда за предоставяне на данни
за регистрираните пътни превозни средства
(ДВ, бр. 97 от 2019 г.) думите „се издават след
определянето им с БДС 15980“ се заменят със
„се издават след влизането в сила на измененията на БДС 15980 и БДС ISO 7591“.
§ 12. Параграфи 4 и 5 влизат в сила от
1 януари 2021 г.
Министър:
Христо Терзийски
9665

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2005 г. за условията и реда за
регистрация, обработка и съхраняване на
данните, съдържащи се в регистъра на лицата, които работят или са работили в среда
на йонизиращи лъчения (обн., ДВ, бр. 76 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 27 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 1:
„1. данни за самоличността, професията и
работодателя на лицата по чл. 1;“.
2. Досегашната т. 1 става т. 2 и в нея накрая
се добавя „от лицата по чл. 1“.
3. Досегашната т. 2 става т. 3.
§ 2. В чл. 5 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Данните в регистъра се предоставят
на електронен и хартиен носител от лечебните заведения, които извършват медицинско
наблюдение на лицата, работещи в среда на
йонизиращи лъчения, от работодателя, от
Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) и от определени
от министъра на здравеопазването регионални
здравни инспекции (РЗИ) с отдели „Радиационен контрол“.
(2) Данните от индивидуалния контрол на
работещите в среда на йонизиращи лъчения
се предоставят в регистъра на електронен и
хартиен носител от дозиметрични лаборатории,
отговарящи на изискванията на наредбата по
чл. 65, ал. 1, т. 3 от Закона за здравето.“
§ 3. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Данните по чл. 2 включват информация за:
1. самоличността на лицето;
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2. предприятието и работодателя на лицето
по т. 1;
3. източника на облъчване;
4. други рискови фактори на работната
среда;
5. индивидуалните дози, получени от индивидуален дозиметричен контрол и/или от
мониторинг на работното място;
6. медицинското наблюдение на лицата:
а) експертно медицинско заключение относно годността на лицето за работа в среда
на йонизиращи лъчения;
б) дата на последния периодичен медицински преглед и срок на валидност на заключението;
в) информация за ограничения за работа,
свързана с йонизиращо лъчение;
г) допълнителни данни за здравословното
състояние на лицето, които са свързани с
преценката за годност на лицето за работа в
среда на йонизиращи лъчения;
д) да н н и о т спец иа л но т о мед и ц и нско
наблюдение (медицински прегледи и специализирани изследвания в зависимост от
обстоятелствата) на лица след планирано
повишено облъчване;
е) данни от медицинското наблюдение при
аварийно професионално облъчване.
(2) Данните по ал. 1, т. 1, 2, 5 и 6 се
предоставят в съответния формат съгласно
приложение № 1.
(3) Данните по ал. 1, т. 3 и 4 се предоставят
във формата на „Фиш за условията на труд“
съгласно приложение № 2.“
§ 4. В чл. 7 думите „чл. 6, т. 1“ се заменят
с „чл. 6, ал. 1, т. 1“, а думите „трудова книжка
и радиационен паспорт съгласно наредбата
по чл. 65, ал. 1, т. 4 от Закона за здравето“
се заличават.
§ 5. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. Данните по чл. 6, ал. 1, т. 2, 3 и 4
се предоставят от работодателя на НЦРРЗ
или РЗИ с отдели „Радиационен контрол“.“
§ 6. В чл. 9 ал. 1 се изменя така:
„(1) Данните по чл. 6, т. 5 за индивидуалните дози, получени при облъчване в резултат
на планирано повишено облъчване или радиационна авария, се предоставят в регистъра
в срок до 5 работни дни.“
§ 7. Член 10 се отменя.
§ 8. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Данните по чл. 6, ал. 1, т. 6 се
изпращат в регистъра от НЦРРЗ и лечебните
заведения, провеждащи медицинско наблюдение на лица, работещи в среда на йонизиращи
лъчения, по реда на наредбата по чл. 65, ал. 1,
т. 4 от Закона за здравето.
(2) Данните по ал. 1 за лицата, които
постъпват на работа в среда на йонизиращи
лъчения, и за лицата, които по медицински
показания са изведени временно или трайно
от среда на йонизиращи лъчения, се изпращат
в регистъра до 30 работни дни.
(3) Данните по ал. 1 от специалното медицинско наблюдение, извършено след плани-
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рано повишено облъчване или облъчване в
резултат на радиационна авария, се изпращат
в регистъра в срок до 5 работни дни и се
записват на отделен ред (файл).“
§ 9. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 3 и 4 се изменят така:
„3. длъжностни лица от Министерството на
здравеопазването, НЦРРЗ и РЗИ, определени
със заповед на министъра на здравеопазването;
4. лекари с придобита специалност „Радиобиология“ или „Радиационна хигиена“ от
лечебни заведения, които извършват медицинско наблюдение на лица, работещи в среда на
йонизиращи лъчения, определени със заповед
на директора на НЦРРЗ.“
2. В ал. 2 след думите „ал. 1“ се поставя
запетая и се добавя „т. 1 и 2“.
§ 10. Създава се допълнителна разпоредба
с нов § 1:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. С тази наредба се въвеждат изисквания
на Директива 2013/59/ЕВРАТОМ на Съвета
от 5 декември 2013 г. за определяне на основни норми на безопасност за защита срещу
опасностите, произтичащи от йонизиращи
лъчения, и за отмяна на директиви 89/618/
Евратом, 90/641/Евратом, 96/29/Евратом,
97/43/Евратом и 2003/122/Евратом (ОВ, L 13
от 17 януари 2014 г.).“
§ 11. Досегашните § 1 и 2 от преходните и
заключителните разпоредби стават съответно
§ 2 и 3.
§ 12. Приложение № 1 към чл. 6 се изменя
така:
„Приложение № 1
към чл. 6, ал. 2
I. Данни за самоличността на лицето
Регистрационен номер
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Дата на раждане
Пол
Националност
Адрес, телефон и ел. поща
II. Данни за предприятието и работодателя
на лицето
Наименование, единен идентификационен
код (ЕИК) и адрес на предприятието
Наименование, единен идентификационен
код (ЕИК) и адрес на работодателя
Категоризация на работника според Наредбата за радиационна защита
III. Персонални данни за индивидуалните
дози, получени от индивидуален дозиметричен
контрол и/или от мониторинг на работното
място
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Показател
Сумарна доза Нр(10)+Е:
Общо за предходните години, mSv
За последните 4 години, mSv
За текущата година, mSv
Доза външно облъчване:
Периодичност на контрола (1)
четири/десет/дванадесет
Еквивалентна индивидуална доза НР(10),
mSv
Еквивалентна индивидуална доза
НР(0,07), mSv
Доза вътрешно облъчване:
Очаквана ефективна доза Е, mSv
Очаквана еквивалентна доза Н, mSv (2)
Оценка на ефективната доза от данни
на мониторинга на работното място (3):
– от мощност на еквивалентната
доза
, mSv (4)
– от мощност на еквивалентната
доза
, mSv (5)
– от концентрация на радиоактивни
аерозоли и газове във въздуха, Bq·m-3 (6)
– от намазки от повърхности, Bq·cm-2
Доза в случай на неравномерно облъчване
– еквивалентните дози в различните части
на тялото в mSv
…………………………(7)
Индивидуални дози, получени при
планирано повишено облъчване, mSv (8)
Индивидуални дози аварийно облъчване,
mSv (8)
Обстоятелства и предприети мерки в
случай на планирано повишено и/или
аварийно облъчване

Общо
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Година: ………… г.
5 6 7 8 9 10 11

12

Забележки:
(1)
Вярното се подчертава и в зависимост от честотата на контрола се попълват съответните колони.
(2)
Отчита се само при преоблъчване.
(3)
Нанасят се само, когато се използват за оценка на индивидуалните дози.
(4)
За фотони и неутрони.
(5)
За фотони и бета-частици.
(6)
Посочват се и данни за физичното и химичното състояние на радиоактивните вещества.
(7)
Записва се коя част на тялото е облъчена.
(8)
Записите на тези дози се правят на отделни редове, като се отбелязва конкретния случай.

IV. Данни от медицинското наблюдение на лицата
Експертно медицинско заключение относно годността на лицето за работа в среда на йонизиращи лъчения
Дата на последния медицински преглед
Срок на валидност на заключението
Ограничения за работа, свързана с йонизиращо лъчение
Допълнителни данни за здравното състояние на лицето
V. Данни от специалното медицинско наблюдение след планирано повишено облъчване или
след аварийно професионално облъчване
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Специалисти
Терапевт
Невролог
Хирург
Офталмолог
УНГ
АГ
Дерматолог
Психиатър
Радиобиолог/Лекар специалист по РХ
Заключение
Изследване
Хематологични изследвания
Урина:
общо
седименти
Биологична дозиметрия
Други
Изследване
ЕКГ
Зрителна острота
Периметрия
Офталмоскопия
Биомикроскопия
ФИД
Други

ВЕСТНИК

Прегледи:

Лабораторни изследвания:

Инструментални изследвания:
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Дата: .............. г.

Дата: .............. г.

Дата: .............. г.

“
§ 13. Приложение № 2 към чл. 8, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 2
към чл. 6, ал. 3

Фиш за условията на труд
Име на лицето, работещо в среда на йонизиращи лъчения:
Предприятие:
Длъжност:
Професия:
Стаж в среда на йонизиращи лъчения:
Производствени рискови фактори:
1. Йонизиращи лъчения
1.1. източник на йонизиращи
алфа бета гама рентген неутрони други
лъчения:
1.2. начин на облъчване
външно
вътрешно
съчетано
2. Химически вредности
да
не
Какви:
3. Шум
да
не
4. Вибрации
да
не
5. Повишена/понижена температура да
не
6. Електромагнитни полета
да
не
7. Работа с цветни обекти и сигнали да
не
8. Работа с измервателни прибори
да
не
9. Други вредности
да
не
Какви:
Изготвил справката:
Име:
Длъжност:
Дата и подпис:
Забележка. По т. 1 – 9 вярното се отбелязва с „Х“.“
9579

Министър:
Костадин Ангелов
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2014 г. за условията и реда за
упражняване правата на пациентите при
трансгранично здравно обслужване (обн., ДВ,
бр. 28 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2014 г.
и бр. 44 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 1 след думите „ал. 1“ се
поставя запетая и се добавя „т. 1 – 14“.
§ 2. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
„(2) Правото на трансгранично здравно
обслужване не включва и услугите, които се
заплащат по реда на Наредба № 2 от 2019 г. за
медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а
и 3 от Закона за здравето и за реда и условията
за тяхното одобряване, ползване и заплащане
(ДВ, бр. 26 от 2019 г.), наричана за краткост
„Наредба № 2 от 2019 г.“, с изключение на
заплащаните по нея медицински изделия,
необходими за осъществяването на здравни
услуги, за които е получено предварително
разрешение за възстановяване на разходите
по чл. 25, ал. 1.“
§ 3. В чл. 5, ал. 4 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. медицински изделия, които не са включени в списъците по чл. 13, ал. 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.),
с изключение на медицинските изделия, които
се заплащат по реда на Наредба № 2 от 2019 г.,
необходими за осъществяването на здравни
услуги, за които е получено предварително
разрешение за възстановяване на разходите
по чл. 25, ал. 1;“.
2. В т. 4 цифрата „2“ се заменя с „3“.
§ 4. В чл. 8, ал. 1 текстът преди т. 1 се
изменя така:
„(1) За възстановяване на разходи, заплатени в друга държава членка за предоставена
високоспециализирана извънболнична здравна услуга по приложение № 2 от Наредба
№ 9 от 2019 г. за определяне на пакета от
здравни дейности, гарантиран от бюджета
на Националната здравноосигурителна каса
(ДВ, бр. 98 от 2019 г.), и болнична здравна
услуга, изпълнявана по амбулаторна процедура
от приложение № 7 от посочената наредба, с
изключение на амбулаторните процедури по
приложението към чл. 19, ал. 1 от настоящата
наредба, за ползването на която на територията
на Република България се изисква (съгласно
националния рамков договор) получаване на
направление/разрешение за извършване, ос-
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вен документите по чл. 7, ал. 1, 7 и 8, лицата
представят и:“.
§ 5. В чл. 10, ал. 3 накрая се добавя „с
изключение на услугите по чл. 82, ал. 1а и 3
от Закона за здравето“.
§ 6. В чл. 11, ал. 1 думите „до 3 месеца,
считано от датата на получаване на писмото“
се заличават.
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 след думите „ал. 1“ се поставя
запетая и се добавя „т. 1 – 14“.
2. В т. 4 думите „ал. 1“ и запетаята пред
тях се заличават.
§ 8. В чл. 14, ал. 1 думите „на заболяванията, определен с Наредба № 38 от 2004 г.
за определяне на списъка на заболяванията,
за чието домашно лечение Националната
здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели напълно или
частично (ДВ, бр. 106 от 2004 г.)“ се заменят
с „по чл. 45, ал. 4 от Закона за здравното
осигуряване“.
§ 9. В чл. 15, ал. 2 думите „на дефинираната дневна доза, определена съгласно чл. 51
от“ се заменят с „(в левове) за съответното
INN, посочена в ПЛС, определена по реда на“.
§ 10. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „определен с Наредба
№ 38 от 2004 г. за определяне на списъка на
заболяванията, за чието домашно лечение
Национа лната зд равноосиг у ри телна каса
заплаща лекарства, медицински изделия и
диетични храни за специални медицински
цели напълно или частично“ и запетаята пред
тях се заменят с „по чл. 45, ал. 4 от Закона
за здравното осигуряване“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. включени са в списъка по чл. 13, ал. 2,
т. 1 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, и са определени за заплащане от Надзорния съвет
на НЗОК съгласно чл. 56, ал. 3 от Закона за
здравното осигуряване.“
2. В ал. 4 думите „в списъка на диетичните храни, заплащани от НЗОК, определен от
Надзорния съвет на НЗОК съгласно чл. 56,
ал. 2 от Закона за здравното осигуряване“ се
заменят със „със списъка по чл. 18, ал. 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
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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“.
§ 11. В чл. 18, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 2 думите „на заболяванията, определен с Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на
списъка на заболяванията, за чието домашно
лечение Националната здравноосигурителна
каса заплаща лекарства, медицински изделия
и диетични храни за специални медицински
цели напълно или частично“ се заменят с
„по чл. 45, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. медицинското изделие не е включено
в списъка по чл. 13, ал. 2, т. 1 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, и/или не е
определено за заплащане от Надзорния съвет
на НЗОК съгласно чл. 56, ал. 3 от Закона за
здравното осигуряване;“.
3. В т. 4 думите „от Надзорния съвет на
НЗОК съгласно чл. 56, ал. 2 от Закона за
здравното осигуряване“ се заменят със „със
списъка по чл. 18, ал. 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“.
4. В т. 6 думите „ал. 1“ и запетаята пред
тях се заличават.
§ 12. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 цифрата „3“ се заменя с „2“.
2. В ал. 4:
а) в т. 3, буква „б“ думите „решение за
организационно и финансово подпомагане от
Център „Фонд за лечение на деца“ се заменят
с „одобрение за заплащане по реда на Наредба
№ 2 от 2019 г.“;
б) в т. 5 думата „заявление“ се заменя с
„искане“, а думата „заявлението“ се заменя
с „искането“.
3. Създава се ал. 4а:
„(4а) Към искането за издаване на предварително разрешение за възстановяване на
разходите за медицински изделия, заплащани
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по реда на Наредба № 2 от 2019 г., необходими
за осъществяването на здравни услуги, за които е получено предварително разрешение за
възстановяване на разходите по чл. 25, ал. 1,
се прилагат следните документи:
1. копие от документ/и, удостоверяващ/и
качеството родител, попечител, настойник или
лице, осъществяващо заместваща грижа по
отношение на пациента – роднина, близък или
приемен родител, при който детето е настанено по реда на Закона за закрила на детето,
съответно директор на дирекция „Социално
подпомагане“ (удостоверения от общината,
в това число удостоверение за раждане на
детето, намиращо се у лицето, заповеди от
социалните дирекции, съгласия на дирекциите
„Социално подпомагане“, съдебни решения,
актове за брак и др.); когато родителят не е
навършил пълнолетие, заявител е родителят,
притежаващ документ за самоличност, или
законен техен представител;
2. медицинска документация, издадена не
повече от 2 месеца преди подаване на искането,
удостоверяваща заболяването, състоянието и
поставената диагноза, проведеното до момента
на подаване на искането лечение и комплексен
план за лечение, включващ необходимостта
от прилагане на медицинското изделие, за
което се иска предварително разрешение за
възстановяване на разходите (епикризи, изследвания, заключения, становища, мнения,
препоръки и/или др.);
3. официален документ (оферта) от лечебно
заведение в чужбина, с посочени вид и стойност на медицинското изделие, и техническа
спецификация (при възможност);
4. информация от лечебното заведение в
чужбина относно:
а) наличие на стикер на медицинското
изделие или липсата на такъв;
б) възможност за предоставяне на стикер
на медицинското изделие;
5. декларация по образец, с която заявителят декларира, че пациентът не се ползва
към момента на подаване на искането от
друг инструмент за финансиране с публични
средства за същите услуги;
6. пълномощно, в което е посочено изрично,
че пълномощникът се упълномощава да подава
искане и необходимите документи в НЗОК за
получаване на предварително разрешение за
възстановяване на разходи за трансгранично
здравно обслужване – при подаване на искането от пълномощник.“
4. В ал. 5 навсякъде думата „заявлението“
се заменя с „искането“.
§ 13. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „при разглеждане на
искането НЗОК“ се заменят с „искането се
разглежда от определена от управителя на
НЗОК специализирана комисия, която“.
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2. В ал. 2 думата „заявлението“ се заменя
с „искането“.
3. В ал. 3 накрая се добавя „с изключение
на услугите по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона
за здравето“.
§ 14. В чл. 25, ал. 1 след абревиатурата
„НЗОК“ се добавя „по предложение на специализираната комисия по чл. 22, ал. 1“.
§ 15. В чл. 26 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 накрая се поставя запетая
и се добавя „съответно финансово-отчетен
документ с посочени пълното наименование
на приложеното медицинско изделие и производителя и с приложени при възможност оригиналните стикери на медицинското изделие“.
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „Разходите за приложено медицинско изделие се
възстановяват до размер, определен от НЗОК
в съответствие със стойността на медицинското изделие, в случай че е приложено на
територията на Република България.“
§ 16. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. здравни услуги, заплащани по реда
на Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските
дейности извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване, за които Министерството
на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране
на лечебни заведения (ДВ, бр. 29 от 2019 г.);“.
2. В т. 5 думите „за реда за заплащане от
републиканския“ се заменят с „от 2005 г. за
реда за заплащане от държавния“.
§ 17. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Всички документи, свързани със заявлението, следва да бъдат на български език.
В случай че са представени документи и на
чужд език, същите следва да бъдат придружени с превод на български език.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Документите по ал. 1 и изискванията
към тях се обявяват на официалната интернет
страница на Министерството на здравеопазването.“
§ 18. В чл. 31 навсякъде д у мите „или
упълномощено от него длъжностно лице“ се
заличават.
§ 19. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 3 думите „методиката за субсидиране на лечебните заведения“ се заменят
с „Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските
дейности извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване, за които Министерството
на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране
на лечебни заведения“.
2. В ал. 2 думите „размера на здравните
услуги“ се заменят с „вида, обхвата и обема
на здравните услуги и размера на финансовите

ВЕСТНИК

БРОЙ 110

средства“, а думите „Изпълнителната агенция
по трансплантация“ се заменят с „Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН)“.
§ 20. В чл. 33 т. 3 се отменя.
§ 21. В чл. 34 навсякъде думата „Центъра“
се заменя с „Център“.
§ 22. В чл. 35, ал. 1, т. 2 думата „Центъра“
се заменя с „Център“.
§ 23. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. (1) Искането и приложените към
него документи по чл. 36 се регистрират в
Министерството на здравеопазването с индивидуален пореден входящ номер.
(2) Министерството на здравеопазването
проверява:
1. наличието на изискуемите документи,
тяхната форма и съдържание;
2. дееспособността на лицето, подало искането, наличие на представителна власт на
подалия искането по отношение на пациента;
3. наличие на упълномощаване в съответния случай;
4. дали не е налице влязъл в сила индивидуален административен акт за подпомагане
или отказ по отношение на същия пациент
за същото лечение;
5. дали не е налице висящо административно производство със същия предмет, пред
същия орган и с участието на същата страна
независимо дали е във фазата на издаване,
или на оспорване на административния акт;
6. наличие на въпрос от компетентността
на друг орган, когато актът не може да бъде
издаден без предварителното разрешаване на
този въпрос.
(3) В случаите, когато не са подадени необходимите документи с изискваните съдържание и форма или са налице неясноти или
непълноти в съдържащата се в документите
информация, а също и при необходимост от
представяне на допълнителен относим документ, Министерството на здравеопазването
уведомява писмено заявителя и дава указания
за отстраняване на недостатъка в определен
срок, през който срокът за издаване на предварителното разрешение спира да тече до
отстраняване на недостатъка.
(4) В случай че е необходимо решаването
на въпрос по ал. 2, т. 6, Министерството на
здравеопазването отправя запитване до този
орган, за което уведомява заявителя.
(5) При неотстраняване на недостатъка по
ал. 3 в определения срок, както и при констатиране на наличие на акт или производство
по ал. 2, т. 4 и 5, производството по искането се прекратява и заявителят се уведомява
писмено за това.
(6) В случай че са подадени необходимите
документи и не е налице някоя от отрицателните предпоставки по ал. 2, както и при
окомплектуване на преписката в указания
срок, същата се изпраща незабавно на ИАМН
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за становище. Преписката се разглежда по
същество от комисия, създадена със заповед
на изпълнителния директор на ИАМН, наймалко две трети от състава на която се състои от медицински специалисти с различна
компетентност в областта на всички аспекти
на трансплантологията. Комисията може да
работи в различен персонален състав в зависимост от спецификите на конкретното искане.
(7) Комисията по ал. 6 е длъжна да се свърже
със заявителя при констатирана необходимост
от извършване на преглед на пациента и/
или уточняване на факти, и/или изискване
на допълнителни документи и изследвания.
(8) При необходимост комисията по ал. 6
може да изиска становище и от външен за
състава є медицински специалист съобразно
профила на заболяването на пациента и квалификацията на специалиста.
(9) За разглеждането на преписката комисията по ал. 6 е длъжна в срок 5 дни от
датата на получаване на преписката да изготви
доклад до изпълнителния директор на ИАМН,
който задължително съдържа:
1. име, презиме и фамилия, дата на раждане
и адрес на пациента;
2. история на заболяването, обективни
данни за сегашното състояние;
3. данни за лечебните заведения, в които
досега е лекуван, и резултати от това лечение;
4. резултати от проведените изследвания;
5. изчерпателна диагноза;
6. възможности за лечение в Република
България;
7. очаквани резултати (ефект от лечението,
възможна реинтеграция на пациента и др.);
8. предложение на становище;
9. мотиви за становището по т. 8, съдържащи анализ на конкретните обстоятелства
и условия по чл. 39, ал. 2 и 3;
10. дата на издаване, подписи.
(10) Комисията по ал. 6 служебно проверява дали са налице условията за издаване на
предварително разрешение съгласно Регламент
(ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент
и на Съвета от 2004 г. за координация на
системите за социално осигуряване и ако
такива условия са налице, предлага предварителното разрешение да бъде издадено съгласно
посочения регламент, освен ако заявителят
изрично декларира, че желае такова да се
издаде по реда на тази наредба. В тези случаи
се предлага преписката да бъде изпратена по
компетентност на НЗОК, за което да бъде
уведомен заявителят.
(11) Въз основа на доклада по ал. 9 изпълнителният директор на ИАМН изпраща на
министъра на здравеопазването становище по
искането в срок 7 дни от датата на получаване
на преписката.“
§ 24. Създава се чл. 38а:
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„Чл. 38а. При разглеждане на искането за
предварително разрешение се взема предвид
конкретното здравословно състояние на пациента и спешността на медицинската помощ.“
§ 25. В чл. 39 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „в срок 3 дни от решението на Комисията за лечение в чужбина“ се
заменят с „в 14-дневен срок от подаване на
искането, след разглеждане на становището
по чл. 38, ал. 11“.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „или
упълномощено от него длъжностно лице“ се
заличават.
3. В ал. 3 думите „или упълномощеното
лице по ал. 2“ се заличават.
4. В ал. 4 думите „Комисията за лечение
в чужбина и“ се заличават, а думите „могат
да изискват“ се заменят с „може да изисква“.
§ 26. В чл. 41, ал. 1 думите „Комисията за
лечение в чужбина“ се заменят с „Министерството на здравеопазването“.
§ 27. В чл. 42 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „размер“ се добавя
„до размера“, а думите „Комисията за лечение
в чужбина иска становище от Изпълнителната агенция по трансплантация“ се заменят с
„Министерството на здравеопазването взема
становище от ИАМН относно вида, обхвата
и обема на здравните услуги и размера на
заявените разходи за тях“.
2. В ал. 2:
а) думите „Изпълнителната агенция по
трансплантация“ се заменят с „Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“;
б) създават се изречения второ и трето:
„Във връзка със заявлението ИАМН може
да изиска от заявителя да изясни по определен начин в определен срок обстоятелства
по чл. 15, ал. 2, т. 1 – 6 от Наредба № 29 от
2007 г. за възстановяване на разходите и за
относителния дял на средствата за труд за
дейности по трансплантация, финансирани
от Министерството на здравеопазването. Неизясняването на обстоятелствата от лицето
по указания му начин в определения срок е
основание за прекратяване на производството
по чл. 41, ал. 2.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Министерството на здравеопазването
възстановява разходите за извършената трансплантация след разглеждане на становището
на ИАМН по ал. 1.“
§ 28. Членове 43 и 44 се отменят.
§ 29. В чл. 45 думите „Център „Фонд за
лечение на деца“ и Център по“ се заменят с
„Център за“.
§ 30. В чл. 46 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лечебните заведения са длъжни да
предоставят на гражданите на други държави
членки, които ползват правата си на трансгра-
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нично здравно обслужване, безопасно и висококачествено здравно обслужване в Република
България при условия на недискриминация
въз основа на гражданството, а именно така,
както се предоставя на българските граждани,
в това число при еднакви цени и при еднакво
прилагане на утвърдените от медицинската
наука и практика методи и технологии, утвърдените по реда на чл. 6, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения медицински стандарти и
приетите и утвърдени по реда на чл. 5, ал. 1,
т. 4 от Закона за съсловните организации на
лекарите и на лекарите по дентална медицина
правила за добра медицинска практика.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1 лицата заплащат
на лечебното заведение стойността на предоставените им здравни услуги по определените
от лечебното заведение цени.“
§ 31. В чл. 47 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в него
в текста преди т. 1 след думата „страница“
се добавя „или да оповестят по друг обичаен
начин, да публикуват на интернет страницата
на Министерството на здравеопазването“.
2. Създава се ал. 2:
„(2) При обявяването по ал. 1 на информацията относно вида и цената на здравните
услуги лечебните заведения следва изрично
да посочат, че обявените цени се прилагат
както за българските граждани, така и за
гражданите на другите държави членки.“
§ 32. Приложението към чл. 19, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 19, ал. 1
I. Медицинска помощ, предоставяна в рамките на клиничните пътеки по приложение
№ 9 към чл. 1 от Наредба № 9 от 2019 г. за
определяне на пакета от здравни дейности,
гарантиран от бюджета на Националната
здравноосигурителна каса.
II. Медиц инск и издели я, п ри лагани в
болничната медицинска помощ, по списъка
по чл. 13, ал. 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, утвърден от Надзорния
съвет на Националната здравноосигурителна
каса и публикуван на интернет страницата
на Националната здравноосигурителна каса,
както и медицински изделия по Наредба
№ 2 от 2019 г.
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III. Медицинска помощ, предоставяна в
рамките на следните амбулаторни процедури
за нуклеарномедицинско компютърно-томографско образно изследване, в това число на
лекарствените продукти, които се прилагат
в рамките на оказваната медицинска помощ
по процедурите:
1. Амбулаторна процедура „Позитронноемисионна томография с компютърна томография (ПЕТ/КТ) (РЕТ/СТ)“.
2. Амбулаторна процедура „Еднофотонна
емисионна компютърна томография с компютърна томография SPECT/CT на хибриден
скенер“.
IV. Лекарствените продукти, включени в
приложение № 2 на Позитивния лекарствен
списък по чл. 262, ал. 6, т. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,
предназначени за лечение на злокачествени
заболявания в условията на болничната медицинска помощ и заплащани от Националната
здравноосигурителна каса извън стойността
на съответните клинични пътеки и процедури.
V. Медицински изделия, заплащани по
реда на Наредба № 2 от 2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от
Закона за здравето и за реда и условията за
тяхното одобряване, ползване и заплащане,
необходими за осъществяването на здравни
услуги, за които е получено предварително
разрешение за възстановяване на разходите
по чл. 25, ал. 1.“
Министър:
Костадин Ангелов
9633

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2003 г. за свидетелствата за
правоспособност на авиационния персонал
(обн., ДВ, бр. 23 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 84
от 2003 г., бр. 56 от 2004 г.; изм., бр. 87 и 112
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 99 от 2006 г., бр. 40
от 2007 г.; доп., бр. 28 от 2008 г.; изм. и доп.,
бр. 47 от 2008 г.; изм., бр. 14 от 2009 г.; попр.,
бр. 15 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2010 г.;
доп., бр. 29 от 2012 г.; изм., бр. 7 и 81 от 2014 г.;
изм. и доп., бр. 33 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава ал. 3:
„(3) Тази наредба не се прилага за свиде т елс т вата, к ва л ифи к а ц и и т е к лас ове и
разрешенията, издавани при условията и по
реда на Регламент (ЕС) 2015/340 на Комисията от 20 февруари 2015 г. за определяне на
технически изисквания и административни
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процедури във връзка със свидетелствата
за правоспособност и други свидетелства
и сертификати на ръководители на полети
с ъгласно Регламен т (ЕО) № 216/20 08 на
Европейския парламент и на Съвета, за изменение на Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 923/2012 на Комисията и за отмяна на
Регламент (ЕС) № 805/2011 на Комисията
(ОВ, L 63 от 2015 г.) и регламентите за неговото изменение и допълнение.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 7 се изменя така:
„7. лицата, извършващи техническо обсл у ж ване на системи за осиг у ряване на
безопасност при управление на въздушното
движение (ATSEPL);“.
2. Създава се т. 11:
„11. лицата, извършващи дейности по координация по търсене и спасяване.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст след думата „правоспособност“ се добавя „по тази наредба“.
2. Точки 7 и 8 се отменят.
3. Точки 16 и 17 се отменят.
4. В т. 20 думите „за техническо обслужване
на средствата за УВД (ATSML)“ се заменят
с „на персонал за техническо обслужване на
системи за осигуряване на безопасност при управление на въздушното движение (ATSEPL)“.
5. Създава се т. 23:
„23. свидетелство за правоспособност за
координатор по търсене и спасяване.“
§ 4. В чл. 4 ал. 2 се отменя.
§ 5. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 2, т. 2, 3, 5, 6 и 7
се издават за срок 5 години, а по чл. 2, т. 4,
9 и 11 са безсрочни“ се заменят с „по чл. 2
са безсрочни, с изключение на тези по чл. 2,
т. 5, които се издават за 5 години“.
2. В ал. 2 след думите „(ГД „ГВА“)“ се
добавя „или от упълномощено от него лице“.
§ 6. В чл. 7, ал. 4, изречение първо след
думите „приложение № 1“ се добавя „или
съгласно разпоредбите на съответните регламенти, по които е издадено свидетелството“.
§ 7. В чл. 8, ал. 1 след думата „разрешения“
се поставя запетая и се добавя „при наличие
на валидно свидетелство за медицинска годност (когато се изисква)“.
§ 8. В чл. 9 думите „т. 2 и 4“ се заменят с
„т. 2 (вкл. при летателна и/или практическа
подготовка), 4 и 8“.
§ 9. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Кандидатите за свидетелства за
правоспособност, за които се изисква медицинска годност по тази наредба, преминават
медицински преглед при лекар (aero-medical
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expert (AME), упълномощен да преглежда
авиационен персонал от компетентен орган на
държава – членка на Европейския съюз, или
от компетентен орган на друга държава, ако
това е предвидено в международен договор,
по който Република България е страна.
(2) Кандидатите за свидетелства за правоспособност за координатори по УВД (САТМ),
координатори по търсене и спасяване (SAR),
асистент-координатори на полети (FDA), както и лицата, за които се изисква медицинско
освидетелстване, преминават медицински
преглед от общопрактикуващия лекар на
кандидата (general medical practitioner (GМР).
Изиск ва н и я та за физи ческата г од нос т и
медицинските прегледи за установяване на
физическата годност на кандидатите за правоспособност за координатори по УВД се
определят и извършват съгласно условията и
реда, по които се извършват медицинските
прегледи на водачите на моторни превозни
средства от категория „В“ съгласно Наредба
№ 3 от 2011 г. за изискванията за физическата
годност към водачите на моторни превозни
средства и условията и реда за извършване
на медицинските прегледи за установяване на
физическата годност за водачите от различните
категории (ДВ, бр. 39 от 2011 г.).“
§ 10. Член 11 се отменя.
§ 11. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 числото „60“ се заменя с „45“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 12. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „годност веднага уведомяват К АМО“ се заменят с „годност (без
летателните екипажи и ръководителите на полети) веднага уведомяват лицето, удостоверило
медицинската им годност – съответния лекар
(aero-medical expert (AME), упълномощен да
преглежда авиационен персонал от компетентен орган на държава – членка на Европейския
съюз, или съответния общопрактикуващ лекар
(general medical practitioner (GМР)“.
2. Създават се нова ал. 2 и ал. 3:
„(2) Ръководителите на полети – притежатели на свидетелства за правоспособност,
установили медицинската си годност в съответствие с Регламент (ЕС) № 2015/340, незабавно
уведомяват съответния лекар (aero-medical
expert (AME), упълномощен да преглежда
авиационен персонал от компетентен орган
на държава – членка на Европейския съюз,
при промяна на здравословното им състояние
съгласно изискванията на ATCO.MED.A.020
от Регламент (ЕС) № 2015/340.
(3) Притежатели на свидетелства за правоспособност, установили медицинската си
годност в съответствие с Регламент (ЕС)
№ 1178/2011, незабавно уведомяват съответния
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лекар (aero-medical expert (AME), упълномощен да преглежда авиационен персонал от
компетентен орган на държава – членка на
Европейския съюз, при промяна на здравословното им състояние съгласно изискванията
на MED.A.020 от Регламент (ЕС) № 1178/2011.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 1 К АМО“ се заменят с „ал. 1,
2 и 3 съответният лекар (aero-medical expert
(AME), упълномощен да преглеж да авиационен персонал от компетентен орган на
държава – членка на Европейския съюз, или
съответният общопрактикуващ лекар (general
medical practitioner (GМР)“.
§ 13. В чл. 15, ал. 1 се създава т. 4:
„4. други заболявания, предвидени в регламента, по който на лицето е издадено свидетелство за медицинска годност.“
§ 14. В чл. 18 ал. 2 се отменя.
§ 15. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 запетаята след думата „условията“ и думите „посочени в приложение № 3,“
се заличават.
2. В ал. 3 запетаята след думата „правоспособност“ и думите „непосочени в приложение
№ 3,“ се заличават.
§ 16. В чл. 23, ал. 1 след думата „програми“
се добавя „и курсове“.
§ 17. В чл. 24, ал. 1 накрая се добавя „или
в организация за обучение с издадено или
признато от ГД „ГВА“ свидетелство, или в
организация за обучение на персонал за техническо обслужване на системи за осигуряване на безопасност при УВД в сертифициран
доставчик на аеронавигационно обслужване“.
§ 18. В чл. 25а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „изпитни езикови центрове“ се заменят с „центрове (органи) по
оценка на владеенето на български език и/
или английски език за нуждите на въздухоплаването от лица от авиационния персонал,
сертифицирани по Регламент (ЕС) 2015/340
или Регламент (ЕС) 1178/2011“.
2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. за оценката на владеенето на английски
език и български език за нуждите на въздухоплаването използва таблица за езикова
квалификация и тестове, разработени съгласно
Документ 9835 на ИК АО, като се прилагат
методи за оценяване, одобрени от ГД „ГВА“;“.
3. В ал. 3 накрая се поставя запетая и се
добавя „одобрена от ГД „ГВА“.
§ 19. В чл. 25б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Кандидатът за изпитен езиков център
(орган) по оценка владеенето на български
език и/или английски език за нуждите на
въздухоплаването от лица от авиационния
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персонал, сертифицирани по Регламент (ЕС)
2015/340 и/или по Регламент (ЕС) 1178/2011,
подава заявление до главния директор на
ГД „ГВА“.“
2. В ал. 2 думите „по чл. 25а, ал. 2“ се
заменят с „на регламента, по който се издава
свидетелството“.
§ 20. В чл. 25г се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след думите „владеене на“ се
добавя „български и/или“.
2. Алинея 5 се отменя.
3. Алинея 6 се отменя.
§ 21. В чл. 28, ал. 2 в края на изречението
се поставя запетая и се добавя „както и за
лицата, получили свидетелства за правоспособност, издадени от ГД „ГВА“ в съответствие с регламентите, по които са издадени
свидетелствата“.
§ 22. В наименованието на раздел III, глава първа, част първа думите „на F/EL, AML
(за ВС без типов сертификат по Регламент
216/2008 г.) и ATCL“ се заменят с „,издавани
по тази наредба“.
§ 23. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „или им се
признават сертификати за преминати изпити
в одобрен АУЦ или организация за обучение
по предмети, съвпадащи с предметите от
приложение № 5“.
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Теорет и чни т е изпи т и по а л. 1 се
провеждат в сесии с продължителност 10
работни дни. За датите за провеждане на
сесиите се съставя график, който се обявява
предварително.“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Графикът по ал. 4 се обявява на видно
и достъпно място в ГД „ГВА“ и се публикува
на официалната страницата на ГД „ГВА“ в
интернет.“
§ 24. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст цифрите „1, 2 и 3“ се
заменят с „1 и 2“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. номер и дата на дипломата за завършено образование в страната и/или заверено
копие на диплом за завършено образование
извън страната;“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявленията по ал. 1 се подават в срокове, определени в графика по чл. 30, ал. 5.“
§ 25. Член 32 се отменя.
§ 26. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „80“ се заменя със „75“.
2. Алинея 3 се изменя така:
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„(3) Изпитът на кандидатите по чл. 30,
ал. 1 е писмен или на компютърна система
за автоматизирано изпитване.“
§ 27. Член 34 се отменя.
§ 28. В чл. 35 ал. 1 и 2 се отменят.
§ 29. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Кандидатът, който преминава изпит
на хартиен носител, изписва четливо и точно
трите имена, ЕГН и адреса си на лист, който
се затваря в непрозрачен плик. На плика не
се поставят знаци или символи, които могат
да нарушат анонимността.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Кандидат, преминаващ изпит на хартиен носител, няма право да слага знаци или
символи, които могат да нарушат анонимността на изпитната му работа.“
§ 30. В чл. 39 ал. 1 се отменя.
§ 31. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Кандидатът е положил успешно задължителния изпит за проверка на теоретичните
познания, ако успешно е преминал всички
задължителни дисциплини в рамките на 18
месеца за всички кандидати по тази глава, с
изключение за кандидата за AML, считано
от края на календарния месец, в който кандидатът се е явил на първия си изпит.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Ако кандидатът направи четири неуспешни опита да премине изпита по теоретична подготовка или ако не премине успешно
всички изпити в рамките на периода, посочен
в ал. 2, кандидатът трябва да се яви отново
на всички изпити.“
§ 32. В чл. 41, ал. 2, в края на изречението
се поставя запетая и се добавя „до 10 години
за кандидати за AML и до 3 години за всички
останали“.
§ 33. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „пет“ се заменя със „седем“.
2. В ал. 3 думата „7-дневен“ се заменя с
„10-дневен“.
§ 34. В чл. 43, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. ЕГН за граждани на Република България или копие от документа за самоличност
за граждани на други държави;“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. номер и дата на дипломата за завършено образование в страната и/или заверено
копие на диплом за завършено образование
извън страната;“.
3. В т. 5 цифрата „3“ се заличава.
§ 35. В чл. 49, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. номерът и датата на дипломата за завършено образование в страната и/или заверено
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копие на диплом за завършено образование
извън страната;“.
§ 36. Член 60 се отменя.
§ 37. Член 72 се отменя.
§ 38. Член 76 се отменя.
§ 39. Член 77 се отменя.
§ 40. Член 78 се отменя.
§ 41. В чл. 272 думите „1 клас“ се заменят
с „клас 2“.
§ 42. В чл. 274 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. е преминал обучение по техническо обслужване за бордни инженери на съответната
категория ВС – на самолети с максимална
маса над 5700 kg или хеликоптери с максимална маса над 2230 kg; или“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. има магистърска степен на образование
в областта на авиационното инженерство и
практически опит в техническото обслужване
на съответната категория ВС – на самолети с
максимална маса над 5700 kg или хеликоптери
с максимална маса над 2230 kg повече от две
години; или“.
2. В ал. 5 след думата „пилот“ се добавя
„или борден инженер“.
§ 43. В чл. 277 думите „съгласно приложение № 34“ се заменят с „по одобрена от ГД
„ГВА“ форма за оценка на компетентност“.
§ 44. Член 278 се изменя така:
„Чл. 278. (1) Кандидатът за квалификация
на борден инженер за тип ВС трябва да е завършил курс за обучение за съответния тип.
(2) Курсът по ал. 1 включва теоретично
обучение и летателно обучение, съответстващо на елементите от летателната проверка.“
§ 45. В чл. 279, ал. 1, изречение второ думите „за вписване на съответния квалификационен клас“ се заличават.
§ 46. В чл. 280 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Борден инженер не може да извършва
полети на въздухоплавателно средство, ако
не е извършил най-малко 3 излитания и 3
кацания като борден инженер на типа въздухоплавателно средство или на тренажор за
използвания тип въздухоплавателно средство
през последните 90 дни.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) К валификация на борден инженер
за тип ВС се потвърждава, при условие че
притежателят е:
1. изпълнил най-малко 10 полетни отсечки
като борден инженер на съответния тип ВС
или една полетна отсечка като борден инженер с проверяващ борден инженер за срока
на валидност;
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2. преминал успешно летателна проверка
на типа ВС съгласно приложение № 34 до 3
месеца преди изтичане на срока; ако проверката е извършена през последните три календарни месеца на валидност на предишната
проверка, периодът на валидност e от датата
на изтичане на валидността на предишната
проверка.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 47. В чл. 282 ал. 2 се отменя.
§ 48. В чл. 291 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В свидетелството за правоспособност
на бордните инженери, имащи право да проверяват, се вписва отметка TRE(E) заедно с
типа ВС.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Делегираните права на проверяващия
борден инженер се описват в отделен сертификат – приложение към свидетелството за
правоспособност.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 49. В чл. 293 думите „1 клас“ се заменят
с „клас 2“.
§ 50. В чл. 310 думите „4 клас“ се заменят
с „клас С/С“.
§ 51. В чл. 325 думите „4 клас“ се заменят
с „клас С/С“.
§ 52. В чл. 326, ал. 1 т. 1 се отменя.
§ 53. В чл. 327 ал. 3 се отменя.
§ 54. В чл. 328 ал. 2 се изменя така:
„(2) Кандидатът за свидетелство за правоспособност F/CL трябва да е положил успешно
теоретичен изпит пред ГД „ГВА“ по следните предмети: общи летателно-технически и
експлоатационни характеристики на типа/
овете ВС, на които е преминал обучение по
ал. 1, т. 1 и/или 2 и на които ще упражнява
правата и задълженията си, по ръководството
по летателна експлоатация, по процедурите
по затоварване на ВС и контрол върху затоварването на ВС, за действията при аварийни
и извънредни ситуации и за процедурите за
аварийна евакуация.“
§ 55. В чл. 329 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 числото „100“ се заменя с „20“;
б) в т. 4 числото „25“ се заменя с „10“.
2. В ал. 2 думите „изискванията на чл. 328“
се заменят с „изискванията:
1. да е преминал опреснителен курс в АУЦ
за борден съпроводител; и
2. успешно да е преминал на земя и в
полет практическа проверка, извършена от
подходящо квалифициран борден съпроводител-инструктор.“
§ 56. В чл. 331 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
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а) в т. 1 думите „за квалификационния
клас, за който кандидатства“ се заличават;
б) в т. 3 числото „50“ се заменя с „20“;
в) в т. 4 накрая на текста се добавя „и
практическа проверка, извършена от борден
съпроводител-инструктор, различен от инструктора, провел обучението“.
2. В ал. 2 накрая на текста се добавя „и
практическа проверка, извършена от борден
съпроводител-инструктор“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) За възстановяване на валидността на
квалификационен клас за борден съпроводител-инструктор с изтекъл срок притежателят
трябва:
1. да има най-малко 2 полета като борден
съпроводител под контрола на борден съпроводител-инструктор;
2. успешно да е преминал на земя и в полет
практическа проверка, извършена от борден
съпроводител-инструктор.“
§ 57. Член 332 се изменя така:
„Чл. 332. Издаването, потвърждаването,
подновяването на свидетелството за правоспособност на ръководител на полети и
ученик-ръководители на полети, квалификационни класове и разрешения се извършват
в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/340.“
§ 58. Член 333 се отменя.
§ 59. Член 334 се отменя.
§ 60. Член 335 се отменя.
§ 61. Член 335а се отменя.
§ 62. Член 335б се отменя.
§ 63. Раздел II от глава четиринадесета от
част втора с чл. 336 – 338 се отменя.
§ 64. Раздел III от глава четиринадесета от
част втора с чл. 339 – 342а се отменя.
§ 65. Раздел IV от глава четиринадесета от
част втора с чл. 343 – 354 и чл. 356а се отменя.
§ 66. Раздел V от глава четиринадесета от
част втора с чл. 357 се отменя.
§ 67. В чл. 358 думите „Регламент (ЕО)
№ 216/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи
правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция
за авиационна безопасност и за отмяна на
Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент
(ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО,
както и за ВС, попадащи в приложното поле
на Приложение 2 от посочения регламент“
се заменят с „Регламент (ЕС) 2018/1139 на
Европейския парламент и на Съвета от 4 юли
2018 г. относно общи правила в областта на
гражданското въздухоплаване и за създаването
на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти
(ЕО) № 2111/2005, (ЕО) № 1008/2008, (ЕС)
№ 996/2010, (ЕС) № 376/2014 и на директиви
2014/30/ЕС и 2014/53/ЕС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти
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(ЕО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент
(ЕИО) № 3922/91 на Съвета“.
§ 68. В чл. 359 ал. 3 се отменя.
§ 69. В чл. 360, ал. 1 т. 2 се отменя.
§ 70. В чл. 362, ал. 1 след думите „Наредба
№ 145“ се поставя запетая и се добавя „АУЦ“.
§ 71. В чл. 363, ал. 1, т. 2 накрая на текста
се добавят думите „или в организация за ТО
по Наредба № 145“.
§ 72. В чл. 368, т. 1 числото „19“ се заменя
с „18“.
§ 73. В чл. 373, т. 1 числото „21“ се заменя
с „18“.
§ 74. В чл. 381, т. 1 числото „24“ се заменя
с „21“.
§ 75. В чл. 387 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 след думите „член на“ се добавя
„летателен“;
б) в т. 3 думите „стаж като асистент-сътрудник“ се заменят с „обучение на работното
място“, а след думите „по т. 2“ се поставя
запетая и се добавя „под контрола на полетен
диспечер със стаж над 2 г. на същата длъжност
в авиационния оператор, включително минимум един полет, и е преминал специфично
обучение на авиационния оператор“;
в) в т. 4 след думата „диспечер“ се добавя
„в АУЦ, включващ всички дисциплини от
чл. 387, ал. 2, с изключение на кандидат, който
притежава или е притежавал свидетелство за
правоспособност за транспортен пилот (ATPL),
свидетелство за правоспособност на борден
инженер (FEL) или свидетелство за правоспособност на ръководител полети (ATCL)“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „покажат знания
и умения“ се заменят с „положат теоретичен
изпит пред ГД „ГВА“;
б) създава се т. 9:
„9. човешки фактор.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Главният директор на ГД „ГВА“ или
оправомощено от него лице признава свидетелства за правоспособност на полетен диспечер,
издадени от други държави, след изпълнение
на следните изисквания:
1. представяне на доказателства за преминато обучение в съответствие с Приложение 1
към Конвенцията за международно гражданско
въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 55 от 1994 г.;
доп., бр. 90 от 1999 г.; изм., бр. 104 от 2003 г.
и бр. 82 от 2005 г.), ратифицирана с Указ
№ 596 от 4.08.1966 г. на Президиума на НС
за присъединяване (ДВ, бр. 62 от 9.08.1966 г.)
(Чикагска конвенци я) или за преминато
обучение, съответстващо или превишаващо
изискванията на приложението;
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2. представяне на доказателства за стаж
или преминато обучение по ал. 1, т. 2 и/или 3;
3. изпълнение на изискването на ал. 2;
4. представяне на доказателства по чл. 389,
ал. 1 или 2;
5. представяне на доказателства по чл. 390,
ал. 2;
6. копие на валидно свидетелство за полетен диспечер;
7. копие от документ за самоличност;
8. документ за платена такса съгласно
Тарифа № 5 за таксите, които се събират в
системата на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията.“
§ 76. Член 388 се изменя така:
„Чл. 388. Притежателят на свидетелство за
правоспособност за полетен диспечер, който не
изпълнява задълженията си в продължение на
12 месеца последователно, следва да изпълни
изискванията на чл. 390, ал. 2.“
§ 77. В чл. 389 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „притежател на FDL“ се
заменят с „полетен диспечер с над 2 г. стаж
в авиационния оператор“.
2. В ал. 2 накрая на текста се поставя
запетая и се добавя „под контрола на полетен диспечер с над 2 г. стаж в авиационния
оператор“.
§ 78. В чл. 390 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 преди думата „Срокът“ се добавя
изречението „В свидетелство за правоспособност на полетен диспечер се вписва квалификационен клас за тип ВС.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Квалификационен клас по ал. 1 се вписва след изпълнение на следните изисквания:
1. успешно преминато теоретично и практическо обучение за съответния тип ВС в
авиационен оператор по одобрена от ГД „ГВА“
програма от полетен диспечер с над 2 г. стаж
в авиационния оператор;
2. минимум един полет за съответния
тип ВС.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Квалификационен клас за тип ВС в
свидетелство за полетен диспечер с изтекъл
срок на валидност се подновява при успешно
преминато опреснително теоретично и практическо обучение в оператора по одобрена от
ГД „ГВА“ програма.
(5) При преминаване на работа в друг
оператор притежателят на свидетелство за
полетен диспечер следва:
1. в случай че ще упражнява права на тип
ВС, вписан в притежаваното свидетелство за
полетен диспечер – да премине курс по предподготовка при новия оператор по одобрена
от ГД „ГВА“ програма;
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2. в случай че ще упражнява права на нов
тип ВС – да изпълни изискванията на ал. 2.“
§ 79. Наименованието на глава седемнадесета от част втора се изменя така:
„СВИ Д ЕТ Е ЛС Т ВО ЗА П РА ВОСПОСОБ НОСТ НА ПЕРСОНАЛ ЗА ТЕХНИЧЕСКО
ОБСЛУЖВАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ УВД“.
§ 80. В чл. 392 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „и удостоверяват техническо обслужване на средствата (системите) за
управление на въздушното движение (УВД)“
се заменят с „техническо обслу жване на
системи за осигуряване на безопасност при
управление на въздушното движение“.
2. В ал. 2 думите „средствата (системите)“
се заменят с „системите/оборудването“, а
накрая на текста се добавя „с изключение на
кандидатите за издаване на свидетелство за
правоспособност ATSEPL с квалификационен
клас F – светотехнически средства (AGL)“.
§ 81. В чл. 393 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „за извършване и удостоверяване на общо техническо обслужване,
поддръжка и експлоатация на техническите
средства за УВД“ се заменят със „за изпълнение на задачи по техническото обслужване,
свързано с незабавното възстановяване или
преконфигу риране на система/оборудване
(„ниво преден панел“)“.
2. В т. 2 думите „за извършване и удостоверяване на техническо обслужване, поддръжка,
експлоатация и ремонт на техническите средства за УВД“ се заменят със „за изпълнение
на задачи по техническото обслужване, изискващи задълбочен анализ на отказите на ниво
система/оборудване („функционално ниво“)“.
3. В т. 3 думите „за извършване и удостоверяване на техническо обслужване, поддръжка,
експлоатация, ремонт, монтаж, настройка,
анализ и контрол на техническите средства
за УВД“ се заменят със „за изпълнение на
задачи по техническото обслужване, включващи подробно диагностициране на софтуерен
проблем, дефектирал модул (LRU), печатна
платка (PCB) или модул („ниво компонент“)“.
§ 82. Член 394 се изменя така:
„Чл. 394. (1) В свидетелството за правоспособност ATSEPL се вписват квалификационни
класове, както следва:
1. квалификационен клас COM-VCE – комуникация – гласова;
2. квалификационен клас COM-DAT – комуникация – данни;
3. квалификационен клас NAV-NDB – навигация – ненасочена приводна радиостанция;
4. квалификационен клас NAV-DF – навигация – пеленговане;
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5. квалификационен клас NAV-VOR – навигация – всенасочен VHF радиофар;
6. квалификационен клас NAV-DME – навигация – далекомерна система;
7. квалификационен клас NAV-ILS – навигация – инструментална система за кацане;
8. квалификационен клас SUR-PSR – обзор – първичен обзор;
9. квалификационен клас SUR-SSR – обзор – вторичен обзор;
10. квалификационен клас SUR-ADS – обзор – автоматичен зависим обзор;
11. квалификационен клас DAT-DP – данни – обработка на данни;
12. квалификационен клас SMC – наблюдение и контрол на системи;
13. квалификационен клас MET – метеорологично оборудване;
14. квалификационен клас F – светотехнически средства (AGL).
(2) Към квалификационните класове по
ал. 1 могат да се впишат ограничения по
техническо обслужване на системите/оборудването за УВД.
(3) Свидетелствата за правоспособност
ATSEPL не могат да бъдат издавани без вписан квалификационен клас.“
§ 83. Член 395 се изменя така:
„Чл. 395. (1) В свидетелството за правоспособност на персонала за техническо
обслужване на системи за осигуряване на
безопасност при управление на въздушното
движение (ATSEPL) се вписват разрешения
за работа на конкретно работно място, като
валидността на всяко разрешение е 3 години.
(2) Разрешенията за всяко работно място се описват в Схемата за компетентност
на персонала за техническо обслужване на
системи за осигуряване на безопасност при
УВД по чл. 404а.
(3) Упражняването на правата, свързани с
квалификационните класове, се извършва в
съответствие с придобитите степени за техническо обслужване на съответното оборудване
и системи за осигуряване на безопасност при
управление на въздушното движение.“
§ 84. Член 396 се изменя така:
„Чл. 396. Необходимите квалификационни
класове и степени за техническо обслужване
на оборудването и системите се определят от
ДАНО и са част от Схемата за компетентност
на персонала за техническо обслужване на
системи за осигуряване на безопасност при
УВД по чл. 404а.“
§ 85. Член 398 се изменя така:
„Чл. 398. Валидността на вписан квалификационен клас е безсрочна.“
§ 86. В наименованието на раздел ІІ от
глава седемнадесета, част втора думите „техническо обслужване на средствата за УВД“
се заменят с „на персонала за техническо
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обслужване на системи за осигуряване на
безопасност при УВД“.
§ 87. В чл. 399 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „техническите
средства за“ се заменят със „системи за осигуряване на безопасност при“;
б) в т. 2 думата „техническо“ се заличава;
в) точка 3 се изменя така:
„3. е завършил основно обучение и обучение
за квалификационен клас в организация за
обучение/АУЦ по курсове съгласно одобрени
планове и програми от ГД „ГВА“;
г) точка 4 се изменя така:
„4. е завършил курс за обучение по системи и оборудване за осигуряване на безопасност при УВД степен А (ATSEPL level A) и
е показал знания и умения, съответстващи
на изискванията за допускане до самостоятелна работа по техническо обслужване на
системите/оборудването за УВД; изпитът се
извършва от оценители, одобрени от главния
директор на ГД „ГВА“;“
д) точка 5 се изменя така:
„5. е преминал успешно изпит при условия
и по ред, признати/приети от национална
въздухоплавателна администрация на държава – член на Европейския съюз, за уменията
си да говори и разбира български език на
минимум ниво В2 от Европейската езикова
рамка.“
е) точка 6 се отменя.
2. Алинеи 2 и 3 се отменят.
§ 88. В чл. 400 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думите „ГД „ГВА“
се добавя „по образец, одобрен от ГД „ГВА“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. номер и дата на дипломата за завършено образование в страната и/или заверено
копие на диплом за завършено образование
извън страната;“.
3. Точка 2 се изменя така:
„2. документ за успешно завършен курс за
основно обучение и обучение за квалификационен клас в организация за обучение/АУЦ;“.
4. Точка 3 се изменя така:
„3. документи за успешно издържани изпити
по чл. 399, ал. 1, т. 3 и 4, в които е вписан
типът (типовете) на системите/оборудването
на определеното работно място, за които се
разрешава техническо обслужване;“.
5. Точка 4 се изменя така:
„4. документ за владеене на български език
по чл. 399, ал. 1, т. 5.“
6. Точка 5 се отменя.
§ 89. В наименованието на раздел ІІІ на
глава седемнадесета от част втора думите
„за техническо обслужване на средствата за
УВД“ се заменят с „на персонал за техничес-
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ко обслужване на системи за осигуряване на
безопасност при УВД“.
§ 90. Член 401 се изменя така:
„Чл. 401. Кандидатът за придобиване на
свидетелство за правоспособност за техническо обслужване на системи за осигуряване
на безопасност при УВД степен В (ATSEPL
level В) трябва да:
1. отговаря на изискванията на чл. 399,
ал. 1, т. 1 – 3;
2. е завършил курс за обучение по системи
и оборудване за осигуряване на безопасност
при УВД степен В (ATSEPL level B) и да е
преминал успешно изпит пред комисия, определена от главния директор на ГД „ГВА“, като
е показал знания и умения, съответстващи
на степен В.“
§ 91. Член 402 се изменя така:
„Чл. 402. Кандидатът за придобиване на
свидетелство за правоспособност на персонал за техническо обслужване на системи за
осигуряване на безопасност при УВД степен
В (ATSEPL level В) подава заявление до ГД
„ГВА“ съгласно образец, одобрен от ГД „ГВА“,
към което прилага:
1. информация за номера и датата на дипломата за завършено образование в страната
и/или заверено копие на диплом за завършено
образование извън страната;
2. документ за успешно завършен курс за
основно обучение и обучение за квалификационен клас в организация за обучение/АУЦ;
3. документи за успешно завършен курс
за обучение по чл. 399, ал. 1, т. 3 за основно
обучение и обучение за квалификационен клас
в организация за обучение/АУЦ;
4. документ за успешно завършен курс за
обучение по чл. 401, т. 2, в който е вписан
типът (типовете) на системите/оборудването
на определеното работно място, за които се
разрешава техническо обслужване;
5. документ за владеене на български език
по чл. 399, ал. 1, т. 5;
6. документ за платена държавна такса.“
§ 92. В наименованието на раздел ІV на
глава седемнадесета от част втора думите
„за техническо обслужване на средствата за
УВД“ се заменят с „на персонал за техническо обслужване на системи за осигуряване на
безопасност при УВД“.
§ 93. В чл. 403 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „за техническо обслужване на техническите средства за
УВД“ се заменят с „на персонал за техническо обслужване на системи за осигуряване
на безопасност при УВД“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. e упражнявал правата си по степен В
не по-малко от 6 месеца на работно място
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от датата на придобиване на свидетелство за
правоспособност степен В;“
в) точка 3 се изменя така:
„3. е преминал успешно изпит пред комисия, определена от главния директор на
ГД „ГВА“, като е показал знания и умения,
съответстващи на степен С;“
г) точка 4 се отменя.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 94. В чл. 404 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след думите „ГД „ГВА“
се добавя „съгласно образец, одобрен от ГД
„ГВА“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. документ, удостоверяващ изпълнение
на изискването по чл. 403, ал. 1, т. 2;“.
3. Точка 2 се отменя.
4. Точка 3 се изменя така:
„3. документ за успешно издържан изпит
по чл. 403, ал. 1, т. 3;“.
§ 95. Създава се чл. 404а:
„Чл. 404а. Доставчикът на аеронавигационно обслужване въвежда, актуализира и
изпълнява Схема за компетентност на персонала за техническо обслужване на системи за
осигуряване на безопасност при УВД, одобрена
от ГД „ГВА“.“
§ 96. В чл. 405 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 4 и 5 се отменят.
2. В ал. 2 думите „по общия ред“ се заменят
с „по реда на чл. 10, ал. 2“.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) За издаване на свидетелство на координатор по УВД (САТМ) кандидатът следва
да е преминал успешно в АУЦ или организация за обучение одобрен от ГД „ГВА“ курс за
основно обучение на координатори по УВД.
(5) Курсът за основно обучение на координатори по УВД съдържа следните учебни
предмети:
1. право в областта на гражданското въздухоплаване;
2. въздухоплавателни средства;
3. навигация;
4. метеорология;
5. човешки фактори;
6. оборудване и системи;
7. професионална среда;
8. управление на въздушното движение;
9. радиотелефонна фразеология;
10. извънредни и аварийни ситуации.“
§ 97. В чл. 406 думите „и/или SAR“ и запетаята след тях се заличават.
§ 98. Създава се чл. 407а:
„Чл. 407а. Доставчикът на аеронавигационно обслужване въвежда, актуализира и
изпълнява Схема за компетентност на координаторите по УВД, одобрена от ГД „ГВА“.“
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§ 99. В чл. 408 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 2 след думата „курс“ се добавя „за
основно обучение по чл. 405, ал. 5“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) На притежатели на свидетелство за
правоспособност на ръководители на полети,
свидетелство за правоспособност за любител пилот (PPL) – инструктор, свидетелство
за професионален пилот – CPL, или лица,
успешно завършили курс за основно обучение за РП, ГД „ГВА“ издава свидетелство за
САТМ без преминаване на курс за основно
обучение за САТМ.“
§ 100. В чл. 409 ал. 2 се изменя така:
„(2) Кандидатите за придобиване на разрешение AFIS трябва да покажат знания по
следните учебни предмети:
1. право в областта на гражданското въздухоплаване;
2. въздухоплавателни средства;
3. навигация;
4. метеорология;
5. човешки фактори;
6. оборудване и системи;
7. професионална среда;
8. управление на въздушното движение;
9. радиотелефонна фразеология;
10. извънредни и аварийни ситуации.“
§ 101. Създава се чл. 409а:
„Чл. 409а. (1) Обучението на координатори
по УВД с разрешение AFIS за придобиване
на разрешение към орган за ОВД съдържа
теоретично и практическо обучение по следните учебни предмети:
1. местно въздушно пространство;
2. местни оперативни процедури;
3. оборудване и системи;
4. извънредни и аварийни ситуации.
(2) Свидетелството САТМ за летищно полетно информационно обслужване е валидно,
в случай че в него са вписани разрешение
AFIS и разрешение за орган за ОВД.“
§ 102. В чл. 410 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „език за целите на аеронавигационната комуникация съгласно Инструкция № 512 от 2006 г. за провеждане на
радиотелефонна комуникация при обслужване на въздушното движение в Република
България (ДВ, бр. 5 от 2007 г.)“ се заменят
с „език и/или български език за целите на
аеронавигационната комуникация съгласно
процедурите за провеждане на радиотелефонна комуникация, предвидени в Наръчника за
радиотелефонна фразеология (в частта, която
се отнася до функционалните им задължения
и отговорности), публикуван на интернет
страницата на ГД „ГВА“.
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2. В т. 3 думите „веднъж на 36 месеца“ се
заменят със „съгласно схемата за компетентност по чл. 407а“.
§ 103. В чл. 411, ал. 1, т. 1 думите „по
чл. 333“ се заличават.
§ 104. В чл. 412, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. право в областта на гражданското въздухоплаване;“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. управление на въздушното движение;“.
3. Точка 9 се изменя така:
„9. извънредни и аварийни ситуации;“.
§ 105. Създава се чл. 412а:
„Чл. 412а. (1) Обучението на координатори
по УВД с разрешение FIS за придобиване на
разрешение към орган за ОВД съдържа теоретично и практическо обучение по следните
учебни предмети:
1. местно въздушно пространство;
2. местни оперативни процедури;
3. оборудване и системи;
4. извънредни и аварийни ситуации.
(2) Сви дет елст во т о САТ М за полет но
информационно обслужване е валидно, в
случай че в него са вписани разрешение FIS
и разрешение за орган за ОВД.“
§ 106. В чл. 413 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думите „Инструкция № 512 от
2006 г. за провеждане на радиотелефонна
комуникация при обслужване на въздушното
движение в Република България (ДВ, бр. 5
от 2007 г.)“ се заменят с „процедурите за
провеждане на радиотелефонна комуникация,
предвидени в Наръчника за радиотелефонна
фразеология (в частта, която се отнася до
функционалните им задължения и отговорности), публикуван на интернет страницата
на ГД „ГВА“.
2. В т. 3 думите „веднъж на 36 месеца“ се
заменят със „съгласно схемата за компетентност по чл. 407а“.
§ 107. В наименованието на глава осемнадесета, раздел IV запетаята след съкращението
(ATFM) и думите „Търсене и спасяване (SAR)“
се заличават.
§ 108. В чл. 414, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В основния текст запетаята след абревиатурата „ATFM“ и думите „и/или SAR“ се
заличават.
2. В т. 1 думите „по чл. 333“ се заличават.
§ 109. В чл. 415 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в основния текст запетаята след
абревиатурата „ATFM“ и думите „и/или SAR“
се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
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„(2) Кандидатът за придобиване на разрешение ASM по ал. 1 трябва да покаже знания
по следните учебни предмети:
1. принципи на управление на въздушното
пространство;
2. г ъвкаво у правление на възд у шното
пространство;
3. роля за управителя на мрежата (network
manager);
4. функции на звено за управление на въздушното пространство (airspace management
cell);
5. управление на въздушното пространство
при непредвидени обстоятелства.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) Кандидатът за придобиване на разрешение ATFM по ал. 1 трябва да покаже
знания по следните предмети:
1. принципи на управление на потоците
на въздушно движение;
2. управление на сектори капацитети;
3. роля за управителя на мрежата (network
manager);
4. функции на работно място за управление
на потоците (flow management position);
5. управление на капацитета при непредвидени обстоятелства;
6. оперативни процедури при търсене и
спасяване.“
§ 110. В чл. 416 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се отменя.
2. В т. 3 думите „веднъж на 36 месеца“ се
заменят със „съгласно схемата за компетентност по чл. 407а“.
§ 111. Раздел V от глава осемнадесета, дял
втори, с чл. 417 се отменя.
§ 112. В чл. 418, т. 4 числото „300“ се заменят със „120“.
§ 113. Създава се чл. 418а:
„Чл. 418а. Доставчикът на аеронавигационно обслужване въвежда, актуализира и
изпълнява Схема за компетентност на асистент-координатор на полетите (FDA), одобрена
от ГД „ГВА“.“
§ 114. В чл. 419 ал. 2 се изменя така:
„(2) Кандидатите за свидетелство за правоспособност за асистент-координатор на
полетите (FDA) трябва да покажат знания по
следните учебни предмети:
1. право в областта на гражданското въздухоплаване;
2. управление на въздушното движение;
3. метеорология;
4. въздухоплавателни средства;
5. оборудване и системи;
6. извънредни и аварийни ситуации;
7. радиотелефонна фразеология.“
§ 115. В чл. 423 т. 1 се изменя така:
„1. номер и дата на дипломата за завършено образование в страната и/или заверено
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копие на диплом за завършено образование
извън страната;“.
§ 116. Създава се чл. 425:
„Чл. 425. Продължаването на срока на валидност на разрешението FDA се извършва,
при условие че притежателят му е изпълнил
следните изисквания:
1. успешно е преминал проверка на компетентност в реални условия на работно място
не по-рано от 12 месеца преди изтичане на
срока на разрешението;
2. успешно е преминал изпит пред ГД „ГВА“
за уменията си да говори и разбира английски
език за целите на аеронавигационната комуникация съгласно процедурите за провеждане
на радиотелефонна комуникация, предвидени
в Наръчника за радиотелефонна фразеология
(в частта, която се отнася до функционалните
им задължения и отговорности), публикуван
на интернет страницата на ГД „ГВА“;
3. да е преминал опреснителен курс в АУЦ
или организация за обучение съгласно схемата
за компетентност по чл. 418а.“
§ 117. В част втора, дял втори се създава
глава двадесета с чл. 426 – 429:
„ Г л а в а

д в а д е с е т а

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ
НА КООРДИНАТОР ПО ТЪРСЕНЕ И СПАСЯВАНЕ (SAR)
Чл. 426. (1) Свидетелството за правоспособност на координатор по търсене и спасяване
се издава от главния директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него длъжностно лице
след представяне на следните документи:
1. медицинско свидетелство, издадено по
реда на чл. 10, ал. 2;
2. документ за владеене на английски език
на ниво не по-ниско от IV ниво по изискванията на ИК АО за езикова подготовка на
авиационния състав и/или ниво В2 от общата
европейска езикова рамка;
3. сертификат за преминато основно обучение за координатори за търсене и спасяване или свидетелство за правоспособност на
ръководители на полети, или свидетелство
за правоспособност за професионален пилот,
които лицето е притежавало или понастоящем
притежава;
4. документ за внесена държавна такса.
(2) Организацията, координираща дейностите по търсене и спасяване, въвежда, актуализира и изпълнява Схема за компетентност
на координаторите по търсене и спасяване,
одобрена от главния директор на ГД „ГВА“
или оправомощено от него длъжностно лице.
Чл. 427. (1) Свидетелството за правоспособност на координатор по търсене и спасяване
(SAR) е валидно при вписване на:
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1. разрешение за координация по търсене и спасяване в координационния център
(SAR-СС);
2. разрешение за координация по търсене
и спасяване на място (SAR-pl);
3. разрешение за координация по търсене
и спасяване в оперативния щаб (SAR-sh).
(2) Когато притежател на свидетелство за
правоспособност на координатор по търсене
и спасяване с вписано разрешение по ал. 1 не
е упражнявал правата си по него повече от
6 (шест) месеца, вписаното в свидетелството
за правоспособност разрешение е невалидно.
За възстановяване на валидността на разрешението кандидатът преминава проверка за
компетентност на работното място съгласно
схемата по чл. 426, ал. 2.
Чл. 428. Кандидатите за вписване на разрешение към свидетелството за правоспособност на координатор по търсене и спасяване
представят следните документи в ГД „ГВА“:
1. удостоверение за успешно премината
проверка на компетентността на работно място
съгласно схемата по чл. 426, ал. 2;
2. документ за внесена държавна такса.
Чл. 429. Продължаването на срока на валидност на разрешенията по търсене и спасяване
се извършва, при условие че притежателят му:
1. успешно е преминал проверка на компетентност на работно място не по-рано от
6 месеца преди изтичане на срока на разрешението;
2. е преминал опреснителен курс в АУЦ
или организация за обучение съгласно схемата
по чл. 426, ал. 2;
3. е представил документ за внесена държавна такса.“
§ 118. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 2, ал. 2 т. 2 се отменя.
2. Създават се § 3а и 3б:
„§ 3а. Образците на заявленията за издаване, потвърждаване или подновяване на
свидетелствата за правоспособност, с изключение на посочените в приложение № 3, се
одобряват от главния директор на ГД „ГВА“
и се публикуват на официалната страница
на ГД „ГВА“.
§ 3б. Заявленията и документите към тях
могат да се подават и по електронен път през
портала за електронни услуги на страницата
на ГД „ГВА“.“
§ 119. В приложение № 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I „Видове свидетелства за правоспособност“ т. 7 – 9 и 14 – 17 се отменят.
2. В раздел II „Квалификационни класове,
разрешения и ограничения, вписвани в свидетелствата за правоспособност на член на
екипаж“ т. 1 – 10, 12, 13, 16 – 35, 40, 42 – 45,
48 – 54 и 61 – 65 се отменят.
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3. В раздел III „Квалификационни класове,
разрешения и ограничения, вписвани в свидетелствата за правоспособност на наземен
авиационен персонал“ се правят следните
изменения:
а) в част „Квалификационни и подквалификационни класове“ т. 1 – 6 и 11 се отменят,
а т. 16 се изменя така:
„16. Авионикс В2“;
б) в част „Разрешения към квалификационните класове и разрешения“ т. 18 – 27 и 33
се отменят, а в т. 31 абревиатурата „FIC“ се
заменя с „FIS“;
в) част „Квалификационни класове към
AML“ с т. 34 – 57 се отменя.
§ 120. В приложение № 2, т. I се правят
следните изменения:
1. В т. 1 абревиатурата „(EГН)“ се заличава.
2. Точка 8 се отменя.
3. В т. 9 думите „и място“ се заличават.
§ 121. В приложение № 7 за явлени ята
образци за издаване на свидетелства за правоспособност и квалификационни класове с
номера 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 и
16 се отменят.
§ 122. Приложение № 34 се отменя.
§ 123. Приложение № 36 се отменя.
§ 124. Приложение № 37 се отменя.
§ 125. Приложение № 38 се отменя.
Допълнителна разпоредба
§ 126. Навсякъде в наредбата съкращението „К АМО“ се заменя със „съответния АМЕ/
съответния AME“, съкращението „ATSML“
се заменя с „ATSEPL“, след съкращението
„АУЦ“ се добавя „или организация за обучение“, след думите „държавна такса“ се
добавят запетая и думите „освен ако същата
е платена/внесена по електронен път“.
Министър:
Росен Желязков
9553

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 22 от 2009 г. за Централния кредитен
регистър (обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 31 от 2012 г., бр. 93 от 2015 г., бр. 81
и 103 от 2016 г., бр. 21 от 2017 г., бр. 37 от
2018 г., бр. 42 и 100 от 2019 г.; доп., бр. 18 и
101 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 28, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 числото „0,10“ се заменя с „0,20“.
2. В т. 2 числото „0,10“ се заменя с „0,20“
и числото „0,05“ се заменя с „0,10“.
3. В т. 6 числото „0,10“ се заменя с „0,20“.
§ 2. В приложението към чл. 29 се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 запетаята след думата „хардуер“
се заменя със съюза „и“.
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2. Точка 3 се изменя така:
„3. Прогнозният брой справки се определя
на база прогнозен брой справки, извършени
по електронен път за едно лице и за група
лица от 1 до 400 в един файл XML формат
от институции и органи по чл. 4 за календарната година.“
3. В т. 4 думите „кредитна задлъжнялост
на едно лице“ се заменят с „информация в
регистъра“, а думата „нагоре“ се заличава.
4. В т. 5 думите „се определя в размер“ се
заменят с „е равен на размера“.
5. В т. 6 думите „за кредитна задлъжнялост
на едно лице“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 56, ал. 4 от Закона за кредитните
институции, приета е с Решение № 452 от
17 декември 2020 г. на Управителния съвет
на Българската народна банка и влиза в сила
от 1 януари 2021 г.
Управител:
Димитър Радев
9632

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 от 2015 г. за определяне на реда
на финансиране на административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете
в банките (ДВ, бр. 103 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и на Фонда за преструктуриране на банките (ФПБ)“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „и ФПБ“ се заличават.
3. Алинея 3 се отменя.
4. В ал. 4 думите „на Българската народна
банка (БНБ) и“ се заличават.
5. В ал. 5 след думите „административните разходи на Фонда“ се добавя „във форма
съгласно приложението“, а думите „БНБ и
на“ се заличават.
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „и БНБ“ се заличават.
2. В ал. 3 думата „налични“ се заменя с
„разполагаеми“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Размерът на гарантираните влогове по
чл. 4, ал. 1 се определя на базата на предоставената информация на Фонда от банките
съгласно изискванията на чл. 23, т. 1 от Наредба № 30 от 2016 г. за изчисляване размера и
събиране на дължимите от банките премийни
вноски по Закона за гарантиране на влоговете
в банките (ДВ, бр. 10 от 2016 г.).“
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2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Ако банките не представят на Фонда
информацията по ал. 2, необходима за изчисляване на индивидуалните годишни такси,
Фондът определя дължимата годишна такса
за всяка банка въз основа на собствените си
оценки.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думите „материално-техническите
разходи“ се добавя „и разходите за провизии,
признати като пасиви по Международните
стандарти за финансово отчитане (МСФО)“.
2. В ал. 2 и 3 думата „наличните“ се заменя
с „разполагаемите“.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Възстановените през годината средства
във връзка с направени разходи от Фонда,
включително възстановени провизии, признати като пасиви по МСФО, както и други
постъпили средства се включват в намаление
на разходната част на отчета на бюджета за
текущата година на същата позиция, от която
е направен разходът.
(5) В отчета за изпълнението на бюджета
средствата по ал. 4 се представят отделно от
сумата на разходите по съответната позиция.“
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „налични“ се заменя с
думата „разполагаеми“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Управителният съвет на Фонда представя актуализирания бюджет на Сметната
палата в 30-дневен срок от приемането му.“
§ 6. В § 3, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби накрая се добавя „и
съгласно изиск вани ята на чл. 23, т. 1 от
Наредба № 30 от 2016 г. за изчисляване размера и събиране на дължимите от банките
премийни вноски по Закона за гарантиране
на влоговете в банките.“
§ 7. Приложението към чл. 3, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 1, ал. 5
№
БЮДЖЕТ ЗА
Сума
по ред АДМИНИСТРАТИВНИТЕ в хил. лв.
РАЗХОДИ НА ФГВБ
I.

ПРИХОДИ

I.1.

Обща сума на годишните
такси, дължими от банките

I.2.

Разполагаеми средства от
предходни години
ВСИЧКО ПРИХОДИ I

II.

РАЗХОДИ

II.1.

Разходи за дейността

II.1.1.

Разходи за материали

ВЕСТНИК
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№
БЮДЖЕТ ЗА
Сума
по ред АДМИНИСТРАТИВНИТЕ в хил. лв.
РАЗХОДИ НА ФГВБ
II.1.2.

Разходи за външни услуги

II.1.3.

Разходи за заплати

II.1.4.

Разходи за социално осигуряване и надбавки

II.1.5.

Други разходи

II.1.

Всичко разходи за дейността:

II.2.

Финансови разходи:

II.3.

Разходи за придобиване на
дълготрайни материални
и нематериални активи
ВСИЧКО РАЗХОДИ II

III.

Разполагаеми средства от
текущата година (I – II)

Главен счетоводител: Председател на УС на
………............................... ФГВБ: ..........……..………“
Заключителна разпоредба
§ 8. Тази наредба се издава на основание
чл. 2, ал. 6 от Закона за гарантиране на
влоговете в банките и е приета с Решение
№ 442 от 17.12.2020 г. на Управителния съвет
на Българската народна банка.
Управител:
Димитър Радев
9660

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ
НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2019 г. за приемане на фармакотерапевтично ръководство за лечение на
алергичните болести (ДВ, бр. 78 от 2019 г.)
§ 1. В приложението към член единствен,
раздел 4 „Лекарствена терапия“, се правят
следните изменения и допълнения:
1. В т. 4.1 „Първа линия на терапия“, т. 4.1.8.
„Бронходилататори“, след текста „Conestat alfa
ATC code: B06AC04 – C1- естеразен инхибитор,
рекомбинантен (2100 IU). Прах за инжекционен
разтвор“ се добавя:
„Алтернатива на С1 инхибиторния концентрат е брадикининовия рецерторен антагонист:“.
2. В т. 4.4 „Лекарствени продукти, които са
важни за ограничена група пациенти, неподдаващи се на стандартна терапия и условия
за предписването им“ се правят следните
изменения и допълнения:
2.1. след текста „Mepolizumab се прилага при
ограничена група пациенти с: астма – еозинофилна, тежко протичане, нужда от системен
кортикостероид“ се добавя:
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„Benralizumab се прилага при ограничена
група пациенти с: астма – еозинофилна, тежко
протичане, нужда от системен кортикостероид
Dupilomab се прилага при ограничена група
пациенти с: астма тип 2 (характеризираща
се с повишени еозинофили и/или с повишен
FeNO), тежко протичане, нужда от системен
кортикостероид.“;
2.2. след текста „Benralizumab – ATC code:
R03DX10 – предварително напълнена спринцовка
(30 mg/1 ml разтвор)“ се добавя:
„ – Dupilomab – ATC code: D11AH05 – предварително напълнена спринцовка (300 mg/ – 2 бр.).“;
2.3. текстът „Benralizumab се прилага при
ограничена група пациенти с тежка еозинофилна
астма, недостатъчно контролирана, въпреки
високите дози инхалаторни кортикостероиди
плюс дългодействащи β-агонисти“ се заличава;
2.4. след текста „Фиг. 2 Стъпки при контрола
и лечение на хронична уртикария.“ се добавя:
„При пациентите с тежко протичащ наследствен ангиоедем с чести и тежки пристъпи
се препоръчва профилактично лечение, което
рязко да намали броя на пристъпите. Регистрираното лечение е Lanadelumab.
Lanadelumab ATC code: B06AC05, предварително напълнена спринцовка (300 mg).“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране
на лекарствените продукти, прието съгласно
Протокол № 415 от 10.12.2020 г.
Председател:
Николай Данчев
9666

НАЦИОНАЛЕН
ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 13 от 2000 г. за прилагане на
Наредбата за категоризиране на труда при
пенсиониране (обн., ДВ, бр. 94 от 2000 г.; доп.,
бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2001 г.;
изм., бр. 84 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 63 от
2005 г., бр. 41 и 56 от 2006 г.; изм., бр. 17 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 109 от 2008 г.; доп.,
бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 24 от 2013 г.; изм. и
доп., бр. 31 от 2013 г., бр. 62 от 2014 г.; попр.,
бр. 63 от 2014 г.; доп., бр. 69 от 2019 г.)
§ 1. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 6 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 10, 13 и 15 се отменят.
2. Точка 69 се изменя така:
„69. Ръководител сектор „Ядрено-технологичен контрол“.
3. Точка 70 се изменя така:
„70. Ръководител сектор „Ядрено гориво
и презареждане“.
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4. Създава се т. 81:
„81. Началник отдел „Реакторно-физични
технологии“.
§ 2. В приложение № 2 към чл. 8, ал. 7 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 43 се изменя така:
„43. Началник цех „Хранилище отработено
гориво“.
2. Създава се т. 44:
„44. Механик СХОГ“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Тази инструкция се издава на основание
чл. 37, ал. 5, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване във връзка с § 4 от заключителните
разпоредби на Наредбата за категоризиране
на труда при пенсиониране, приета с ПМС
№ 235 от 1998 г.
§ 4. Инструкцията влиза в сила, както
следва:
1. Параграф 1, т. 1 – от 14.04.2020 г.
2. Параграф 1, т. 2 – от 15.07.2020 г.
3. Параграф 1, т. 3 – от 31.07.2020 г.
4. Параграф 1, т. 4 – от 4.08.2020 г.
5. Параграф 2, т. 1 – от 15.07.2020 г.
6. Параграф 2, т. 2 – от 7.08.2020 г.
Управител:
Ивайло Иванов
9610

Инструкция за изменение и допълнение на
Инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и
съхраняване на разплащателни ведомости
и трудовоправни документи на прекратени
осигурители без правоприемник (обн., ДВ,
бр. 57 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2007 г.,
бр. 109 от 2008 г.; изм., бр. 49 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 12 от 2011 г., бр. 34 от 2012 г., бр. 107
от 2013 г., бр. 6 от 2015 г. и бр. 52 от 2016 г.)
§ 1. В наименованието на инструкцията
думите „разплащателни ведомости“ се заменят
с „ведомости за заплати“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) С тази инструкция се уреждат редът
и условията за предаването, приемането,
изземването, обработването, съхраняването
и използването на ведомости за заплати и
трудовоправни документи, съставени и/или
издадени от осигурители, които са прекратили
дейността си без правоприемник, както и на
документи, въз основа на които се установява осигурителен стаж и доход на лицата,
които са работили в организациите по § 12
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи.“
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2. В ал. 2 след думите „по банков път“
се добавя „към подлежащите на предаване
ведомости за заплати“.
§ 3. В чл. 2 ал. 4 се изменя така:
„(4) Не се приемат и изземват документи
по чл. 1:
1. които не са оформени и/или подписани
съгласно действащия към датата на съставянето им ред;
2. чието физическо състояние не позволява да бъдат използвани за установяване на
факти с правно значение при преценката на
осигурителни права;
3. които са съставени и съхранявани като
електронни документи:
а) ведомости за заплати – преди 1 януари
2002 г.;
б) трудовоправни документи – преди 1
януари 2017 г.“
§ 4. В чл. 3 думите „Разплащателни ведомости на“ се заменят с „Документи по чл. 1,
съставени и/или издадени от“.
§ 5. В чл. 4, ал. 1 думите „Осигурителите,
държавните учреждения, общините и кметовете и лицата по чл. 5, ал. 10, изр. посл.
КСО“ се заменят с „Осигурителите и лицата
по чл. 5, ал. 10, изр. посл. от Кодекса за социално осигуряване (КСО)“.
§ 6. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 и в ал. 6 думата „заявлението-декларация“ се заменя със „заявлението“.
2. В ал. 5 в текста преди т. 1 думата „заявление-декларация“ се заменя с „писмено
заявление по образец, утвърден от управителя
на Националния осигурителен институт“.
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Заявлението се подава от:
1. лицето, представл яващо осиг у ри теля – лично или чрез упълномощено от него
лице съгласно чл. 18 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК);
2. лицата по чл. 5, ал. 10, изр. посл. КСО;
3. наследниците на починалия едноличен
търговец, едноличен собственик на търговско
дружество или физическо лице – осигурител.“
4. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Когато заявлението се подава от пълномощник, копие от пълномощното се прилага
към него и се съхранява в ТП на НОИ. Когато
заявлението се подава от лице по ал. 7, т. 3
и към него не е приложено удостоверение за
наследници, същото се изисква служебно от
съответната община (кметство). Общината
(к метството) изпраща удостоверението в
14-дневен срок от получаване на искането.
В тези случаи заявлението може да бъде
подадено само от един от наследниците, ако
е упълномощен с нотариално заверено пълномощно за това от останалите наследници.“
5. Алинея 9 се изменя така:
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„(9) Заявлението се подава по един от
следните начини:
1. на място в съответното ТП на НОИ или
в съответния регионален архивен център;
2. чрез лицензиран пощенски оператор;
3. по електронен път по реда на Закона за
електронното управление (ЗЕУ).“
§ 7. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „Документите
по чл. 1“ се заменят с „Документите по чл. 1
на хартиен носител“;
б) в т. 1 и 2 думата „заявление-декларация“
се заменя със „заявление“;
в) в т. 3 думите „разплащателни ведомости“
се заменят с „ведомости за заплати“;
г) в т. 4 след думите „поради обстоятелството, че не“ се добавя „им“.
2. В ал. 2 след думите „ал. 4“ се поставя
запетая и се добавя „т. 1 и 2.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 8. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Документите по чл. 1 на хартиен носител се обработват от лицата по чл. 4, ал. 1
за тяхна сметка съобразно изискванията на
чл. 8 – 13.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Иззетите по реда на чл. 6 документи,
които не са обработени, се обработват съобразно изискванията на чл. 8 – 13 за сметка
на НОИ от определени от ръководителя на ТП
на НОИ служители или от избран по реда на
Закона за обществените поръчки изпълнител.“
§ 9. В чл. 9 ал. 4 се изменя така:
„(4) В делата, съдържащи трудовоправни
документи, документите се подреждат за всяко
лице в хронологичен ред.“
§ 10. В чл. 12, ал. 4 думите „разплащателни ведомости“ се заменят с „ведомости
за заплати“.
§ 11. Създава се чл. 14а:
„Чл. 14а. (1) Документите по чл. 1, създадени и съхранявани само като електронни
документи, се предават в НОИ само в електронен вид.
(2) Документите се подготвят за предаване
от лицата по чл. 4, ал. 1 за тяхна сметка съгласно изискванията на приложение № 1, като
задължително се подписват с квалифициран
електронен подпис от лице, представляващо
осигурителя.
(3) Към електронните документи, които
предава в ТП на НОИ, осигурителят следва
да представи декларация, в която са описани
всички електронни подписи, с които са подписани документите, с упоменатите в т. 4,
буква „б“ от приложение № 1 реквизити.

БРОЙ 110

ДЪРЖАВЕН

(4) Документите по ал. 1 се систематизират в електронни дела, оформени в отделни
папки (директории).
(5) Формирането на електронните дела
се извършва чрез групиране на документите
по видове.“
§ 12. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 изр. трето и четвърто се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) По искане на осигурител – юридическо лице или едноличен търговец, който
през продължителни периоди от време е
осъществявал дейност на територията на
ТП на НОИ, различно от ТП на НОИ по
седалището му, документите по чл. 1 могат
да бъдат предадени в ТП на НОИ, на чиято
територия е осъществявана дейността, след
мотивирано предложение на длъжностното
лице, на което е възложено ръководството на
дейността на осигурителния архив в НОИ, и
заповед на управителя на НОИ.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Документите по чл. 1 могат да се
предават и в съответния регионален архивен
център.“
§ 13. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Когато документите по чл. 1 са
предадени в ТП на НОИ, разходите за превозването им до определения регионален
архивен център са за сметка на ТП на НОИ,
което ги е приело.“
§ 14. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „архивохранилищата“ се
заменя с „регионалните архивни центрове“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Приетите електронни документи се
съхраняват в оригиналния си вид и формат
по начин, осигуряващ оперативна достъпност
за използване. След съхраняването им техническите носители, на които приетите в НОИ
електронни документи са били записани, се
връщат на лицата по чл. 4, ал. 1.“
§ 15. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Документите по чл. 1 се приемат
от назначена със заповед на директора на ТП
на НОИ комисия в състав от председател и
двама членове. При постъпило заявление за
предаване на документи по чл. 14а в състава
на комисията задължително се включва и допълнителен член – служител с компетентност
в областта на информационните системи и/
или комуникации.“
§ 16. В чл. 19, ал. 2 се създават т. 4 – 6:
„4. установи, че електронният носител е
повреден, нечетим или е с вируси;
5. електронните документи не са подписани
с квалифициран електронен подпис или не
отговарят на изискванията в приложение № 1;
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6. се установи, че док у мен т и те не са
първоначално създадени и съхранени като
електронни документи.“
§ 17. В член 20 ал. 1 се изменя така:
„(1) За приемането на документите се съставя приемателно-предавателен протокол в
два екземпляра – един за ТП на НОИ и един
за осигурителя.“
§ 18. Член 21 се отменя.
§ 19. В чл. 22 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Въз основа на двустранно подписани я п риемат елно -п редават елен п ро т окол
ръководителят на съответното ТП на НОИ
или упълномощено от него длъжностно лице
издава удостоверение по чл. 5, ал. 10 КСО за
предаване на ведомостите за заплати.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато осигурителят е регистриран след
1 януари 2000 г. и не е имал наети лица, се
издава удостоверение, в което след проверка в
информационната система на НОИ се вписват
посочените обстоятелства.“
3. В ал. 3 думите „разплащателните ведомости“ се заменят с „ведомости за заплати“.
4. В ал. 4 думата „заявлението-декларация“
се заменя със „заявлението“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Удостоверението се връчва лично срещу
подпис, чрез лицензиран пощенски оператор
с обратна разписка на посочен адрес или на
съответния адрес по чл. 18а, ал. 8 от АПК
или по електронен път по реда на ЗЕУ.“
6. В ал. 6 думите „по чл. 22, ал. 1“ се заличават.
§ 20. В чл. 23 думите „в ТП на НОИ и в
архивохранилището“ се заличават.
§ 21. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „в ТП на НОИ“ се заличават.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 22. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „масив“ се добавя
„и се съхраняват в срока по чл. 5, ал. 7, т. 1
КСО“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За организиране, съхранение и използване на документалния масив в ТП на НОИ и
в регионалните архивни центрове се създават
архивохранилища.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Приетата по реда на раздел III документация се завежда в единен регистър и документите се подреждат в архивохранилището
по предварително изготвена схема.“
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Стелажите и клетките на стелажите
се номерират.“
5. Създава се ал. 5:
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„(5) На всеки стелаж се поставя указател,
който съдържа следните данни:
1. брой клетки на стелажа;
2. наименование на осигурителите и номера на клетките, в които са разположени
съответните документи;
3. вид на документите;
4. периодите, за които се отнасят.“
6. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Методическа помощ и контрол по
състоянието, съхраняването и използването
на документите в архивохранилищата се осъществяват от дирекция „Осигурителен архив“
в Централното управление на НОИ.“
§ 23. В чл. 29а ал. 3 и 4 се отменят.
§ 24. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) Въз основа на приетите по реда
на раздел III документи по чл. 1 се издават
следните удостоверения:
1. за осигурителен стаж;
2. за осигурителен доход;
3. за трудов стаж;
4. за доход във връзка с данъчно облагане
по Закона за данъците върху доходите на
физическите лица;
5. по чл. 5, ал. 2 от Закона за установяване
на трудов и осигурителен стаж по съдебен ред.
(2) Удостоверенията са по образец, утвърден
от управителя на НОИ.“
§ 25. В чл. 32 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За издаване на удостоверение по чл. 30
заинтересованите лица подават писмено заявление по образец, утвърден от управителя на
НОИ. В заявлението се посочват: трите имена,
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/СлН, адресът, наименованието
на осигурителя, при когото е работило лицето, заеманата длъжност, периодът на работа,
видът на искания документ и периодът, за
който се отнася документът. При промени в
наименованието на осигурителя в заявлението
се посочва наименованието, което осигурителят е имал по време на полагане на стажа.
По възможност лицето посочва предишни
и следващи наименования на осигурителя,
както и адреса му.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Заявлението се подава:
1. на място в съответното ТП на НОИ или
регионален архивен център;
2. чрез лицензиран пощенски оператор;
3. по електронен път по реда на ЗЕУ.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „с нотариално заверено пълномощно“
се заменят със „съгласно чл. 18 от АПК“.
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
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„(6) Когато заявлението по ал. 1 се подава
от наследник и към него не е приложено удостоверение за наследници, същото се изисква
служебно от съответната община (кметство).“
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) Документи по чл. 30, ал. 1, т. 1 и 2 се
издават и по искане на длъжностните лица
по чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1
КСО в ТП на НОИ, като в искането се посочват всички данни по ал. 1 и 2. Екземпляр от
издадения по този ред документ се изпраща
на лицето.“
§ 26. В чл. 34 ал. 2 се изменя така:
„(2) Документите по чл. 30 се връчват лично срещу подпис, чрез лицензиран пощенски
оператор с обратна разписка на посочен точен
адрес или по електронен път по реда на ЗЕУ.“
§ 27. Член 35 се отменя.
§ 28. Параграф 1 от допълнителните разпоредби се изменя така:
„§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Трудовоправни документи“ са:
а) д о к у м е н т и т е п о ч л . 5, а л . 7, т. 1
КСО – трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за назначаване, допълнителни споразумения/заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск
общо над 30 работни дни в една календарна
година, заповеди за прекратяване на трудови
или служебни правоотношения;
б) непол у чени те от осиг у рени те лица
трудови книжки, издадени удостоверения за
трудов/осигурителен стаж и осигурителен
доход и други съхранени от осигурителите
документи, въз основа на които може да се
установи осигурителен стаж и/или осигурителен доход, и/или категория труд.
2. „Документи, въз основа на които се установява осигурителен стаж и доход на лицата,
които са работили в организациите по § 12
от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи“ са:
а) документите по т. 1;
б) протоколните книги за установяване на
членство в ТКЗС;
в) декларациите за членство в ТКЗС;
г) партидните книги за начислените трудодни на член-кооператорите и на членовете
на техните домакинства срещу вложения от
тях труд;
д) списъците на производствените бригади;
е) списъците на постоянно заетите на работа кооператори;
ж) книгите за пенсионните вноски;
з) книгите за отработените трудодни на
кооператорите;
и) книгите за семеен акорд;
й) изплащателните картони;
к) личните досиета;
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л) азбучниците;
м) книгите за отчитане на труда.
3. „Електронен документ“ е документ по
смисъла на чл. 3, т. 35 от Регламент (ЕС)
№ 910/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. относно електронната
идентификация и удостоверителните услуги
при електронни трансакции на вътрешния
пазар и за отмяна на Директива 1999/93/ЕО
(OB, L 257/73 от 28 август 2014 г.).
4. Съответен регионален архивен център е:
а) Регионален архивен център към ТП на
НОИ – Пловдив, за ТП на НОИ – Пловдив, ТП
на НОИ – Пазарджик, и ТП на НОИ – Смолян;
б) Регионален архивен център към ТП на
НОИ – Кюстендил, в с. Невестино за ТП
на НОИ – София-град, ТП на НОИ – София
област, ТП на НОИ – Благоевград, ТП на
НОИ – Перник, и ТП на НОИ – Кюстендил;
в) Регионален архивен център към ТП на
НОИ – Търговище, за ТП на НОИ – Варна, ТП
на НОИ – Разград, и ТП на НОИ – Търговище;
г) Регионален архивен център към ТП
на НОИ – Ловеч, в гр. Тетевен за ТП на
НОИ – Плевен, ТП на НОИ – Велико Търново,
ТП на НОИ – Габрово, и ТП на НОИ – Ловеч;
д) Регионален архивен център към ТП на
НОИ – Враца, за ТП на НОИ – Враца, ТП
на НОИ – Видин, и ТП на НОИ – Монтана;
е) Регионален архивен център към ТП на
НОИ – Силистра, за ТП на НОИ – Добрич,
и ТП на НОИ – Силистра.“
§ 29. Създава се приложение № 1 към
чл. 14а:
„Приложение № 1
към чл. 14а
Изисквания към формата, качеството, наименованията и организацията на електронните
документи и електронните подписи
I. Изисквания към формата и качеството
на електронните документи и електронните
подписи.
1. Допустим формат на електронните документи:
а) за ведомости за заплати:
аа) текст – *.doc, *.docx, *.rtf, *.odt (за MS
Word, минимална версия „XP“);
бб) електронна таблица – *.xls, *.xlsx, *.ods
(за MS Excel, минимална версия „XP“);
вв) Portable Document Format (*.pdf) – действителен (за Adobe Acrobat, минимална версия
„6.0“);
гг) структурирани с визуално изражение –
*.HTML, *.TXT, *.CSV;
б) за трудовоправни документи:
аа) текст – *.doc, *.docx, *.rtf, *.odt (за MS
Word, минимална версия „XP“);
бб) електронна таблица – *.xls, *.xlsx, *.ods
(за MS Excel, минимална версия „XP“);
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вв) Portable Document Format (*.pdf) – действителен (за Adobe Acrobat, минимална версия
„6.0“);
гг) изображения (*.jpg, *.jpeg, *.png, *.tiff,
*.bmp).
2. Минимални изисквания за качеството
на документите:
а) документите да съдържат прав (некриптиран) текст;
б) документите да не съдържат препратки
към електронни адреси и уеб страници;
в) документите трябва да бъдат черно-бели
изображения с разделителна способност до
300 dpi (точки на инч);
г) документите във формат *.pdf да не са
получени чрез сканиране на отпечатан документ или изображение, поставено и съхранено
като *.pdf;
д) файловете, съдържащи документи, да
не са заразени с вируси.
3. Критерии, на които следва да отговарят
документите:
а) всеки документ да бъде представен в
отделен файл;
б) всеки документ да бъде подписан с
електронен подпис;
в) за ведомости за заплати:
аа) данните във файлове с формат *.TXT,
*.CSV да са с разделител меж ду полетата – „вертикална черта“, и да съдържат задължителен заглавен ред с информация за
представената ведомост/част от ведомост;
бб) всички формати за дата в документите
трябва да са съобразени със стандартния за
България формат „DD.MM.YYYY HH:MM:SS“,
като наличието на време към датата не е
задължително.
4. Изисквания към електронните подписи:
а) вид електронен подпис – квалифициран
електронен подпис (КЕП);
б) реквизити на електронния подпис:
Електронните подписи съдържат всички
атрибути съгласно изискванията на Закона
за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги (ЗЕДЕУ У), в т.ч.
задължително съдържат следните реквизити:
аа) автор (личен идентификатор, имена);
бб) ЕИК/код по БУЛСТАТ;
вв) адрес на електронна поща;
гг) издател и валиден срок към датата
на подписване на документите/файловете;
електронният подпис не може да е от тип за
удостоверяване на сървър, уеб сайт или IP
адрес, както и електронен печат.
II. Изисквания към наименованието и
организацията на електронните документи.
1. Всеки документ съдържа съответния
идентификатор и се наименува, както следва:
а) за ведомости за заплати: ЕИК_гггг_мм_N,
където N е пореден (уникален) номер, ако има
повече от една ведомост за месеца;
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б) за трудовоправни документи: ЕГН_ВидДок_ЕИК_N, където ВидДок се определя
съгласно следната номенклатура:
ТД_1 Трудови договори;
ЗН_2 Заповеди за назначаване;
ЗО_3 Заповеди за ползване на неплатен
отпуск над 30 работни дни в една календарна
година;
ЗП_4 Заповеди за прекратяване на трудови
или служебни правоотношения;
ДС_5 Допълнителни споразумения,
а N е пореден (уникален) номер, ако има
повече от един документ от дадения вид за
лицето. Например: ЕГН_ЗН_2_ЕИК_1.
2. Всяко дело (папка) се наименува съгласно
следните изисквания:
а) за ведомости за заплати:
аа) по осигурител, година в папки (директории), наименувани с ЕИК на осигурителя
и година;
бб) формат на наименованията: ЕИК_гггг;
б) за трудовоправни документи:
аа) по лице в папки (директории), наименувани с (ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Сл. номер) и
име – поне две или и трите имена;
бб) формат на наименованията: ЕГН_Имена_ЕИК;
в) допустимо е в основните папки да има
допълнителни подпапки (поддиректории), съдържащи напр. приложения към ведомостите
или групирани по видове еднотипни трудовоправни документи и т.н.
3. Формирането на папките се извършва
чрез групиране на документите в съответствие
със следните изисквания:
а) еднотипно – съобразно вида на документите според номенклатура на видовете
документи;
б) в рамките на една календарна година,
като документите се подреждат по хронология
заедно с отнасящите се към тях приложения
(други документи).
4. Документите/папките не се архивират.
5. Към представяната документация се
прилага опис на папките (директориите) с
наименованията и съдържанието им, записан на същия носител. На един носител е
допустимо да бъдат записани и ведомости за
заплати, и трудовоправни документи само ако
са организирани в две отделни директории
на високо ниво.
III. Допустими технически носители за
съхраняване и предаване на електронните
документи в НОИ: CD, USB Flash-памет,
HDD и SSD.“
Управител:
Ивайло Иванов
9611
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1923-НС
от 22 декември 2020 г.

относно обявяване на Георги Александров
Александров за народен представител в Трети
изборен район – Варненски, в 44-то Народно
събрание
С писмо вх. № НС-02-11 от 21 декември
2020 г. в Централната избирателна комисия
председателят на Народното събрание уведомява Централната избирателна комисия, че
е починал народният представител Валентин
Кирилов Касабов, избран от листата на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ,
АТАКА и ВМРО“ в Трети изборен район – Варненски, и на основание чл. 72, ал. 1, т. 4 от
Конституцията на Република България са
прекратени неговите пълномощия.
С вх. № НС-11-1 от 21 декември 2020 г.
в Централната избирателна комисия е постъпило заявление от кандидата за народен
представител Иво Колев Пазарджиев, с което
заявява и декларира, че не желае да бъде
обявен за избран за народен представител
от листата на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАК А и ВМРО“ в Трети
изборен район – Варненски, в 44-то Народно
събрание.
Съгласно чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК съгласието на кандидата да бъде регистриран е абсолютна предпоставка за регистрацията му
от предложилата го партия, коалиция или
инициативен комитет, а след произвеждане
на изборите и за обявяването му за избран
за народен представител. Когато кандидат
за народен представител подаде заявление
до Централната избирателна комисия, че не
желае да бъде обявен за избран за народен
представител, следва да се тълкува, че по
същество е налице оттегляне на съгласието
на кандидата, дадено чрез заявлението по
чл. 255, ал. 1, т. 3 ИК. Адресираното до ЦИК
изявление, съдържащо нежелание на кандидата да бъде обявен за избран за народен
представител, препятства възможността ЦИК
да стори това поради липсата на абсолютна
предпоставка, изразяваща съгласието му за
регистрация, съответно обявяването му за
народен представител. Налице е по същество
изявление за отказ от страна на кандидата да
бъде обявен за избран, който обвързва ЦИК и
прави невъзможно вземане на решение по реда
на чл. 302, ал. 1 ИК спрямо този кандидат.
След извършена проверка на списък А и списък Б по многомандатни изборни райони ЦИК
установи, че Иво Колев Пазарджиев фигурира
под № 3 в кандидатската листа на коалиция
„ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА
и ВМРО“ в Трети изборен район – Варненски.
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На основание чл. 302, ал. 1 от Изборния
кодекс при предсрочното прекратяване на
пълномощията на народен представител ЦИК
следва да обяви следващия в листата кандидат.
Следващият кандидат в листата на коалиция
„ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАКА
и ВМРО“ под № 4 в списък Б от кандидатската листа на коа лици я „ОБЕДИНЕНИ
ПАТРИОТИ – НФСБ, АТАК А и ВМРО“ в
Трети изборен район – Варненски, е Георги Александров Александров. Централната
избирателна комисия счита, че мандатът на
Валентин Кирилов Касабов следва да се довърши от Георги Александров Александров.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 2

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява за народен представител от Трети
изборен район – Варненски, Георги Александров Александров под № 4 от листата на коалиция „ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ – НФСБ,
АТАК А и ВМРО“ в 44-то Народно събрание.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Александър Андреев
Секретар:
Севинч Солакова
9674

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1011
от 18 декември 2020 г.
На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам
образци от годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физичес
ките лица – образец 2001, 2011, 2021, 2071, 2010 и 2001в, съгласно приложението.
На основание чл. 64, ал. 4 от ЗДДФЛ настоящата заповед и приложението към нея подлежат на
обнародване в „Държавен вестник“.
Министър:
К. Ананиев

БРОЙ 110

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

С Т Р.

70

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 110

БРОЙ 110

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 1

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 110

БРОЙ 110

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

С Т Р.

74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 110

БРОЙ 110

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 110

БРОЙ 110

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 110

БРОЙ 110

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 9

С Т Р.

80

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 110

БРОЙ 110

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 110

БРОЙ 110

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 3

С Т Р.

84

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 110

БРОЙ 110

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 5

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 110

БРОЙ 110

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 110

БРОЙ 110

9637

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 9

С Т Р.

90

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1012
от 18 декември 2020 г.
На основание чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 92, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане
утвърждавам образец на годишна данъчна декларация по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно
облагане съгласно приложението.
На основание чл. 7, ал. 1 от ЗКПО настоящата заповед и приложението към нея подлежат на об
народване в „Държавен вестник“.
Министър:
К. Ананиев
Образец 1010

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

НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ

Попълва се от приходната администрация
Териториална
дирекция на НАП

Попълва се от данъчно задълженото лице

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

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

Входящ № и дата

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

Част І – Данни за декларацията

Декларацията се подава:

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

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

Дата

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

3. За последния данъчен период – при прекратяване с ликвидация или с обявяване в
несъстоятелност или при прекратяване на преобразуващо се дружество (Отбележете приложимата

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

чл. 162,
ал. 1

чл. 162,
ал. 3

чл. 162,
ал. 4

чл. 117,
ал. 1

Дата

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

Част ІI – Идентификационни данни за данъчно задълженото лице
1. ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ

2. Наименование (посочете

3. Чуждестранно лице с място на
стопанска дейност в България

3.1. Наименование на чуждестранното лице

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

4. Вид предприятие

4.1.Нефинансово предприятие

9. Данни за
съставителя на
годишния
финансов отчет

8. Данни за 7. За
представ- конляващия
такт

6. Адрес за
кореспонденция

5. Седалище
и адрес на
управление

4.4.Неперсонифицирано дружество или осигурителна каса
5.1.Държава

наименованието съгласно акта за възникване)

4.2.Финансова институция

(с изключение на застраховател)

4.3. Застраховател

4.5.Юридическо лице с нестопанска цел

5.2. Област

5.3. Община

5.4. Населено място (гр./с.)

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

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

5.6. Пощенски код

6.1. Държава

7.1. Телефон

6.2. Област

6.3. Община

6.4. Населено място (гр./с.)

6.6. Пощенски код

7.2. E-mail

8.1. Име, презиме, фамилия

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

Съставител на годишния финансов отчет е:
9.1. Физическо
лице

9.1.1. Име, презиме, фамилия

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

9.1.3. Вид на правоотношението със съставителя
трудово

облигационно, в т.ч. със
съдружник, упражняващ личен труд

9.2.1. Наименование
9.2.2. ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ
9.2. Счетоводно
предприятие
10. Данни за данъчно задълженото лице, за което се подава декларацията съгласно чл. 117 от ЗКПО

БРОЙ 110
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ВЕСТНИК

С Т Р. 9 1

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

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

11.1. Физическо лице
11.1.1. Име, презиме,
фамилия

11.2. Юридическо лице
11.2.1. Наименование

11.3.
11.4. Адрес за
Постоянен
кореспонадрес/адрес
денция
на
управление

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

11.3.2 Област

11.2.2. ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по
БУЛСТАТ

11.3.3. Община

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

11.3.6. Пощенски код
11.4.1. Държава

11.4.2. Област

11.4.3. Община

11.4.4. Населено място (гр./с.)

11.4.6. Пощенски код

11.5.1. Телефон

11.5. За
контакт

11.3.4. Населено място (гр./с.)

11.5.2. E-mail

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

Част ІІІ – Данни за дейността на данъчно задълженото лице

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

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

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

20… г.

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

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

7.1. Година на преотстъпване на корпоративен данък, по отношение на която е налице задължение за продължаване на дейността
за период поне 3 години след годината на преотстъпване (При повече от една година на преотстъпване за периода от 2010 г. до
годината, за която се подава настоящата декларация, попълнете допълнителна справка в същата форма.)

20… г.

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

№

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

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

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

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

1

1.1
1.1.1
2
3.1
3.2

ПОКАЗАТЕЛИ
2

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

ШИФЪР

3
0100

в т.ч. нетни приходи от продажби (посочват се нетните приходи от продажби по смисъла на § 1, т. 49 от

0110

в т.ч. нетни приходи от продажби от дейността, подлежаща на облагане с корпоративен
данък (този ред се попълва само от лица, които попълват ред 4 и/или ред 5, като на този ред те посочват само

0111

ДР на ЗКПО във връзка с § 1, т. 11 от ДР на Закона за счетоводството)

нетните си приходи от продажби от дейността, подлежаща на облагане с корпоративен данък)

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

0200

СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА

0310

СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА

0320

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

СУМА
4

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов
резултат за данъчно преобразуване
Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов
4
резултат за данъчно преобразуване
Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов
5
резултат за данъчно преобразуване
СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ДАНЪЧНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ

БРОЙ 110

0400
0500

(р.1 - р.4) - (р.2 - р.5)

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

6.1

ПОЛОЖИТЕЛЕН

0610

6.2

ОТРИЦАТЕЛЕН

0620

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

(Преди да попълните ред 7 и ред 8, попълнете съответните редове от колона А „Увеличения“ и колона Б „Намаления“)
№
1

2
3

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

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

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

3.1

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

4

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

№

Б. НАМАЛЕНИЯ

7010

1

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

7020

2

7030

3

7031

3.1

ШИФЪР

7040

СУМА

4
4.1

6

7

7060

7

8.1
8.2

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

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

7070

7082

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

7084

Разходи, непризнати за данъчни цели
съгласно чл. 26, т. 1, 2 и 6, в т. ч.:

8

10

11

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

8060

8070

8080

9

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

8090

10

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

8100

7090
7091
7092

11

Сума на задълженията
(чл. 46, ал. 1)

8050

7081

8.4

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

8041

7080

7083

9.2

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

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

разход за ДДС съгласно чл. 28, ал. 4

9.1

8040

Преди да попълните този ред, попълнете част ХІ

8.3

9

8030

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

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

6

8020

8031

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

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

7050

8010

приходи от последващи оценки на вземания
(чл. 34)

Преди да попълните този ред, попълнете част ХІ

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

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

8

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

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

5

5

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

ШИФЪР

7100

12

7110

13

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

8110

8120

8130

СУМА

БРОЙ 110

ДЪРЖАВЕН

14.1
14.2

по чл. 47з

7142

14.3

по чл. 47к

7143

13

14

Положителна разлика между
пазарната цена и стойността за
данъчни цели на трансферирания
актив към момента на трансфера (чл.
155а, ал. 1, т. 1)
Положителна разлика между
пазарната цена на трансферираната
дейност и стойността за данъчни цели
на трансферираните активи, намалена
със стойността за данъчни цели на
трансферираните пасиви към момента
на трансфера
(чл. 155б,
ал. 1, т. 1)
Превишение на пазарната цена на
услугата към момента на трансфера
над себестойността ѝ в случаите по чл.
156 (чл. 156, ал. 1)
Отрицателна разлика между пазарната
цена на услугата към момента на
трансфера и отчетения разход или
този, който ще бъде отчетен във
връзка с услугата
(чл. 156, ал. 3, т. 2)
Положителна разлика между сумата на
отчетения разход или този, който ще
бъде отчетен във връзка с услугата, и
себестойността на услугата (чл. 156,
ал. 5, т. 1)
Счетоводни разходи или загуби в
случаите по чл. 157

15

16

17

18

19

20

С Т Р. 9 3

лизинг при лизингополучатели,
прилагащи МСС (чл. 11а, ал. 2)

Приходи, определени по правилата на
СС 17 "Лизинг" по отношение на
експлоатационния лизинг, приложени
към договори за оперативен лизинг (чл.
11а, ал. 2)
Счетоводни разходи за изграждане или
подобрение на елементи на техническа
инфраструктура - публична държавна
или публична общинска собственост
при условията на чл.69а (чл. 69а, ал. 1)
Разходи и суми, с които се увеличава
счетоводният финансов резултат в
случаите на хибридни несъответствия
и на несъответствия с данъчно
задължено лице, което е местно лице
за данъчни цели на повече от една
юрисдикция
(чл. 47ж, чл. 47з и чл. 47к), в т. ч.:
по чл. 47ж

12

ВЕСТНИК

14

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

8140

15

Отрицателна разлика между пазарната
цена и стойността за данъчни цели на
трансферирания актив към момента на
трансфера (чл. 155а, ал. 1, т. 2)

8150

7160

16

Отрицателна разлика между пазарната
цена на трансферираната дейност и
стойността за данъчни цели на
трансферираните активи, намалена със
стойността за данъчни цели на
трансферираните пасиви към момента на
трансфера (чл. 155б, ал. 1, т. 2)

8160

7170

17

Превишение на себестойността на
услугата над пазарната ѝ цена към
момента на трансфера в случаите по чл.
156 (чл. 156, ал. 1)

8170

18

Положителна разлика между пазарната
цена на услугата към момента на
трансфера и отчетения разход или този,
който ще бъде отчетен във връзка с
услугата (чл. 156, ал. 3, т. 1)

8180

7120

7130

7140

7141

7150

7180

7190

19

7200

20
21

Отрицателна разлика между сумата на
отчетения разход или този, който ще
бъде отчетен във връзка с услугата, и
себестойността на услугата
(чл.
156, ал. 5, т. 2)
Счетоводни приходи или печалби в
случаите по чл. 157

8190

8200

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

8210

данъчна загуба от източник в страната

8211

Приспадане на данъчна загуба, в т.ч.:
21.1
21.2
21.3
Други увеличения на счетоводния финансов
резултат - вж. помощна справка „Други

21

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

7210

22

счетоводния финансов резултат

0700

8

ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ на

7

(от ред 1 до ред 21 на колона А)

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

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

ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ на
счетоводния финансов резултат

ред 1 до ред 22 на колона Б)

(от

8212
8213

8220

0800

9

Данъчна печалба на чуждестранно образувание, която не е разпределена и/или печалба,
реализирана от място на стопанска дейност в чужбина в случаите на контролирано чуждестранно
дружество по смисъла на чл. 47в, ал. 1 (чл. 47г, ал. 1)

0900

10

Данъчна печалба на чуждестранно образувание, с която е увеличен данъчният финансов резултат
за минала година на основание на чл. 47г, ал. 1 - намалението е до размера на разпределената през
текущата година печалба (чл. 47г, ал. 4)

1000

11

Печалба от чуждестранно образувание, с която е увеличен данъчният финансов резултат за
минала година и за която не е приложен чл. 47г, ал. 4, когато е реализиран приход, който подлежи
на облагане, от разпореждане с участие в чуждестранно образувание или със стопанска дейност,
извършвана чрез място на стопанска дейност в чужбина – намалението е до размера на прихода от
разпореждането (чл. 47г, ал. 5)

1100

С Т Р.

94

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 110

ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ

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

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

12.1

ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА

1210

12.2

ДАНЪЧНА ЗАГУБА

1220

13

ДАНЪЧНА СТАВКА

1300

14

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

1400

15

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

16

ПРЕОТСТЪПЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК

1600

17

ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след преотстъпването

1700

18

10 %

1500

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

(р. 14 или р. 15 – р. 16)

НАПРАВЕНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ГОДИНАТА

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

1800

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

РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ

1910

НАДВНЕСЕН ДАНЪК

1920

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

(Този ред се попълва, когато получената разлика е отрицателна величина или нула.)

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ИЛИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАДВНЕСЕНИЯ ДАНЪК ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА
НАЛИЧНИ ИЛИ БЪДЕЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

(Отбележете ред 20.1 или ред 20.2.
В случай че не е отбелязан нито един от посочените редове, по отношение на надвнесения
данък Националната агенция за приходите ще приложи чл. 129 от ДОПК по своя инициатива. За
да е налице възможност за прилагане на чл. 130 от ДОПК, посочете банкова/платежна сметка
на ред 20.1.)
Възстановяване по реда на чл. 128 – чл. 130 от ДОПК
В случай че на този ред сте отбелязали с „х”, посочете банкова/платежна сметка на данъчно задълженото лице, по която да
бъде възстановен данъкът:

20.1

2010

Да

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

20.2
20.2.1
20.2.2

Използване на надвнесения данък за погасяване на налични или бъдещи задължения по
реда на чл. 130а от ДОПК
ОБЩ РАЗМЕР НА НАДВНЕСЕНАТА СУМА
(Сумата на този ред следва да е равна на сумата, посочена на ред 19.2, както и на сбора от сумите, посочени
на редове от 20.2.2.1 до 20.2.2.5 включително.)

2020
2021

Заявено разпределение по чл. 130а от ДОПК

(Попълнете този ред след преглед на данъчно-осигурителната сметка. С надвнесената сума следва да
посочите погасяване на наличните задължения, а за остатъка, ако има такъв, може да изберете
сметката/сметките, към която/които той да бъде насочен.)

20.2.2.1
20.2.2.2
20.2.2.3
20.2.2.4

Данъци и други приходи за централния бюджет
Осигурителни вноски ДОО
Осигурителни вноски НЗОК
Осигурителни вноски и свързани с тях наказателни лихви за ДЗПО

20221

20.2.2.5

Принудително събиране на публични вземания

20225

20222
20223
20224

РАЗСРОЧЕНО ВНАСЯНЕ НА ЧАСТ ОТ КОРПОРАТИВНИЯ ДАНЪК ПРИ ТРАНСФЕРИ ПО
ГЛАВА ДВАДЕСЕТА НА ЗКПО
Обстоятелство по чл. 155г, ал. 1, т. 1 – 4 от ЗКПО
Този ред се попълва на основание чл. 155г, ал. 1 и 6 от ЗКПО.
21
Отбележете съответните точки от чл. 155г, ал. 1, въз основа на които се прилага разсрочване.
т. 1

22
23
24
25

Да

т. 2

Да

т. 3

Да

т. 4

Да

Превишението на увеличенията над намаленията по чл. 155а, ал. 1 за
трансферираните активи, за които е приложено разсрочване
Превишението на увеличенията над намаленията по чл. 155б, ал. 1 за
трансферираните дейности, за които е приложено разсрочване
Сбор от превишенията (р. 22 + р. 23)
Част от корпоративния данък, подлежаща на разсрочване съгласно чл. 155г, ал.
1 (р. 24 х р. 13)
Сумата не може да превишава дължимия корпоративен данък, посочен на ред 17, за годината на трансфера.

I вноска
202.... г.

25.1

II вноска
202.... г.

III вноска
202.... г.

IV вноска
202.... г.

V вноска
202.... г.

Частта от корпоративния данък, подлежаща на разсрочване, се внася на 5 равни вноски, като I вноска се внася в
срока за внасяне на корпоративния данък за годината на трансфера (годината, за която се подава настоящата
декларация), а останалите четири вноски – в срока за внасяне на корпоративния данък за съответната година,
като за тях се дължи лихва съгласно ЗЛДТДПДВ. II, III, IV или V вноска, която не е станала изискуема, става

2200
2300
2400
2500

Да
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незабавно изискуема, когато настъпи едно от обстоятелствата по чл. 155г, ал. 7 от ЗКПО. В този случай,
съгласно чл. 155г, ал. 9 от ЗКПО, данъчно задълженото лице писмено уведомява НАП в 14-дневен срок от
настъпване на обстоятелството по ал. 7.

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАНСОВИ ВНОСКИ, ВИД И ОБЩ РАЗМЕР НА
ОПРЕДЕЛЕНИТЕ (ДЕКЛАРИРАНИТЕ) АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ГОДИНАТА
(Тази информация се попълва за целите на определяне на лихва по чл. 89 от ЗКПО.)

26.1
26.2

Месечни – съгласно чл. 84 от ЗКПО
Тримесечни – съгласно чл. 85 от ЗКПО

26.3

Тримесечни – съгласно
чл. 118 или чл. 147 от ЗКПО

26.4

Тримесечни – съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО

Да

2640

Х

26.5

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

Да

2650

Х

Да

Да
Да

Дата, на която изтича срокът за внасяне на първата тримесечна
авансова вноска след преобразуването
Ден
месец
година
2
0
2

2610
2620
2630

СУМА, ВЪРХУ КОЯТО СЕ ДЪЛЖИ ЛИХВА ПО ЧЛ. 89 ОТ ЗКПО
(Този ред не се попълва, ако е отбелязан ред 26.4 или ред 26.5.)

27.1
27.2

За месечни авансови вноски: р. 17 – (0,1 х р. 9 + р. 25) – (р. 26.1 + 0,2 х р. 26.1)

2710

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

За тримесечни авансови вноски:

0,75 х [р. 17 – (0,1 х р. 9 + р. 25)] – (р. 26.2 + 0,2 х р. 26.2) или
0,75 х [р. 17 – (0,1 х р. 9 + р. 25)] – (р. 26.3 + 0,2 х р. 26.3)

2720

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

Част VІ – Деклариране на взаимоотношения със свързани лица

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

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

СУМА

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

Част VІІ – Деклариране на извършено скрито разпределение на печалбата

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

Общ размер на сумите, представляващи скрито разпределение на печалбата

лв.

В тази справка се посочва общият размер на сумите с характер на скрито разпределение на печалбата,включително и разходите, представляващи скрито разпределение на
печалбата, които се включват в сумата, посочена на ред 21 от колона А на част V.

Част VІІІ – Данък върху разходите

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

№

Вид разход

1
1

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

2
3

Данъчна
основа
3

Данъчна
ставка
4
10 %

Дължим
данък
5

Необлагаеми
разходи
6
х

10 %
10 %

х

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

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

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

Да

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

Да

Забележки: 1. На ред 1 се посочва годината, следваща годината, за която се отнася годишната данъчна декларация, когато е избран редът по ЗКПО за
облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура. Пример: Ако годишната данъчна декларация се отнася за Х г., на този ред се посочва
Х+1 г.
2. Ред 2 се попълва от лица, които са новоучредени през годината, за която се отнася годишната данъчна декларация, когато за тази година е избран
редът по ЗКПО за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура. Този ред се попълва и от лица, които за предходната година не са
били задължени и не са подали годишна данъчна декларация, когато за годината, за която се отнася настоящата декларация, е избран редът по ЗКПО за
облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура. Пример: На този ред се посочва годината, за която се отнася годишната данъчна
декларация, т.е. ако годишната декларация се отнася за Х г., на този ред се посочва Х г.
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Част Х – Идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранно
юридическо лице, извършващо стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност

(Тази част се попълва на основание чл. 92, ал. 7 от ЗКПО.
Не се посочват идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на
тяхното участие, когато размерът на това участие е под 10 на сто.)

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

1. Име/наименование

3.1.Държава

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

3.5. Улица

3.6. №

3.7. Етаж

3.8. Ап.

3.4. Пощенски код

3.9. Квартал

4. Размер на участието (в %)

%

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

Част ХІ – Регулиране на слабата капитализация

(Тази част се попълва само когато:
1. Съгласно чл. 43, ал. 1 от ЗКПО за текущата година са налице непризнати разходи за лихви или
2. През текущата година е налице възможност за признаване на непризнати през предходна година разходи за лихви съгласно чл. 43, ал. 2 и 3 от
ЗКПО.)

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

№

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

ПЛ

2

(общ размер на приходите от лихви)

РЛ

3

(общ размер на разходите за лихви)

ФРПЛ

4

6
7

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

/ред 1 – ред 2 + ред 3/

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

7.1

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

7.2

получената разлика е отрицателна величина (ПРЛ)

8

9

СУМА

СФР

1

5

Да
Не

Непризнати съгласно чл. 43, ал.1 от ЗКПО разходи за лихви след 01.01.2014 г., които не са признати по
реда на чл. 43, ал. 2 от ЗКПО, когато не се прилага чл. 43а
В случай че са попълнени ред 7.2 и ред 8, на този ред се записва сумата от ред 7.2, ограничена до
размера на сумата по ред 8
(Със сумата от този ред се намалява счетоводният финансов резултат по чл. 43, ал. 2 от ЗКПО само когато
в част А е отбелязано «НЕ». В случай че е отбелязано «ДА», за целите на определяне на сумата, с която се
намалява счетоводният финансов резултат, се попълва приложение № 3.)

Част ХІI – Прилагане на трансгранични данъчни схеми

(Тази част се попълва на основание чл. 143я³, ал. 7 от ДОПК от данъчно задължени лица, които през годината са прилагали трансгранични данъчни
схеми.)

Уникален номер на трансграничната данъчната схема:

През годината е прилагана трансгранична
данъчна схема по смисъла на чл. 143я,
ал. 4 от ДОПК.

1

Да ☐

3

2

Забележка: В случай че предвиденият брой редове е недостатъчен, попълнете останалите данни в същата форма.

Дата

ден

месец

година

Подпис на
представляващия:

Национална агенция за приходите обработва и защитава личните Ви данни съобразно изискванията на Закона за защита на
личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г.
Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството ѝ на администратор на лични данни,
можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите“, публикувана на интернет
адрес: www.nap.bg, или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg и телефон: 0700 18 700.
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Образец 1011

ЕИК по
ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по
БУЛСТАТ

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

Данъчна година

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

Част І – Преотстъпване на корпоративен данък

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

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

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

СПРАВКА 1 – Деклариране на поредността на преотстъпване на корпоративен данък

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

1

2

3

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

1.

Област

Община

Населено място

4.1

4.2

4.3

Размер на
преотстъпения данък
4.4

2.

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

СПРАВКА 2 – Минимални помощи

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

автомобилни товарни превози

други дейности по
Регламент 1407/2013

Регламент 360/2012
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98

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 110

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

Да
Не

Х г.

Х-1 г.

Х-2 г.

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

Общо

х

х

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

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

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

Да
лв.
%

2020 г.
лв.
лв.

Брой работни
места

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

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

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

Да

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

№и
дата

СПРАВКА 5 – Данъчно облекчение за земеделски стопани

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

Да
Да

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

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

Сума

здравни и лечебни заведения; специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално
подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на фонд "Социална закрила" към министъра на труда и
социалната политика (до 30.06.2020 г.); социални или интегрирани здравно-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 и домове за медико-социални грижи за
деца съгласно Закона за лечебните заведения; детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии; бюджетни
предприятия по смисъла на Закона за счетоводството; регистрирани в страната вероизповедания; специализирани
предприятия или кооперации на хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 83 от Закона за хората с увреждания, както и в
01 полза на Агенцията за хората с увреждания; хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях; лица,
пострадали при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, или на семействата им; Българския Червен кръст;
социално слаби лица; деца с увреждания или без родители; културни институти или за целите на културния, образователния
или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна; юридически лица с нестопанска цел със
статут в обществена полза с изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството;
Фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"; комуни за лечение на наркозависими, както и на наркозависими
лица за тяхното лечение; детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ); социални предприятия, вписани в
регистъра на социалните предприятия, за осъществяване на социалната им дейност и/или за постигане на социалните им
цели.
Националната здравноосигурителна каса - за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от
02 бюджета на Министерството на здравеопазването, и Център за асистирана репродукция
03 безвъзмездно предоставена помощ по реда и при условията на Закона за меценатството
дарения на компютри и периферни устройства за тях, произведени до една година преди датата на дарението, в полза на
04 български училища, включително висши училища
Забележка: Тази номенклатура е приложима и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на изброените в нея лица,
установени в или граждани на друга държава - членка на ЕС, или в друга държава - страна по Споразумението за ЕИП (Вж. чл. 31, ал.
7 от ЗКПО).
* Разпоредбите на ЗКПО, 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

С Т Р. 1 0 1

ЕИК по
ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по
БУЛСТАТ

Образец 1012

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

Данъчна година

Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Приложението
се попълва и подава само когато е налице място на стопанска дейност в чужбина и/или са получени
доходи от източници в чужбина и са приложени методи за избягване на двойното данъчно облагане.
Това приложение се подава и в случаите на данъчен кредит по чл. 47г, ал. 6 от ЗКПО.
В тези случаи то се подава заедно с годишната данъчна декларация (образец 1010).
СПРАВКА 1 – Определяне на дължимия годишен корпоративен данък при прилагане на метода
„освобождаване с прогресия” и/или методи на данъчен кредит
№
1
1.1
1.2
2
3
4
5

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

СУМА

ШИФЪР

1001
1002

2000

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

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

3000
4000

5000

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

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

Данъчен
финансов
резултат от
съответната
държава

Дължим
данък по
ЗКПО

Платен
данък в
чужбина

Размер на
данъчния
кредит

5

6

7

8

9

10

х

х

х

Приложен метод

№
по
ред

Държава

Вид доход

Освобождаване с
прогресия

Данъчен
кредит

1

2

3

4

Всичко:

х

х

1.
2.
3.
4.
5.

Колона 6 на таблицата не се попълва или в нея се посочва 0 в случаите на данъчен кредит по чл. 47г, ал. 6 от ЗКПО за данъка,
платен в чужбина от чуждестранно образувание.
В колона 7 на таблицата се записва данъчният финансов резултат, реализиран в съответната държава и формиран съгласно
българското вътрешно законодателство.
Размерът на данъчния кредит, посочен на ред 5 в колона 10, не може да превишава сумата, посочена на ред 14 от част V на образец
1010, съответно на ред 3 от справка 1 на това приложение.

Подпис на
представляващия:

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Приложение № 3

Образец 1013

за регулиране на разходите по заеми по реда на чл. 43а от ЗКПО

БРОЙ 110

ЕИК по
ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по
БУЛСТАТ
Данъчна година

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

4

5

6

7

8

9

10

11

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

СУМА
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С Т Р. 1 0 3

СПРАВКА 2 – КОМБИНИРАНО ПРИЛАГАНЕ НА ЧЛ. 43 И ЧЛ. 43А ОТ ЗКПО

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

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА

Част А. Определяне на размера на увеличението на счетоводния финансов резултат по чл. 43 и/или чл. 43а от ЗКПО
НПРЗ по чл. 43а > НРЛ по чл. 43
1
/ред 8 от справка 1 > ред 7.1 от част ХІ на образец 1010/, или
Да
НПРЗ по чл. 43а < НРЛ по чл. 43
2
/ред 8 от справка 1 < ред 7.1 от част ХІ на образец 1010/
Да
В случай че на ред 1 е отбелязано «ДА», на този ред се посочва сумата от ред 8 на справка 1 и с нея
3
се увеличава счетоводният финансов резултат съгласно чл. 43а, ал. 9, т. 1 от ЗКПО.
В случай че на ред 2 е отбелязано «ДА», счетоводният финансов резултат се увеличава съгласно чл.
4
43а, ал. 9, т. 2 от ЗКПО със сума, определена по следната формула:
/ред 8 на справка 1 + ред 7.1 от част ХІ на образец 1010 – ред 8 на справка 1/
Част Б. Определяне на размера на намалението на счетоводния финансов резултат по чл. 43 и/или чл. 43а от ЗКПО
ПРЛ по чл. 43, ал. 2 < ППРЗ по чл. 43а, ал. 5
5
Да
/ред 7.2 от част ХІ на образец 1010 < ред 10 от справка 1/
ПРЛ по чл. 43, ал. 2 > ППРЗ по чл. 43а, ал. 5
6
Да
/ред 7.2 от част ХІ на образец 1010 > ред 10 от справка 1/
В случай че на ред 5 е отбелязано «ДА», на този ред се посочва сумата от ред 11 на справка 1 и с нея
се намалява счетоводният финансов резултат съгласно чл. 43а, ал. 5 от ЗКПО.
7
Забележка: В този случай не се извършва намаление на счетоводния финансов резултат по реда на
чл. 43, ал. 2 от ЗКПО поради ограничението, предвидено в ал. 3.
В случай че на ред 6 е отбелязано «ДА», на този ред се посочва сумата от ред 11 на справка 1 и с нея
8
се намалява счетоводният финансов резултат съгласно чл. 43а, ал. 5 от ЗКПО
В случай че на ред 6 е отбелязано «ДА» и е попълнен ред 9 от част ХІ на образец 1010, на този ред се
посочва сумата от ред 9 на част ХІ на образец 1010, ограничена до размера на остатъка на ППРЗ след
намалението на СФР по реда на чл. 43а, ал. 5 с НПРЗ от предходна година, и с нея се намалява
9
счетоводният финансов резултат съгласно чл. 43, ал. 2 във връзка с ал. 3 от ЗКПО
/ред 9 от част ХІ на образец 1010 ≤ ред 10 на справка 1 – ред 9 на справка 1/

Пример за попълване на ред 9:
Вариант 1:
Вариант 2:
1. Ред 9 от част ХІ на образец 1010 - 100
1. Ред 9 от част ХІ на образец 1010 - 100
2. Ред 10 на справка 1 – 30
2. Ред 10 на справка 1 – 230
3. Ред 9 на справка 1 – 10
3. Ред 9 на справка 1 – 100
4. Ред 10 на справка 1 – ред 9 на справка 1 = 30 –
4. Ред 10 на справка 1 – ред 9 на справка 1 = 230 –
10 = 20
100 = 130
5. Ред 9 на справка 2 = 20
5. Ред 9 на справка 2 = 100
/Тъй като сумата на ред 9 от част ХІ на образец
/Тъй като сумата на ред 9 от част ХІ на образец 1010
или
1010 (100) е по-голяма от разликата между ред
(100) е по-малка от разликата между ред 10 на
10 на справка 1 и ред 9 на справка 1 (30 – 10 =
справка 1 и ред 9 на справка 1 (230 – 100 = 130), на
20), на ред 9 от тази справка се посочва 20. Така
ред 9 от тази справка се посочва 100. Това е цялата
сумата от ред 9 на част ХІ от образец 1010 се
сума от ред 9 на част ХІ от образец 1010, тъй като тя
ограничава до размера на остатъка на ППРЗ
е по-малка от остатъка на ППРЗ след намалението
след намалението на СФР по реда на чл. 43а,
на СФР по реда на чл. 43а, ал. 5 от ЗКПО и не се
ал. 5 от ЗКПО съгласно чл. 43, ал. 3 от същия
налага да бъде ограничавана съгласно чл. 43, ал. 3
закон./
от същия закон./
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УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО
Кой подава декларацията
 Декларацията се подава от:
1. местните юридически лица – търговски дружества, които подлежат на облагане с корпоративен данък и/или с
данък върху разходите;
2. местните юридически лица, които не са търговци – само в случаите, когато осъществяват сделки по чл. 1 от
Търговския закон и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и/или са данъчно задължени за данък
върху разходите по чл. 204, ал. 1, т. 2 от ЗКПО.
3. чуждестранните юридически лица, когато осъществяват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска
дейност.
 Съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗКПО неперсонифицираните дружества и осигурителните каси, създадени на основание
чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, се приравняват на юридически лица.
 Съгласно чл. 92, ал. 4 от ЗКПО годишна данъчна декларация не подават данъчно задължените лица, които не
са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (вж. § 1, т. 30 от ДР на ЗСч) с изключение на
случаите, когато възникне задължение за корпоративен данък или данък върху разходите, както и когато данъчно
задълженото лице желае да декларира други данни и обстоятелства, предвидени в образеца на декларацията.
 Годишна декларация по чл. 92 от ЗКПО не подават данъчно задължените лица, когато подлежат на облагане
само с алтернативни данъци за съответната дейност, посочена в чл. 5, ал. 5 и в Част пета от закона. Това са лицата
по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗКПО, извършващи таксиметров превоз на пътници, бюджетните предприятия, организаторите
на някои видове хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби. Съгласно чл. 5, ал. 5 и чл. 218,
ал. 2 от ЗКПО лицата, извършващи дейност по таксиметров превоз на пътници, организаторите на хазартни игри и
лицата, извършващи дейност от опериране на кораби, се облагат с корпоративен данък за всички останали дейности
извън подлежащите на облагане с алтернативен данък. В този случай те подават годишната данъчна декларация по чл.
92 от ЗКПО – за дейността си, подлежаща на облагане с корпоративен данък.
 Годишна декларация по чл. 92 от ЗКПО не подават данъчно задължените лица, които не се облагат с
корпоративен данък на основание чл. 174, 175, 176 и 176а от ЗКПО, освен в случаите по чл. 207, ал. 2 от същия закон,
когато лицата са данъчно задължени за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура и/или за данъка
върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с използване на персонал и дължат
такива данъци за съответната година.
 На основание чл. 217, ал. 1 и ал. 5 от ЗКПО с тази декларация се декларира и дължимият данък върху
разходите.
 В случаите по чл. 218, ал. 2 от ЗКПО, когато данъчно задълженото лице трябва да подава както тази
декларация, така и друга годишна декларация, то следва да декларира само в настоящата декларация:
а) данъка върху разходите;
б) избора за облагане на разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с
използване на персонал;
в) идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранно юридическо лице,
извършващо стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност;
г) данни за съставителя на годишния финансов отчет.
В случай че посочените данни са декларирани както в настоящата декларация, така и в друга годишна данъчна
декларация, се вземат предвид данните, декларирани в настоящата декларация.
Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък
 Годишната данъчна декларация се подава в срок от 1 март до 30 юни на следващата календарна година.
 Дължимият корпоративен данък се внася в срок до 30 юни на следващата календарна година.
Начин на подаване
Подаването на декларацията се извършва по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП).
Задължение за подаване на годишен отчет за дейността
 На основание чл. 92, ал. 3 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за
дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за
статистиката (статистическия отчет).
 Съгласно чл. 92, ал. 4 от ЗКПО годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които не са
осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (вж. § 1, т. 30 от ДР на ЗСч).
Подаване на декларация в случаите на преобразуване на дружества, преустройство на кооперативни
организации или прекратяване, закриване или образуване на държавни предприятия по чл.62 от Търговския
закон
При прекратяване на преобразуващо се дружество, кооперация или място на стопанска дейност на чуждестранно
лице новоучредените или приемащите дружества подават данъчна декларация за корпоративния данък за последния
данъчен период на преобразуващото се дружество в 30-дневен срок от датата на преобразуването на основание чл.
117 от ЗКПО. В този случай на ред 3 от Част І на образец 1010 се отбелязва чл. 117, ал. 1.
Подаване на декларация в случаите на прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност
или при прекратяване на дейността на място на стопанска дейност, или при прекратяване на
неперсонифицирано дружество или осигурителна каса
 Последният данъчен период на данъчно задължено лице, прекратено с ликвидация или с обявяване в
несъстоятелност, обхваща времето от 1 януари на годината, в която е извършено заличаването, до датата на
заличаването (чл. 161, ал. 1 от ЗКПО). Последният данъчен период на място на стопанска дейност на чуждестранно
лице обхваща времето от 1 януари на годината, в която е прекратена дейността му, до датата на прекратяването ѝ (чл.
161, ал. 3 от ЗКПО). Последният данъчен период на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса обхваща
времето от 1 януари на годината, в която е извършено прекратяването, до датата на прекратяването (чл. 161, ал. 4 от
ЗКПО).
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 На основание чл. 162 от ЗКПО за последния данъчен период на лицата, прекратени с ликвидация или с
обявяване в несъстоятелност или при прекратяване на дейността на място на стопанска дейност, или при прекратяване
на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса, се подава декларация в 30-дневен срок от датата на
заличаване на данъчно задълженото лице. В този случай на ред 3 от Част І на образец 1010 се отбелязва чл. 162.
 Декларацията за дължимия данък за последния данъчен период се подава от представляващия данъчно
задълженото лице през този период – ликвидатор, синдик, представляващия мястото на стопанска дейност,
неперсонифицирано дружество или осигурителна каса. Данните за това лице се попълват на ред 11 от Част IІ на
образец 1010.
 Когато датата на заличаването при ликвидацията или несъстоятелността или прекратяването на дейността на
място на стопанска дейност, или прекратяването на неперсонифицирано дружество или осигурителна каса е преди 30
юни и годишната данъчна декларация за предходната година не е подадена, тя се подава в 30-дневен срок от датата
на заличаване, съответно датата на прекратяване на дейността на място на стопанска дейност или на прекратяване на
неперсонифицирано дружество или осигурителна каса, когато посоченият 30-дневен срок изтича преди 30 юни, в т.ч. и
в случаите, когато този срок изтича преди 1 март.
Печалби и доходи от източници в чужбина
 Когато не се прилагат разпоредбите на международен договор, данъчно задължените лица имат право на
данъчен кредит съгласно ЗКПО за всеки подобен на корпоративния или наложен вместо него данък, платен в чужбина.
 Когато не се прилагат разпоредбите на международен договор, данъчно задължените лица имат право на
данъчен кредит съгласно ЗКПО за данъка, наложен в чужбина, върху брутния размер на доходите от дивиденти, лихви,
авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения за технически услуги и наеми, произхождащи от
чуждестранни източници.
 Размерът на данъчния кредит се определя за всяка държава поотделно и се ограничава до размера на
българския данък върху тези печалби и доходи.
 При определяне на данъчната си печалба и/или на дължимия корпоративен данък, местните за България
юридически лица имат право да ползват метод за избягване на двойното данъчно облагане, предвиден във влязла в
сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).
 Данъчно задължените лица, ползващи данъчен кредит по реда на ЗКПО или СИДДО, заедно с настоящата
декларация представят доказателства за размера на внесените в чужбина данъци. Това изискване не се прилага за
печалби/доходи от източници в чужбина, по отношение на които в СИДДО е предвиден метод за избягване на двойното
данъчно облагане „освобождаване с прогресия”.
Попълване на декларацията
Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак.
Правила за попълване на отделни части на декларацията
ОБРАЗЕЦ 1010, Част IІI:
 На ред 1 като основна се посочва дейността, извършвана от предприятието, която има най-голям относителен
дял в приходите от продажби. Кодът и наименованието са според Класификация на икономическите дейности – КИД2008 (4-ти знак), която е на разположение в териториалните поделения на НАП. В интернет страниците на НАП –
www.nap.bg и НСИ - www.nsi.bg могат да се намерят и указания за използването на КИД-2008. Попълненият тук код
може да се различава от кода, който се попълва/ползва в някои от декларациите за социално и здравно осигуряване.
Причината за разликата е, че в тях се ползва различен критерий за определяне на основната икономическа дейност, а
именно – дейността, в която са заети най-много лица, работещи по трудово правоотношение.
 При дадени положителни отговори на ред 4 или ред 5, следва да попълните съответните части на
декларацията, както и приложение № 1. Приложение № 1 не се попълва, когато се ползва намаление на счетоводния
финансов резултат по реда на чл. 177 от ЗКПО.
ОБРАЗЕЦ 1010, Част V:
 На редове 1 и 2 от част V юридическите лица с нестопанска цел попълват данните от съставения съгласно
изискванията на СС 1 - Представяне на финансови отчети, отчет за приходите и разходите за стопанската им дейност,
който се съставя в съответствие с разпоредбите на т. 8.2. от СС 9 - Представяне на финансовите отчети на
предприятия с нестопанска цел.
 На редове 4 и 5 се посочват счетоводните приходи, съответно разходи, които се изключват при определяне на
счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване, както следва: приходи/разходи от дейности, подлежащи на
облагане с алтернативен данък или с данък върху таксиметров превоз на пътници по реда на Закона за местните
данъци и такси; приходи/разходи от дейности, освободени от облагане по силата на закон или международен договор, с
изключение на тези, за които се прилага „освобождаване с прогресия“; други приходи/разходи, които се изключват при
определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване.
ОБРАЗЕЦ 1010, Част VІ:
 Ред 1 се попълва, когато лицата са свързани към момента на признаване (начисляване) на прихода съгласно
счетоводното законодателство.
 Ред 2 се попълва, когато лицата са свързани към момента на признаване (начисляване) на разхода съгласно
счетоводното законодателство.
 Ред 3 се попълва, когато лицата са свързани към 31 декември на съответната година. На този ред се посочва
салдото (остатъка) на всички вземания (по смисъла на счетоводното законодателство) от свързани лица.
 Ред 4 се попълва, когато лицата са свързани към 31 декември на съответната година. На този ред се посочва
салдото (остатъка) на всички задължения (по смисъла на счетоводното законодателство) към свързани лица.
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1013
от 18 декември 2020 г.
На основание чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 252, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно обла
гане утвърждавам образец на годишна данъчна декларация по чл. 252 от Закона за корпоративното
подоходно облагане съгласно приложението.
На основание чл. 7, ал. 1 от ЗКПО настоящата заповед и приложението към нея подлежат на об
народване в „Държавен вестник“.
Министър:
К. Ананиев
Образец 1040

по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху
приходите на бюджетните предприятия

Попълва се от приходната администрация

Попълва се от данъчно задълженото лице

Териториална
дирекция на НАП

Данъчна година >>
ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна
декларация за посочения период, но искате да
направите корекции в нея, е необходимо да
подадете нова данъчна декларация, в която се
съдържат всички данни за периода, а не само тези
които променяте. Корекции в декларацията може
да правите в срока за подаването ѝ.

Входящ № и дата

Част І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

1. Период, за който се подава декларацията

от дата

Посочете съответния данъчен период, за който се отнася декларацията

до дата

2. Получени приходи от източници в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно
облагане (отбележете с „Х”).

Да
Не
Да
Не

3. Община
4. Вх. № и дата на годишния отчет за дейността

Вх.№

/ 20……..г.

5. Декларацията се подава за календарната година в случаите на прекратяване/заличаване

Дата

6. Декларацията се подава за данъчно задължено лице, което се заличава/прекратява, и датата на
заличаване/прекратяване е през календарната година, за която се отнася декларацията

Дата

(Този ред се отбелязва, когато годишната данъчна декларация за предходната година се подава в срока по чл. 218а, ал. 3 от ЗКПО, като се
посочва датата на заличаване/прекратяване. Когато е отбелязан този ред, в част ІІ се попълват данните за заличеното/прекратеното данъчно
задължено лице, като на р. 7 се вписват данните на последния представляващ данъчно задълженото лице.)

(Този ред се отбелязва, когато декларацията се подава в срока по чл. 218а, ал. 2 от ЗКПО, като се посочва датата на заличаване/прекратяване.
Когато е отбелязан този ред, в част ІІ се попълват данните за заличеното/прекратеното данъчно задължено лице, като на р. 7 се вписват
данните на последния представляващ данъчно задълженото лице.)

Забележка: При даден отговор “да” на ред 2, следва да попълните Справка 1.
Относно ред 4: На основание чл. 252, ал. 2 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на
ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическият отчет). Ред 4 не се попълва, когато е отбелязан ред
6.

Част ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

6. Данни за
представляващия

5. За
кон4. Адрес за
такт кореспонденция

3. Седалище
и адрес на
управление

1. ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ

3.1.Държава

2. Наименование (посочете
3.2. Област

наименованието съгласно акта за възникване)

3.3. Община

3.4. Населено място (гр./ с.)
3.6. пощенски код

3.5. Улица, №, ж.к., бл. , вх., ап.

Адресът съвпада с
този по т. 3
(ако сте отбелязали с „Х”, не попълвайте
тази точка)
4.5. Улица, №, ж.к., бл. , вх., ап.
5.1. Телефон

6.1. Име, презиме, фамилия

4.1. Държава

4.2. Област

4.3. Община

4.4. Населено място
(гр./с.)
4.6. пощенски код

5.2. е-mail

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

7. Данни за представляващия данъчно задълженото лице през последния данъчен период:

(данни за лицето, което е задължено да декларира и внесе удържания от имуществото на данъчно задълженото лице дължим данък за последния данъчен период)
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7.1. Физическо лице

7.2. Юридическо лице

7.1.1. Име, презиме,
фамилия

7.2.1. Наименование

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

7.2.2. ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по
БУЛСТАТ

(посочете наименованието
съгласно акта за възникване

7.3.2. Област

7.5. За
контакт

7.4. Адрес за
кореспонденция

7. 3.
Постоянен
адрес/адрес
на
управление

7.3.1.Държава

7.3.3. Община

7.3.4. Населено място (гр./с.)

7.3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

7.3.6. Пощенски код

7.4.1. Държава
Адресът съвпада с
този по т. 7.3 (ако сте
отбелязали с „Х”, не
попълвайте тази точка)
7.4.5. Улица, №, ж.к., бл.., вх., ап.

7.4.2. Област

7.4.3. Община

7.4.4 Населено място (гр./с.)

7.4.6. Пощенски код

7.5.1. Телефон

7.5.2. E-mail

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

Част ІІІ- ДАННИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК
№ по
ред
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
4
4.1
4.2
5
6
7
8
9

ПОКАЗАТЕЛИ

СУМА

2

3

Приходи от сделки по чл. 1 от ТЗ, в т.ч.:
- приходи от отдаване под наем на недвижимо и движимо имущество
- всички останали
Приходи от сделки по чл. 1 от ТЗ, за които се прилага метод “освобождаване с
прогресия”, в т.ч.:
- приходи от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, за които се прилага
метод “освобождаване с прогресия”
- всички останали приходи, за които се прилага метод “освобождаване с прогресия”
Приходи от сделки по чл. 1 от ТЗ, подлежащи на облагане при прилагане на метод
“освобождаване с прогресия” (ред 1 – ред 2), в т. ч.:
- приходи от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, подлежащи на
облагане, при прилагане на метод “освобождаване с прогресия” (ред 1.1 – ред 2.1)
- всички останали приходи, подлежащи на облагане, при прилагане на метод
“освобождаване с прогресия” (ред 1.2 – ред 2.2)
Данъчна ставка
- за общините
- за всички останали бюджетни предприятия
Полагащ се данък

х
2%
3%

(ред 1 х ред 4.1) или (ред 3 х ред 4.1) или (ред 1 х ред 4.2) или (ред 3 х ред 4.2)

Размер на признатия данъчен кредит за удържания данък в чужбина
Полагащ се данък, намален с размера на признатия данъчен кредит (ред 5 – ред 6)
Преотстъпен данък по чл. 251 от ЗКПО
Полагащ се данък, намален с размера на преотстъпения данък
(ред 5 – ред 8) или (ред 7 – ред 8)

Част ІV – ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ

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

№
1
1
2

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

Данъчна основа

В колона 6 се посочва размерът на необлагаемите социални разходи.

3

Данъчна
ставка
4

Дължим
данък
5

Необлагаеми
разходи
6

10 %
10 %

Х

С Т Р.

108
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Част V – Деклариране на направен избор за облагане на доходите в натура, представляващи
разходи в натура

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

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

Да

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

Да

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

СПРАВКА 1 – Данни за приходи, обложени в чужбина, при които се прилагат методи за избягване на
двойното данъчно облагане
№
по ред

Държава

Вид приход

1

2

1.
2.
3.
4.

Всичко:

Приложен метод
01

02

3

4

5

х

х

х

Брутен размер на
прихода

Дължим данък
по ЗКПО

Платен данък в
чужбина

Размер на
данъчния кредит

6

7

8

9

Кодовете на методите за избягване на двойно облагане са следните: 01 – “освобождаване с прогресия”; 02 – методи на “данъчен кредит”. Отбележете с “х” приложения метод.

Дата

ден

месец

година

Подпис на
представляващия:

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

Декларацията се подава от бюджетните предприятия, когато подлежат на облагане с данък върху приходите за
съответната година.

На основание чл. 217, ал. 1 и ал. 5 от ЗКПО с тази декларация се декларира и дължимият данък върху разходите.
Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък

Годишната данъчна декларация се подава в срок от 1 март до 30 юни на следващата календарна година.

Дължимият данък се внася в срок до 30 юни на следващата календарна година.

В
случаите
на
заличаване/прекратяване
на
данъчно
задълженото
лице,
когато
датата
на
заличаването/прекратяването е преди 30 юни и годишната данъчна декларация за предходната година не е подадена, тя
се подава в 30-дневен срок от датата на заличаването/прекратяването, когато този срок изтича преди 30 юни (чл. 218а,
ал. 3), в т.ч. и в случаите, когато срокът изтича преди 1 март. Дължимият данък в този случай се внася в същия срок.

Тази декларация се подава и в случаите на заличаване/прекратяване на данъчно задълженото лице, когато датата на
заличаването/прекратяването е през текущата календарна година, като в този случай данъкът се декларира и внася в
30-дневен срок от датата на заличаването/прекратяването (чл. 218а, ал. 2).
Задължение за подаване на годишен отчет за дейността

На основание чл. 252, ал. 2 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността.
Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката
(статистическият отчет).


Попълване на декларацията
Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак.



Начин на подаване
Подаването на декларацията се извършва по електронен път с квалифициран електронен подпис.
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1014
от 18 декември 2020 г.
На основание чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 259, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане
утвърждавам образец на годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 от Закона за корпоративното
подоходно облагане съгласно приложението.
На основание чл. 7, ал. 1 от ЗКПО настоящата заповед и приложението към нея подлежат на об
народване в „Държавен вестник“.
Министър:
К. Ананиев
Образец 1080

по чл. 259, ал. 2 от ЗКПО за дължимия данък върху
дейността от опериране на кораби
Попълва се от приходната администрация

Попълва се от данъчно задълженото лице

Териториална
дирекция на НАП

Данъчна година >>
ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна
декларация за посочения период, но искате да
направите корекции в нея, е необходимо да
подадете нова данъчна декларация, в която се
съдържат всички данни за периода, а не само тези
които променяте. Корекции в декларацията може
да правите в срока за подаването ѝ.

Входящ № и дата

Част І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ

1. Период, за който се подава декларацията

от дата

Посочете съответния данъчен период, за който се отнася декларацията

до дата

2. Входящ № и дата на декларацията, с която е упражнено правото
№
/
20.…г.
на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на
кораби
3. Данъчно задълженото лице извършва само дейност, подлежаща на облагане с данък върху дейността от
опериране на кораби (отбележете с „Х”)
4. Получени доходи от източници в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно
облагане (отбележете с „Х”)
5. Прилаган/и метод/и за избягване на двойното данъчно облагане (при “Освобождаване с
“Данъчен
даден отговор „да” на ред 4, отбележете с „Х” прилагания/ите метод/и)
прогресия”
кредит”
6. Входящ № и дата на годишния отчет за дейността

№

/

7. Декларацията се подава за календарната година в случаите на прекратяване/заличаване

(Този ред се отбелязва, когато годишната данъчна декларация за предходната година се подава в срока по чл. 218а, ал. 3 от ЗКПО, като се
посочва датата на заличаване/прекратяване. Когато е отбелязан този ред, в част ІІ се попълват данните за заличеното/прекратен ото данъчно
задължено лице, като на р. 9 се вписват данните на последния представляващ данъчно задълженото лице – ликвидатор, синдик или
представляващия място на стопанска дейност или неперсонифицирано дружество.)

8. Декларацията се подава за данъчно задължено лице, което се заличава/прекратява, и датата на
заличаване/прекратяване е през календарната година, за която се отнася декларацията

Да
Не
Да
Не

20.…г.
Дата

Дата

(Този ред се отбелязва, когато декларацията се подава в срока по чл. 218а, ал. 2 от ЗКПО, като се посочва датата на заличаван е/прекратяване.
Когато е отбелязан този ред, в част ІІ се попълват данните за заличеното/прекратеното данъчно задължено лице, като на р. 9 се вписва т
данните на последния представляващ данъчно задълженото лице – ликвидатор, синдик или представляващия място на стопанска дейност или
неперсонифицирано дружество.)

Забележка: На основание чл. 219 от ЗКПО данъчно задължените лица по глава тридесет и втора подават годишен отчет за дейността в срок до 31 март на
следващата година. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическият
отчет). Ред 6 не се попълва, когато е отбелязан ред 8.

Част ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
1. ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ

2. Наименование (посочете

3.1. Наименование

5. Адрес
за
кореспонденция

4. Седалище
и адрес на
управление

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в
България (ако сте отбелязали с „Х“, попълнете част ІХ)
4.1.Държава

наименованието съгласно акта за възникване)

4.2. Област

4.3. Община

4.4. Населено място (гр./с.)

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
този по т. 4
(ако сте отбелязали с „Х”, не
попълвайте тази точка)
5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

4.6. пощенски код

5.1. Държава

5.2. Област

5.3. Община

5.4. Населено място (гр./с.)

5.6. пощенски код

110

8. Данни за
съставителя
на годишния
финансов
отчет

7. Данни за 6. За
представ- конляващия
такт
к

С Т Р.

ДЪРЖАВЕН
6.1. Телефон
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6.2. Е-mail

7.1. Име, презиме, фамилия

8.1. Физическо
лице

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

Съставител на годишния финансов отчет е:
8.1.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от
регистъра на НАП

8.1.1. Име, презиме, фамилия

8.2. Счетоводно
предприятие

8.2.1. Наименование

8.1.3. Вид на правоотношението със
съставителя
облигационно,
трудово
в т.ч. със съдружник,
упражняващ личен труд
8.2.2. ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ

9. Данни за представляващия данъчно задълженото лице през последния данъчен период: (данни за лицето, което е задължено
да декларира и внесе удържания от имуществото на данъчно задълженото лице дължим данък за последния данъчен период, например ликвидатор, синдик и т.н.)

9.1. Физическо лице

9.2. Юридическо лице

9.1.1. Име, презиме,
фамилия

9.2.1. Наименование

(посочете наименованието съгласно
акта за възникване

9.2.2. ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по
БУЛСТАТ

9.5. За
контакт

9.4. Адрес за
кореспонденция

9.3. Постоянен
адрес/адрес на
управление

9.1.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ Служебен №
от регистъра на НАП
9.3.2. Област

9.3.1.Държава

9.3.3. Община

9.3.4. Населено място (гр./с.)

9.3.6. Пощенски код

9.3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
9.4.1. Държава
този по т. 9.3
(ако сте отбелязали с
„Х”, не попълвайте тази
точка)
9.4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

9.4.2. Област

9.4.3. Община

9.4.4 Населено място (гр./с.)

9.4.6. Пощенски код

9.5.1. Телефон

9.5.2. E-mail

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

№ по
ред на
кораба
1
1
2
3
4
5

Част ІІІ- ДАННИ ЗА КОРАБИТЕ
Име на кораба

Вид кораб

Флаг

Нетен тонаж

2

3

4

5

В случай че редовете не достигат, приложете справка в същата форма.

Част ІV – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК

№ по
ред на
кораба
от
Част ІІІ

Данъчна основа за
ден в
експлоатация

Дни в
експлоатация за
годината

1

2

3

1
2
3
4
5
Сума:

Х

Х

Данъчна основа
за годината

Данъчна
ставка
%

4

5

(к.2 х к.3)

10
10
10
10
10
10

Дължим данък
за годината
6*

(к.4 х к.5)
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В случай че редовете не достигат, приложете справка в същата форма.
В колона 3 се посочват дните в експлоатация за годината, с изключение на дните, посочени в колона 3 на Част V,
касаеща прилагането на метод за избягване на двойното данъчно облагане „освобождаване с прогресия”. Това означава,
че при прилагане на метода „освобождаване с прогресия”, сборът на дните, посочени в колона 3 на тази част и дните,
посочени в колона 3 на Част V, не може да превишава броя на дните на календарната година.
* При внесен данък в чужбина, за който съгласно действащи СИДДО или Глава трета от ЗКПО се прилагат методи на
“данъчен кредит”, в колона 6 се записват стойности, получени както следва:
- В съответния ред от к. 6 се записва резултатът, получен както следва: (к.4 х к.5 – к.10), където данните за к.4 и к.5
се вземат от съответния ред на настоящата таблица, а данните за к. 10 се вземат от съответния ред на Част VІ.

Част V – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА
„ОСВОБОЖДАВАНЕ С ПРОГРЕСИЯ”
№ по ред на
кораба от
Част ІV

Данъчна основа за ден в
експлоатация

Дни в експлоатация за
годината

Данъчна основа за
годината

1

2

3

(к.2 х к.3)

1
2
3
4
5
Сума:

Х

Х

4

В случай че редовете не достигат, приложете справка в същата форма.
В тази част се декларира данъчна основа при облагане на дейност-опериране на кораби, когато спрямо реализираните
доходи се прилага метод “освобождаване с прогресия” съгласно действащи СИДДО.

Част VІ – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА
МЕТОДИ НА „ДАНЪЧЕН КРЕДИТ”

№ по
ред
на
кораба от
Част
ІІІ
1

Код
на
вида
ДК *

Данъчна
основа
за ден в
експлоатация

Дни в
експлоатация за
годината

2

3

4

Данъчна
основа за
годината
5
(к.3 х к.4)

Данъчна
ставка
%
6

Дължим
данък за
годината

Дължим
данък в
чужбина

Внесен
данък в
чужбина

Размер
на
полагащия се
данъчен
кредит

7
(к.5 х к.6)

8

9

10

1
10
2
10
3
10
4
10
5
10
Сума: х
х
х
10
* Кодовете на вида данъчен кредит, който следва да се запише в колона 2, са следните:
01 - Пълен данъчен кредит;
02 - Обикновен данъчен кредит;
03 - Фиктивен данъчен кредит.
При реализирани доходи от чужбина, за които се прилага метод “Пълен данъчен кредит”, стойностите от
съответните редове на колона 9 се записват непроменени на съответните редове на колона 10.
При реализирани доходи от чужбина, за които се прилага метод “Обикновен данъчен кредит”, на съответните редове
от колона 10 следва да се запише по-малката стойност от съответните редове на колони 7 и 9.
При прилагане на метод „фиктивен данъчен кредит”, в колона 9 се посочва сумата, която би била дължима, ако не е била
приложима специална данъчна преференция по силата на вътрешното законодателство на съответната чужда
държава.
В случай че редовете не достигат, приложете справка в същата форма.
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Част VII – ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ

(Тази част се попълва на основание чл. 217, ал.1 и ал. 5 от ЗКПО)
Тази част не се попълва, когато данъчно задълженото лице извършва и друга дейност, която съгласно чл. 218,
ал.2 от ЗКПО се облага с корпоративен данък. В този случай следва да попълните част VІІІ от годишната данъчна
декларация по чл. 92 от ЗКПО, в т.ч. и за данъка върху разходите, дължим във връзка с дейността, облагаема с
алтернативен данък по реда на Глава тридесет и четвърта от ЗКПО.)
№
1

Вид разход

Данъчна основа

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

1
2

3

Данъчна
ставка
4

Дължим
данък
5

Необлагаеми
разходи
6

10 %
Х

10 %

В колона 6 се посочва размерът на необлагаемите социални разходи.

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

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

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

Да

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

Да

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

Част ІХ – Идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранно
юридическо лице, извършващо стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност
(Тази част се попълва на основание чл. 259, ал. 4 от ЗКПО.
Не се посочват идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на
тяхното участие, когато размерът на това участие е под 10 на сто.)

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

1. Име/наименование

3.1.Държава

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

3.5. Улица

3.6. №

3.7. Етаж

3.8. Ап.

4. Размер на участието (в %)

3.4. Пощенски код

3.9. Квартал
%

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

Дата

ден

месец

година

Подпис на
представляващия:

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

▪
Декларацията се подава от данъчно задължените лица по чл. 255 от ЗКПО – за дейността им от опериране на кораби.
▪
Съгласно чл.218, ал.2 от ЗКПО лицата, извършващи дейност от опериране на кораби, се облагат с корпоративен данък за всички останали дейности
извън подлежащите на облагане с алтернативен данък. В този случай те подават и годишната данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО – за дейността си,
подлежаща на облагане с корпоративен данък.
▪
На основание чл.217, ал.1 и ал. 5 от ЗКПО с тази декларация се декларира и дължимият данък върху разходите.
▪
В случаите по чл. 218, ал. 2 от ЗКПО, когато данъчно задълженото лице трябва да подава както тази декларация, така и годишна данъчна декларация
по чл. 92 от ЗКПО, то следва да декларира само в декларацията по чл. 92:
а) данъка върху разходите;
б) избора за облагане на разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с използване на персонал;
в) идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранно юридическо лице, извършващо стопанска дейност в
страната чрез място на стопанска дейност;
г) данни за съставителя на годишния финансов отчет.
В случай че посочените данни са декларирани както в настоящата декларация, така и в годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, се вземат
предвид данните, декларирани в декларацията по чл. 92.
▪
Съгласно чл. 259, ал. 3 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. По смисъла на § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО
„годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическият отчет).

Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък

▪
Годишната данъчна декларация се подава в срок от 1 март до 30 юни на следващата календарна година.
▪
Дължимият данък се внася в срок до 30 юни на следващата календарна година.
▪
В случаите на заличаване/прекратяване на данъчно задълженото лице, когато датата на заличаването/прекратяването е преди 30 юни и годишната
данъчна декларация за предходната година не е подадена, тя се подава в 30-дневен срок от датата на заличаването/прекратяването, когато този срок
изтича преди 30 юни (чл. 218а, ал. 3), в т.ч. и в случаите, когато срокът изтича преди 1 март. Дължимият данък в този случай се внася в същия срок.
▪
Тази декларация се подава и в случаите на заличаване/прекратяване на данъчно задълженото лице, когато датата на заличаването/прекратяването е
през текущата календарна година, като в този случай данъкът се декларира и внася в 30-дневен срок от датата на заличаването/прекратяването
(чл. 218а, ал. 2).

Попълване на декларацията

▪

Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак.

▪

Подаването на декларацията се извършва по електронен път с квалифициран електронен подпис.

9640

Начин на подаване

С Т Р.

114

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 110

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1015
от 18 декември 2020 г.
На основание чл. 7, ал. 1 във връзка с чл. 246, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно обла
гане утвърждавам образец на данъчна декларация по чл. 246 от Закона за корпоративното подоходно
облагане съгласно приложението.
На основание чл. 7, ал. 1 от ЗКПО настоящата заповед и приложението към нея подлежат на об
народване в „Държавен вестник“.
Министър:
К. Ананиев
Образец 1055
по чл. 246 от ЗКПО
за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални автомати и
игри в игрално казино
Попълва се от приходната администрация
Териториална дирекция на НАП
Входящ № и дата

1. Период, за който се
подава декларацията

/ 20…. г.

ЧАСТ І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА
І тримесечие

ІV тримесечие

ІІІ тримесечие

ІІ тримесечие

(отбележете с „Х” съответното
тримесечие, за което се отнася
декларацията)

2. Декларацията се подава в случаите на заличаване/прекратяване на данъчно
задълженото лице и датата на заличаване/прекратяване е през съответното
тримесечие, за което се отнася декларацията (Когато е отбелязан този ред, посочете

Да
Дата

съответната дата, от която започва да тече срокът за подаване на декларацията, например – дата на заличаване,
дата на прекратяване на дейността на място на стопанска дейност или дата на прекратяване на
неперсонифицирано дружество. В този случай в част ІІ се попълват данните за заличеното/прекратеното данъчно
задължено лице, като на р. 8 се вписват данните на последния представляващ данъчно задълженото лице –
ликвидатор, синдик или представляващия място на стопанска дейност или неперсонифицирано дружество.)

ВАЖНО! Ако вече сте подали данъчна декларация за посочения период, но искате да направите корекции в нея, е
необходимо да подадете нова данъчна декларация, в която се съдържат всички данни за периода, а не само тези
които променяте. Корекции в декларацията може да правите в срока за подаването ѝ.

Част ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ
1. ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ

2. Наименование (посочете

3.1. Наименование

7. Данни за
представляващия

6. За
контакт

5. Адрес за
кореспонденция

4.
Седалище
и адрес на
управление

3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в
България (ако сте отбелязали с „Х“, попълнете част ІII)
4.1.Държава

наименованието съгласно акта за възникване)

4.2. Област

4.3. Община

4.4. Населено място (гр./с.)
4.6. пощенски код

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.
Адресът съвпада с
този по т. 4
(ако сте отбелязали с „Х”, не
попълвайте тази точка)
5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

5.1. Държава

5.2. Област

5.3. Община

5.4. Населено
място (гр./с.)
5.6. пощенски код

6.1. Телефон

6.2. е-mail

7.1. Име, презиме, фамилия

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

8. Данни за представляващия данъчно задълженото лице през последния данъчен период:

(данни за лицето, което е задължено да декларира и внесе удържания от имуществото на данъчно задълженото лице дължим данък за последния данъчен период,
например ликвидатор, синдик и т.н.)

8.1. Физическо лице

8.2. Юридическо лице

8.1.1. Име, презиме,
фамилия

8.2.1. Наименование

8.5. За
контакт

8.4. Адрес за
кореспонденция

8.3. Постоянен
адрес/адрес на
управление

8.1.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ Служебен №
от регистъра на НАП
8.3.1.Държава

(посочете наименованието
съгласно акта за възникване

8.3.2. Област

8.2.2. ЕИК по
ЗТРРЮЛНЦ/ЕИК по БУЛСТАТ
8.3.3. Община

8.3.4. Населено място (гр./с.)

8.3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

Адресът съвпада с
този по т. 8.3
(ако сте отбелязали с „Х”, не
попълвайте тази точка)
8.4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.

8.3.6. Пощенски код

8.4.1. Държава

8.4.2. Област

8.4.3. Община

8.5.1. Телефон

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

8.4.4. Населено място (гр./с.)

8.4.6. Пощенски код
8.5.2. E-mail
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ЧАСТ ІІІ – Идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в
чуждестранно юридическо лице, извършващо стопанска дейност в страната чрез място на
стопанска дейност
(Тази част се попълва в първата декларация за съответната година на основание чл. 246, ал. 3 от ЗКПО. Не се посочват
идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за
размера на тяхното участие, когато размерът на това участие е под 10 на сто.)

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

1. Име/наименование

3.1.Държава
3.5. Улица

3. Адрес в държавата, на която собственикът, акционерът или съдружникът е местно лице
3.2. Населено място (гр./с.)
3.3. Област/район
3.4. Пощенски код
3.6. №

3.7. Етаж

3.8. Ап.

4. Размер на участието (в %)
При повече от един собственик, акционер или съдружник, попълнете допълнителна справка в същата форма.

3.9. Квартал
%

4

22 000 лв.

500 лв.

Рулетка в казино - за
игрална маса

3

Игрален автомат в
игрална зала и игрално
казино, съответно всяко
игрално място от него

5 000 лв.

5

Друго игрално
оборудване в
казино

2

1
5.1. Дължим данък съгласно
чл. 245, ал. 5 от ЗКПО

91

3

Брой дни от тримесечието, през които не е спряна
дейността

(10 000 + 1648,35)

3

4
91
91
61
61
30

124 747,25

(110 000 + 14 747,25)

Попълване на р. 5.1
Клетки от ред 5.1
4
11 648,35

Общ брой дни на тримесечието

5
6 703,30

143 098,90

(11 648,35 +124 747,25 + 6 703,30)

6

Дължим данък съгласно чл. 245, ал. 5 от ЗКПО (пропорционално
на дните от тримесечието, през които не е спряна дейността)
5
(к. 2 х к. 4 / к. 3)
10 000,00
110 000,00
14 747, 25
6 703,30
1 648,35

Пример за изчисляване на данъка в случаите по чл. 245, ал. 5 от ЗКПО

Х

Да

ВЕСТНИК

х

10 000
110 000
22 000
10 000
5 000

2

Дължим данък за
тримесечието

Р. 2.1, к. 3 – 20 бр. х 500 лв.
Р. 2.1, к. 4 – 5 бр. х 22 000 лв.
Р. 2.2, к. 4 – 1 бр. х 22 000 лв.
Р. 2.2, к. 5 – 2 бр. х 5 000 лв.
Р. 2.3, к. 3 – 10 бр. х. 500 лв.

1

Брой игрално оборудване за всяко
удостоверение за издаден лиценз

5.1. Дължим данък съгласно чл.
245, ал. 5 от ЗКПО (пропорционално
на дните от тримесечието, през които
не е спряна дейността)

(Тази точка се отбелязва и се попълва ред 5.1 само в случай на спиране на дейността в изпълнение на административен акт, издаден по реда на Глава втора, раздел пети от
Закона за здравето. В този случай не се попълва ред 4.)

Х

6

ОБЩО
(к. 3 + к. 4 + к. 5)

ДЪРЖАВЕН

5. Спиране на дейността в изпълнение на административен акт, издаден по реда на Глава втора, раздел пети от Закона за здравето

Този ред не се попълва, когато е
отбелязана т. 5

Х

№ и дата на
удостоверението за издаден
лиценз за организиране на
хазартните игри, въз основа
на което се декларира броят
на игралното оборудване за
тримесечието
2
Х

ЧАСТ ІV – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДАНЪКА
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4. Дължим данък (р.2 х р.3)

1
2. Общ брой
2.1 Брой …
2.2 Брой …
2.3 Брой …
2.4 Брой …
2.5 Брой …
2.6 Брой …
2.7 Брой …
2.8 Брой …
2.9 Брой …
2.10 Брой …
3. Дължим данък съгласно
чл. 245, ал. 1 от ЗКПО за 1 бр.

(маркирайте съответния вид и
попълнете следващите редове от
съответната колона)

1. Вид игрално оборудване

С Т Р.
БРОЙ 110

ден

месец

година

Подпис на
представляващия:

ВЕСТНИК

9641

 Подаването на декларацията се извършва по електронен път с квалифициран електронен подпис.

Начин на подаване

ДЪРЖАВЕН

 Декларацията се подава до 15-о число на месеца, следващ тримесечието.
 Данъкът за данъчния период, през който е извършено заличаване/прекратяване на данъчно задълженото лице, се декларира и внася в 30-дневен
срок от датата на заличаването/прекратяването.

Срок за подаване на декларацията

 Декларацията се подава от организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино.

Кой подава декларацията

УКАЗАНИЯ
за попълване и подаване на декларацията

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

Дата

БРОЙ 110
С Т Р. 1 1 7

С Т Р.
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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД
№ ЗМФ-1016 от 18.12.2020 г.
№ У1016-40-947 от 11.12.2020 г.
На основание чл. 6, ал. 15 от Кодекса за социално осигуряване утвърждаваме образец на справка
за окончателния размер на осигурителния доход по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване
към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите
лица съгласно приложението.
Настоящата заповед и приложенията към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.
Министър на финансите:
К. Ананиев
Управител на НОИ:
Ив. Иванов
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АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3729-П
от 4 декември 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3,
т. 1, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация и следпри
ватизационен контрол (ЗПСК), чл. 2, ал. 1, т. 3,
чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредба
та за търговете и конкурсите, чл. 9, ал. 1, т. 7
и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол,
Решение от 19.06.2019 г. на Народното събрание
на Република България (ДВ, бр. 50 от 2019 г.)
относно процедура за приватизация и протоколно
решение № 6321 от 4.12.2020 г. на Изпълнителния
съвет Агенцията за публичните предприятия и
контрол реши:
1. Продажбата на моторен кораб „Ураган“,
регистриран в пристанище гр. Лом, с Уникален
европейски идентификационен номер 47000019 и
параметри: дължина 24,60 м, широчина 6,71 м,
височина на борда 2,50 м, водоизместимост
257,50 куб. м, газене на кораба при максимално
натоварване 1,22 м, средно газене празен 1,15 м,
съоръжен с два дизелови двигателя SKL-DDR, тип
6NVD26-1, мощност 264 kW всеки, при 750 об./
мин., корпус стоманен, съгласно свидетелство за
регистрация № 0009 от 28 август 2015 г. на Изпъл
нителна агенция „Морска администрация“ и Ко
рабно удостоверение за вътрешно корабоплаване
№ 40-01-1001N от 13.12.2018 г., обособена част от
имуществото на „Пристанище – Видин“ – ЕООД,
Видин (наричан по-нататък „обособената част“), да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 120 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
22 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол, посочена в тръжната документация,
най-късно до изтичане на срока за подаване на
предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за публичните предприятия и кон
трол – София, ул. Врабча № 23, стая 515, в срок
до 11 ч. на 11-ия ден считано от датата на об
народване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро и
се заплаща, както следва: в касата на Агенцията
за публичните предприятия и контрол – само
в левове или чрез банков превод по сметка на
Агенцията за публичните предприятия и кон
трол: IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC
код BNBGBGSD; плащането се извършва преди
получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са за
сметка на лицата, които я закупуват;
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2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 16-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“; предложенията се пода
ват в стая № 416 на Агенцията за публичните
предприятия и контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: кон
сорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българска
та държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут;
2.8. посещения и огледи на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга след за
купуване на тръжната документация и предста
вяне на удостоверение за право на извършване
на оглед, издадено от Агенцията за публичните
предприятия и контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 16-ия ден счи
тано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за публичните предпри
ятия и контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПСК във връзка
с т. 2 от Решение от 19.06.2019 г. на Народното
събрание на Република България (ДВ, бр. 50 от
2019 г.) паричните постъпления от приватизаци
ята на моторен кораб „Ураган“ да се преведат
по сметката на „Пристанище – Видин“ – ЕООД,
Видин.
4. Всички разноски по прехвърлянето на обо
собената част и вписването на приватизационния
договор в съответния регистър са за сметка на
купувача (нотариални такси, дължими данъци и
такса вписване).
5. Утвърждава тръжната документация за про
дажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
9413
РЕШЕНИЕ № 3730-П
от 11 декември 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „а“, чл. 4, ал. 1, чл. 8, ал. 2, чл. 31, ал. 1
и чл. 32, ал. 3, т. 1 от Закона за приватизация
и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 2,
ал. 1, т. 3, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите, чл. 9, ал. 1,
т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол,
Решение № 1778 от 7.08.2020 г. на Агенцията за
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публичните предприятия и контрол (ДВ, бр. 74
от 2020 г.) относно откриване на процедура за
приватизация и протоколно решение № 6329 от
11.12.2020 г. на Изпълнителния съвет Агенцията
за публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на сграда с идентификатор
68134.709.460.6 със застроена площ 114 кв.м,
сграда с идентификатор 68134.709.460.7 със за
строена площ 847 кв.м и сграда с идентифика
тор 68134.709.460.8 със застроена площ 166 кв.м,
разположени в поземлен имот с идентификатор
68134.709.460, намиращ се в район „Слатина“,
гр. София, област София, обособена част от
имуществото на „Транспортно строителство и
възстановяване“ – ЕАД, София (наричан по-на
татък „обособената част“), да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 370 000 лв. (без
включен ДДС); цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация;
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без вклю
чен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска
70 000 лв. (без включен ДДС) или равностойнос
тта им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол, посочена в тръжната документация,
най-късно до изтичане на срока за подаване на
предложения;
2.4. тръжната документация се закупува в
Агенцията за публичните предприятия и кон
трол – София, ул. Врабча № 23, стая 414, в срок
до 11 ч. на 11-ия ден считано от датата на об
народване на решението в „Държавен вестник“;
цената на тръжната документация е 500 лв. (с
включен ДДС) или равностойността им в евро и
се заплаща, както следва: в касата на Агенцията
за публичните предприятия и контрол – само
в левове или чрез банков превод по сметка на
Агенцията за публичните предприятия и кон
трол: IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC
код BNBGBGSD; плащането се извършва преди
получаване на тръжната документация; разходите
по заплащането на тръжната документация са за
сметка на лицата, които я закупуват;
2.5. тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно,
че лицето е оправомощено да закупи тръжната
документация; в случай че документът по пред
ходното изречение е съставен на език, различен
от българския, същият следва да бъде придружен
с превод на български език;
2.6. срок за подаване на предложения за учас
тие в търга – до 11 ч. българско време на 16-ия
ден считано от датата на обнародване на реше
нието в „Държавен вестник“; предложенията се
подават в стая 416 на Агенцията за публичните
предприятия и контрол;
2.7. не се допускат до участие в търга: кон
сорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българска
та държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност, както и лица,
осъдени за банкрут;
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2.8. посещения и огледи на обособената част
могат да се извършват всеки работен ден до
началния час на провеждане на търга след за
купуване на тръжната документация и предста
вяне на удостоверение за право на извършване
на оглед, издадено от Агенцията за публичните
предприятия и контрол;
2.9. търгът ще се проведе на 16-ия ден счи
тано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за публичните предпри
ятия и контрол.
3. На основание чл. 8, ал. 2 от ЗПСК във
връзка с Протокол № ПД-66 от 25.03.2020 г. на
министъра на транспорта, информационните
технологии и съобщенията паричните постъ
пления от продажбата на обособената част да
бъдат преведени по сметката на „Транспортно
строителство и възстановяване“ – ЕАД, София.
4. Утвърждава тръжната документация за про
дажба на обособената част и проекта на договор
за приватизационна продажба като част от нея.

9646

Изпълнителен директор:
П. Александрова

ОБЛАСТEН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-09-145
от 15 декември 2020 г.
Във връзка със заявление от изпълнителния
ди рек т ор на „Водоснабд яване и кана ли
заци я“ – ЕА Д, Бу ргас, с вх. № 26 - 0 0 -316(3)/
15.09.2020 г. за одобряване на подробен устройствен
план – парцеларен план за трасе на обект „Де
ривация „Ясна поляна“, разрешение по чл. 124а,
ал. 3 от ЗУТ, издадено от областния управител на
област Бургас (Заповед № РД-09-50 от 30.11.2018 г.),
протокол № 3 от 1.10.2020 г. на Областния екс
пертен съвет по устройство на територията,
становище от РИОСВ – изх. № ПД-926/2019 г. (3)
от 19.02.2020 г., съгласувателно писмо от ЕР
ЮГ, КЕЦ Приморско – изх. № 31/12.08.2020 г.,
съгласувателно становище от БТК – изх. № 920 0 -10 8/12 .0 2 .2 019 г., с ъгл ас у в ат е л но п ис мо
от „ВиК“ – ЕА Д, Бургас, с изх. № ТД-222-1/
26.02.2019 г., становище от Басейнова дирекция
„Черноморски район“ – изх. № 26-002843/А1 от
24.10.2019 г., съгласувателно писмо от Министер
ството на земеделието, храните и горите – изх.
№ 70-5386/26.02.2020 г., писмо от ТП „Държавно
горско стопанство – Бургас“ с изх. № РД-233/4 от 3.07.2020 г., положително становище от
Държавно ловно стопанство „Ропотамо“ – изх.
№ РД-06-20/20.02.2020 г., съгласувателно писмо от
КТ „СКАТ“ – изх. № 53/04.02.2019 г., становище
от „БТК“ – ЕАД – изх. № 92-00-108/12.02.2019 г.,
решение на Общинския съвет – Созопол, за да
ване на предварително съгласие за изработване
на ПУП – ПП предвид преминаване на трасето
през имоти – общинска собственост – Решение
№ 48 от протокол № 4 от 20.12.2019 г., решение
на Общинския съвет – Приморско, за даване
на предварително съгласие за изработване на
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ПУП – ПП предвид преминаване на трасето през
имоти – общинска собственост – Решение № 388
от протокол № 32 от 27.02.2018 г., допълнено с ре
шения № 40 от 13.02.2020 г. и № 99 от 30.06.2020 г.,
решение на Общинския съвет – Царево, за даване
на предварително съгласие за изработване на
ПУП – ПП предвид преминаване на трасето през
имоти – общинска собственост – Решение № 409
от протокол № 24 от 24.08.2018 г., допълнено с
Решение № 38 от протокол № 3 от 19.12.2019 г.,
протокол от извършен предварителен оглед от
ОПУ – Бургас, на 13.07.2020 г., извършено съ
общаване по реда на чл. 128 от ЗУТ одобрявам
подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на обект „Деривация „Ясна поляна“,
преминаващо през следните поземлени имоти:
землище на гр. Черноморец: 81178.10.604,
81178.13.16, 81178.13.17, 81178.13.18, 81178.13.19,
81178.13.20, 81178.13.21, 81178.13.22, 81178.13.50,
81178.13.51, 81178.13.52, 81178.13.73, 81178.13.74,
81178.13.75, 81178.15.29, 81178.15.72, 81178.15.101,
81178.15.165, 81178.15.197, 81178.15.207, 81178.15.208,
81178.15.212, 81178.15.216, 81178.18.86, 81178.18.89,
81178.18.133, 81178.18.220, 81178.18.222, 81178.19.56,
81178.19.57, 81178.19.58, 81178.19.142, 81178.19.530,
81178.19.531, 81178.21.21, 81178.21.27, 81178.21.35,
81178.22.5, 81178.22.6, 81178.22.7, 81178.22.8, 81178.22.9,
81178.22.10, 81178.22.11, 81178.22.13, 81178.22.15,
81178.23.10, 81178.29.1, 81178.29.2, 81178.29.12,
81178.29.13, 81178.29.14, 81178.29.15, 81178.29.16,
81178.29.17, 81178.29.18, 81178.29.19, 81178.29.28,
81178.29.46, 81178.29.47, 81178.29.48, 81178.29.49,
81178.33.5, 81178.33.6, 81178.33.7, 81178.33.382,
81178.36.127, 81178.36.128, 81178.36.371, 81178.38.141,
81178.38.142, 81178.38.346 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Черноморец;
з е м л и щ е н а с. Ра в а д и нов о: 610 42 .1.1 3 0 ,
61042.1.290, 61042.1.297, 61042.4.17, 61042.4.18,
61042.4.19, 61042.4.33, 61042.4.34, 61042.4.35, 61042.4.53,
610 42 .4.54, 610 42 .4.55, 610 42 .4.56, 610 42 .4.89,
61042.4.116, 61042.4.117, 61042.4.119, 61042.4.125,
61042.4.126, 61042.4.130, 61042.4.138, 61042.4.139,
61042.4.140, 61042.4.142, 61042.4.143, 61042.4.195,
61042.4.242, 61042.4.258, 61042.4.283, 61042.4.286,
61042.4.289, 61042.4.290, 61042.4.293, 61042.5.35,
61042.5.50, 61042.5.51, 61042.5.153, 61042.5.154,
61042.5.182, 61042.9.122, 61042.9.142, 61042.9.146,
61042.9.147, 61042.9.151, 61042.9.152, 61042.9.158,
61042.9.159, 61042.9.160, 61042.9.166, 61042.9.176,
61042.9.178, 61042.9.179, 61042.9.200, 61042.9.203,
61042.10.75, 61042.10.76, 61042.10.81, 61042.10.82,
61042.10.83, 61042.10.84, 61042.10.100, 61042.10.105,
61042.10.110, 61042.10.112, 61042.10.113, 61042.10.114,
61042.11.20, 61042.11.123, 61042.11.164, 61042.17.8,
61042.17.9, 61042.17.10, 61042.17.55, 61042.17.56,
61042.17.57, 61042.17.58, 61042.17.59, 61042.17.71,
61042.17.73, 61042.101.77, 61042.101.78, 61042.101.82,
61042.101.400, 61042.112.328, 61042.113.72, 61042.113.93,
610 42 .11 3.10 0 , 610 42 .11 3.1 3 7, 610 42 .11 3.1 39,
61042.113.140, 61042.113.618, 61042.116.97, 61042.116.135,
61042.116.136, 61042.116.137, 61042.116.138 по кадас
тралната карта и кадастралните регистри на
с. Равадиново;
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землище на гр. Созопол: 67800.1.272, 67800.1.276,
67800.1.279, 67800.12.5, 67800.12.6, 67800.12.24,
67800.12.25, 67800.12.26, 67800.12.27,67800.12.35,
67800.12.36, 67800.12.37, 67800.12.38, 67800.12.64,
67800.12.65, 67800.12.72, 67800.12.104, 67800.12.105,
67800.12.106, 67800.12.111, 67800.12.112, 67800.12.113,
67800.12.154, 67800.12.155, 67800.12.162, 67800.12.171,
67800.12.181, 67800.12.182, 67800.12.183, 67800.12.186,
67800.12.195, 67800.12.204, 67800.12.273, 67800.12.274,
67800.12.275, 67800.12.276, 67800.12.277, 67800.12.283,
67800.12.320, 67800.12.321, 67800.12.322, 67800.12.330,
67800.12.348, 67800.12.349, 67800.12.350, 67800.12.378,
67800.12.2471, 67800.12.2472, 67800.13.6, 67800.13.11,
67800.13.13, 67800.13.18, 67800.13.21, 67800.13.74,
67800.13.76, 67800.13.82, 67800.13.84, 67800.13.85,
67800.13.87, 67800.13.88, 67800.13.96, 67800.13.99,
67800.13.115, 67800.13.556, 67800.14.4, 67800.14.5,
67800.14.7, 67800.14.16, 67800.14.21, 67800.14.27,
67800.14.37, 67800.14.62, 67800.14.95, 67800.14.115,
67800.14.117, 67800.15.2, 67800.15.6, 67800.15.52,
67800.15.53, 67800.15.56, 67800.15.79, 67800.15.97,
67800.15.98, 67800.15.99, 67800.15.115, 67800.16.8,
67800.16.12, 67800.16.13, 67800.16.14, 67800.16.16,
67800.16.29, 67800.16.31, 67800.16.32, 67800.16.39,
67800.16.42, 67800.16.69, 67800.16.70, 67800.16.73,
67800.16.76, 67800.16.77, 67800.16.81, 67800.16.107,
67800.16.108, 67800.16.109, 67800.16.115, 67800.16.116,
67800.16.122, 67800.16.131, 67800.16.177, 67800.16.179,
67800.16.180, 67800.39.32, 67800.39.36, 67800.39.37,
67800.39.38, 67800.39.40, 67800.39.41, 67800.39.48,
67800.39.49, 67800.39.51, 67800.40.102, 67800.40.160,
67800.41.6, 67800.46.5, 67800.46.39, 67800.46.46,
67800.46.49, 67800.46.50, 67800.50.191 по кадас
тралната карта и кадастралните регистри на
гр. Созопол;
землище на гр. Приморско: 58356.3.4, 58356.3.5,
58356.3.6, 58356.3.7, 58356.3.9, 58356.3.10, 58356.3.17,
58356.3.18, 58356.3.19, 58356.3.2 0, 58356.3.29,
58356.3.30, 58356.3.426, 58356.3.432, 58356.3.433,
58356.18.2, 58356.18.19, 58356.18.22, 58356.18.23,
58356.18.24, 58356.18.41, 58356.18.42, 58356.18.43,
58356.18.45, 58356.18.46, 58356.18.49, 58356.18.50,
58356.18.53, 58356.18.54, 58356.20.12, 58356.20.18,
58356.20.27, 58356.20.28, 58356.20.29, 58356.37.1,
58356.37.2, 58356.37.12, 58356.37.13, 58356.37.14,
58356.37.19, 58356.37.29, 58356.41.1, 58356.41.2,
58356.41.3, 58356.41.4, 58356.41.16, 58356.41.17,
58356.42.21,58356.42.22, 58356.43.11, 58356.43.12,
58356.50.3, 58356.50.5, 58356.50.6, 58356.50.7,
58356.50.24, 58356.54.33, 58356.54.35, 58356.54.36,
58356.54.37, 58356.54.38, 58356.54.39 58356.54.46,
58356.54.47, 58356.54.69, 58356.54.70, 58356.54.84,
58356.54.86, 58356.54.87, 58356.54.88, 58356.54.89,
58356.54.110, 58356.54.111, 58356.54.340, 58356.54.385,
58356.54.401, 58356.54.404, 58356.54.405, 58356.54.406,
58356.54.407, 58356.54.410, 58356.54.413, 58356.54.422,
58356.54.534, 58356.54.537, 58356.54.539 58356.54.540,
58356.64.2 , 58356.70.3, 58356.70.5, 58356.72.6,
58356.72.12, 58356.72.15, 58356.72.23, 58356.72.25,
58356.72.122, 58356.72.123, 58356.73.112, 58356.73.113
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Приморско;
зем л и ще на с. Ясна пол я на: 87655.31.63,
87655.31.65, 87655.31.67, 87655.32.1, 87655.32.3,
87655.32.4, 87655.32.5, 87655.32.9, 87655.33.17,
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87655.34.2, 87655.34.4, 87655.34.7, 87655.35.16,
87655.43.8, 87655.43.9, 87655.43.10, 87655.43.24,
87655.43.25, 87655.43.26, 87655.43.27, 87655.43.42,
87655.43.43, 87655.43.51, 87655.43.56, 87655.43.60,
87655.43.62, 87655.43.63, 87655.43.71, 87655.43.73,
87655.43.81, 87655.43.82, 87655.43.83, 87655.43.86,
87655.43.87, 87655.43.88, 87655.43.89, 87655.43.90,
87655.43.91, 87655.43.92, 87655.43.94, 87655.43.95,
87655.43.122, 87655.43.123, 87655.43.131, 87655.43.136,
87655.43.137, 87655.43.148, 87655.43.152, 87655.43.160,
87655.43.167, 87655.43.168, 87655.43.169, 87655.43.170,
87655.55.3, 87655.57.9, 87655.57.10, 87655.57.41 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Ясна поляна;
землище на гр. Китен: 37023.1.113, 37023.1.130,
37023.1.131, 37023.1.137, 37023.1.400, 37023.1.401,
37023.1.508, 37023.1.509, 37023.3.379, 37023.3.410,
37023.3.430, 37023.3.447, 37023.3.508, 37023.15.59,
37023.15.61, 37023.15.64, 37023.15.67, 37023.15.104,
37023.15.105, 37023.15.111, 37023.15.120, 37023.15.126,
37023.15.266, 37023.15.269 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Китен;
землище на гр. Царево: 48619.1.4, 48619.1.7,
48619.1.1004, 48619.1.1005, 48619.7.5, 48619.7.760,
48619.7.761, 48619.7.764, 48619.7.765, 48619.8.19,
48619.8.33, 48619.8.752, 48619.16.8, 48619.16.12,
48619.16.20, 48619.16.25, 48619.16.766, 48619.17.1,
48619.17.2, 48619.18.6, 48619.18.18, 48619.18.24,
48619.18.985, 48619.18.986, 48619.18.987, 48619.19.971,
48619.19.992, 48619.19.993, 48619.19.994, 48619.19.995,
48619.19.996 по кадастралната карта и кадастрал
ните регистри на гр. Царево;
землище на с. Лозенец: 44094.6.1, 44094.6.446,
44094.6.447, 44094.6.454, 44094.6.464, 44094.6.465,
44094.6.466, 44094.6.829, 44094.6.830, 44094.6.985,
44094.6.986, 44094.12.12, 44094.12.101, 44094.12.382,
44094.12.400, 44094.12.409, 44094.12.416, 44094.12.417,
44094.12.427, 44094.12.504, 44094.12.600, 44094.12.1136,
44094.13.228, 44094.13.856, 44094.13.915, 44094.13.1017,
44094.13.1018, 44094.15.501, 44094.16.364, 44094.16.365,
44094.16.373, 44094.16.377, 44094.16.378, 44094.16.501,
44094.16.502, 44094.16.505, 44094.16.507, 44094.16.508,
44094.16.509, 44094.16.512, 44094.16.890, 44094.16.891,
44094.24.1, 44094.24.2, 44094.26.3, 44094.26.11,
44094.27.2, 44094.27.3, 44094.27.5, 44094.27.15,
44094.30.4, 44094.30.6, 44094.30.7, 44094.30.8,
44094.30.9, 44094.30.12, 44094.30.13, 44094.30.16,
44094.34.5, 44094.34.6, 44094.34.7, 44094.34.8,
44094.34.28, 44094.34.29, 44094.35.19, 44094.35.20,
44094.35.24, 44094.35.25, 44094.35.28, 44094.35.30,
44094.35.31, 44094.35.32, 44094.35.33, 44094.35.35,
44094.35.36, 44094.35.53, 44094.35.54, 44094.35.56,
44094.35.61 по кадастралната карта и кадастрал
ните регистри на с. Лозенец.
Засегнатите имоти представл яват полск и
пътища, ниви, пасища, горски територии, водни
обекти, собствеността на които е частна, частна
общинска, публична общинска, частна държавна,
публична държавна.
Настоящата заповед може да се обжалва от
заинтересуваните лица в 30-дневен срок от об
народването в „Държавен вестник“ на основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез областния упра
вител на област Бургас пред Административния
съд – Бургас.
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Областен управител:
В. Чолаков
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ЗАПОВЕД № РД-09-146
от 15 декември 2020 г.
Във връзка със заявление от изпълнителния
д и р ек т ор на „Водо снабд я ва не и к а на л иза
ция“ – ЕАД, Бургас, с вх. № 26-00-313(3)/3.09.2020 г.
за одобряване на подробен устройствен план – пар
целарен план за трасе на обект „Изграждане на
нов канализационен тласкател до ПСОВ Китен
и реконструкция на КПС в ПСОВ Лозенец“,
разрешение по чл. 124а, ал. 3 от ЗУТ, издадено
от областния управител на област Бургас (Запо
вед № РД-09-132 от 24.07.2020 г.), протокол № 3
от 1.10.2020 г. на Областния експертен съвет по
устройство на територията, становище от РИО
СВ – изх. № ПД-2473(1)/7.10.2019 г., съгласува
телно писмо от ЕР ЮГ, КЕЦ Приморско – изх.
№ 40/24.08.2020 г., съгласувателно становище от
БТК – изх. № 95-Т-190/13.08.2020 г., становище от
Басейнова дирекция „Черноморски район“ – изх.
№ 26-00-3852/А4 от 26.06.2020 г., писмо от ТП „Дър
жавно горско стопанство – Царево“ с изх. № АСД09-231 от 30.06.2020 г., решение на Общинския
съвет – Приморско, за даване на предварително
съгласие за изработване на ПУП – ПП предвид
преминаване на трасето през имоти – общинска
собственост – Решение № 98 от 30.06.2020 г., ре
шение на Общинския съвет – Царево, за даване
на предварително съгласие за изработване на
ПУП – ПП предвид преминаване на трасето
през имоти – общинска собственост – Решение
№ 50 от протокол № 4 от 4.02.2020 г., допълнено
с Решение № 154 от протокол № 7 от 15.09.2020 г.,
извършено съгласуване от „ВиК“ – ЕАД, Бургас,
на 1.09.2020 г. на графичната част на разработката,
извършено съобщаване по реда на чл. 128 от ЗУТ
одобрявам подробен устройствен план – парце
ларен план за трасе на обект „Изграждане на
нов канализационен тласкател до ПСОВ Китен
и реконструкция на КПС в ПСОВ Лозенец“,
преминаващо през следните имоти:
землище на гр. Китен: 37023.2.106, 37023.2.108,
37023.2.109, 37023.2.110, 37023.2.117, 37023.2.441,
37023.2.442, 37023.4.428, 37023.5.149, 37023.5.336,
37023.5.337, 37023.5.416, 37023.5.417, 37023.5.422,
37023.5.423, 37023.5.442, 37023.5.443, 37023.5.503,
37023.5.504, 37023.5.511, 37023.10.359, 37023.10.394,
37023.10.421, 37023.10.422, 37023.10.423, 37023.10.424,
37023.10.425, 37023.10.460, 37023.10.471, 37023.10.964,
37023.10.974, 37023.10.975, 37023.15.18, 37023.15.19,
37023.15.36, 37023.15.37, 37023.15.38, 37023.15.39,
37023.15.269, 37023.24.8 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Китен;
землище на с. Лозенец: 44094.6.1, 44094.6.479,
44094.6.829, 44094.12.102, 44094.24.1, 44094.26.11,
44094.26.12, 44094.26.19, 44094.27.1, 44094.27.15,
44094.30.4, 44094.30.6, 44094.30.7, 44094.30.8,
44094.30.9, 44094.30.12, 44094.30.13, 44094.30.16,
44094.34.4, 44094.34.5, 44094.34.6, 44094.34.7,
44094.34.8, 44094.34.16, 44094.34.28, 44094.34.29,
44094.35.1, 44094.35.17, 44094.35.19, 44094.35.20,
44094.35.24, 44094.35.25, 44094.35.26, 44094.35.27,
44094.35.28, 44094.35.29, 44094.35.31, 44094.35.34 по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Лозенец.
Засегнатите имоти представляват селскосто
пански, горски пътища, ниви, пасища, горски
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територии, водни обекти, собствеността на които
е частна, частна общинска, публична общинска,
частна държавна, обществени организации.
Настоящата заповед може да се обжалва от
заинтересуваните лица в 30-дневен срок от об
народването в „Държавен вестник“ на основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез областния упра
вител на област Бургас пред Административния
съд – Бургас.

9649

Областен управител:
В. Чолаков

ВЕСТНИК

представителство, или на дейности, свързани с
функциите по Закона за публичните предприятия.
4. Упълномощава кмета на община Тетевен да
извърши всички необходими правни и фактически
действия по провеждане на процедурите по т. 1
и 3 от настоящото решение.
5. Задължава управителя на „Свежест“ – ЕООД,
ЕИК 820164075, седалище и адрес на управление:
Тетевен, ул. Първи май № 5, да спазва забраната
по т. 2 и оказва пълно съдействие на кмета на
общината при извършване на предприватизаци
онни и приватизационни процедури при стриктно
спазване на ЗПСК и поднормативните актове за
неговото прилагане.

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 265
от 26 ноември 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона на
местното самоуправление и местната админи
страция, чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 3 от Закона
за устройство на територията Общинският съ
вет – гр. Кърджали, одобрява изменение на ОУП
в частта на УПИ І-105, кв. 253 по плана на „Стара
градска част“, гр. Кърджали, с което се променя
зоната на застрояване от обществено обслужваща
(Оо) в централна (Ц).

9617

Председател:
Ю. Ахмед

ОБЩИНА ТЕТЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 300
от 26 ноември 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната админи
страция, чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 2, ал. 3, т. 2,
чл. 4, ал. 4, чл. 5, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и 2 и чл. 28
от Закона за приватизация и следприватизационен
контрол и чл. 4, ал. 3 от Наредбата за възлагане
извършването на дейности, свързани с подготовка
та за приватизация или със следприватизационния
контрол, включително процесуално представи
телство, или на дейности, свързани с функциите
по Закона за публичните предприятия, предвид
изложените в предложение с вх. № ОбС-332 от
10.11.2020 г. фактически основания Общинският
съвет – гр. Тетевен, реши:
1. Открива процедура по приватизация на
100% от капитала на общинско дружество „Све
жест“ – ЕООД, ЕИК 820164075, седалище и адрес
на управление: Тетевен, ул. Първи май № 5.
2. Забранява извършването на разпоредителни
сделки съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗПСК освен с
разрешение на общинския съвет.
3. Възлага изготвянето на приватизационна
оценка, анализ на правното състояние и инфор
мационен меморандум на „Свежест“ – ЕООД,
ЕИК 820164075, седалище и адрес на управле
ние: Тетевен, ул. Първи май № 5, чрез открит
конкурс по реда на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани с
подготовката за приватизация или със следприва
тизационния контрол, включително процесуално

БРОЙ 110

9575

Председател:
М. Стойчева

33. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съоб
щава, че е издал Заповед № РС-112 от 22.12.2020 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-107
от 7.11.2019 г. (ДВ, бр. 90 от 2019 г.) за обект:
Модернизация на път I-8 „Калотина – п.в. Хра
бърско“ от км 30+170 до км 32+449.08=32+447.20
с етапна връзка за подобект: Армонасипни стени
при жп надлез на км 31+063, при условията на
чл. 60 на А дминистративнопроцесуалния ко
декс. Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Вър
ховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
9712
34. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 1 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) съобщава, че е издал Заповед № РС-111
от 22.12.2020 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-42 от 15.05.2019 г. (ДВ, бр. 40 от
2019 г.) за обект: Модернизация на път I-8 „Ка
лотина – п.в. Храбърско“ от км 15+500 до км
30+170 и етапна връзка, подобекти: отводняване от
км 20+360 до км 21+040, селскостопански подлез
при км 15+727 и надстрояване на съществуваща
стена от км 15+867 до км 15+907, при условията
на чл. 60 на Административнопроцесуалния ко
декс. Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд
в 3-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Вър
ховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
9713
35. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) обя
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вява, че е издал Заповед № РС-110 от 18.12.2020 г.
за допълване на Разрешение за строеж № РС-14
от 9.03.2020 г. (ДВ, бр. 24 от 2020 г.) за строеж:
„Планетариум“, местоположение: поземлен имот
с идентификатор 07079.618.1081 по кадастралната
карта на гр. Бургас, УПИ VI-1019, 1021, 1022,
1023 в кв. 1 по плана на гр. Бургас, Пристанище
Бургас, на територията на област Бургас, община
Бургас, гр. Бургас. Заповедта може да бъде обжал
вана от заинтересованите лица пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обна
родване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
9693
74. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Софи я, ди рек ци я
„Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК
с постановление за възлагане на недвижим имот
изх. № С200022-091-0000697 от 10.12.2020 г. въз
лага на Иван Лъчезаров Иванов, ЕГН 7704256848,
с постоянен адрес: София, ж.к. Дружба, бл. 116,
вх. Б, ет. 2, ап. 19, следния недвижим имот:
недвижим имот КИД 44238.508.180, поземлен
имот с идентификатор 44238.508.180, с площ
5780 кв. м, намиращ се в гр. Лом, община Лом,
област Монтана, ул. Белоградчишко шосе № 21,
с граници съгласно скица на поземлен имот
№ 15-431705 от 20.05.2019 г. на Службата по ге
одезия, картография и кадастър – гр. Монтана,
придобит с нотариален акт № 77, том I, рег. 1124,
дело 77 от 12.02.2010 г., издаден от Службата по
вписванията – Лом.
9685
6. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, офис Кюстендил,
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот № С200010-0910000728/17.12.2020 г., възлага на „Уника имо
ти“ – ООД, адрес за кореспонденция: Кюстендил,
ул. Петър Берон № 26, следния недвижим имот:
урегулиран поземлен имот I, КИД 16359.510.30,
вид територия: урбанизирана, НТП – за друг вид
производство, производствено-складов обект,
предназначен за „3а завод за резервни части“,
намиращ се в кв. 47, парцел I, по подробния
устройствен план на кв. Калтинец, гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, с площ
28 136 кв. м съгласно скица, одобрена със Заповед
№ РД-18-1539 от 31.08.2018 г. на изпълнителния
директор на АГКК, с граници от запад: ПИ
16359.510.32, северозапад и север: ПИ 16359.510.145,
изток: ПИ 16359.510.59, 16359.510.58, 16359.510.56 и
ПИ 16359.510.54, от юг – ул. Антон Страшимиров,
а съгласно нотариален акт за собственост на не
движим имот № 3503, том XVІІІ, рег. № 24839,
дело № 3268 от 28.12.2006 г., вписан в Службата
по вписванията, представляващ: УПИ I – „3а
завод за резервни части“, в кв. 47, по ПУП на
кв. Калтинец, гр. Горна Оряховица, област Велико
Търново, с площ 32 000 кв. м. Имотът е с админи
стративен адрес: Горна Оряховица, кв. Калтинец,
ул. Антон Страшимиров № 157, област Велико
Търново. Имотът е закупен за сумата 85 113 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението за възлагане и същото под
лежи на вписване от съдията по вписванията
при районния съд по местонахождение на имота.
9721

ВЕСТНИК
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1. – ДП „Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ в качеството си на инвеститор
на обект: Изграждане на обект „Жп линия Со
фия – Пловдив“, участък Елин Пелин – Ихтиман
от Проект „Модернизация на железопътната
л и н и я С офи я – П ловд и в: ж п у час т ъц и С о 
фия – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“,
на територията на община Ихтиман, Софийска
област, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона
за държавната собственост съобщава на Джа
мал Рашид Салман – законен представител на
Кристиян Джамал Салман, наследник на Ангел
Стоилов Стоянов, съсобственик на поземлени
имоти с идентификатори по КККР 55600.17.108 и
55600.17.109, образувани от имот по регистър към
одобрен ПУП – ПП с № 55600.17.43, намиращ се
в землището на с. Пауново, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение
№ 702 на Министерския съвет от 1.10.2020 г., с
което се отчуждават имоти – частна собственост,
за държавна нужда. Решението на Министерския
съвет може да бъде обжалвано пред администра
тивния съд по местонахождението на имота в
14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
9658
2. – ДП „На ц иона л на ком па н и я „ Же лезопътна инфраструктура“ в качеството си на
инвеститор на обект: Изг ра ж дане на обект
„Жп линия София – Пловдив“, участък Елин
Пелин – Ихтиман от Проект „Модернизация на
железопътната линия София – Пловдив: жп учас
тъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Сеп
тември“, на територията на община Ихтиман,
Софийска област, на основание чл. 34б, ал. 3 от
Закона за държавната собственост съобщава на
Константина Николаева Колева, наследница на
Величко Атанасов Божилов, съсобственица на
поземлени имоти с идентификатори по КККР
55600.35.22 и 55600.44.22, образувани съответно
от имоти по регистър към одобрен ПУП – ПП с
№ 55600.35.4 и 55600.44.3, намиращи се в земли
щето на с. Пауново, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 702 на
Министерския съвет от 1.10.2020 г., с което се
отчуждават имоти – частна собственост, за дър
жавна нужда. Решението на Министерския съвет
може да бъде обжалвано пред административния
съд по местонахождението на имота в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
9659
44. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси: прием на редовни
докторанти със стипендия за пролетен прием
2020 – 2021 г.: 8.4. Театрално и филмово изкуство
(ДП „Кинознание, киноизкуство и телевизия“),
тема: „Сториборд и лейаут – композиционни
решения в анимационното кино“ – едно място;
необходими документи: молба до ректора на НБУ
за допускане до конкурса за редовна докторантура
със стипендия по определената тема; автобиогра
фия; диплома за завършена образователно-квали
фикационна степен „магистър“; идеен проект по
обявената тема за дисертация; списък с публикации
по темата на дисертацията (ако има такива); при
емната процедура включва кандидатдокторантски
изпити по специалността (писмен и устен); изпит
по чужд език; събеседване по представения идеен
проект по темата на дисертацията; документите
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се подават до 2 месеца от обнародване на обявата
в „Държавен вестник“ в офиса на Магистърския
факултет на адрес: Нов български университет,
Корпус І, офис 122, ул. Монтевидео № 21, 1618
София; за повече информация: тел. 02/8110 103;
прием на редовни докторанти с такса за пролетен
прием 2020 – 2021 г.: 3.6. Право (ДП „Граждански
процес“) – едно място; 3.6. Право (ДП „Трудово
право и обществено осигуряване“) – две места;
3.6. Право (ДП „Конституционно право“) – едно
място; 8.4. Театрално и филмово изкуство (ДП
„Кинознание, киноизкуство и телевизия“) – едно
място; 8.3. Музикално и танцово изкуство (ДП
„Музика“) – четири места; необходими документи:
молба до ректора на НБУ за допускане до конкурс
за редовна докторантура с такса, автобиография;
диплома за завършена образователно-квалифи
кационна степен „магистър“; идеен проект за
дисертация; списък с публикации по темата на
дисертацията (ако има такива); приемната про
цедура включва кандидатдокторантски изпити по
специалността (писмен и устен); изпит по чужд
език; събеседване по представения идеен проект
по темата на дисертацията; документите се по
дават до 2 месеца от обнародване на обявата в
„Държавен вестник“ в офиса на Магистърския
факултет на адрес: Нов български университет,
Корпус I, офис 122, ул. Монтевиедо № 21, 1618
София; за повече информация: тел. 02/8110 103.
9714
60. – Университетът по библиотекознание и
информационни технологии – София, обявява
конкурси за заемане на следните академични
длъжности: професор в област на висшето обра
зование 2. Хуманитарни науки, професионално
направление 2.2. История и археология (България
и българската общност в Истанбул 1913 – 2020 г.)
за нуждите на катедра „Културно-историческо на
следство и туризъм“ при УниБИТ – един; доцент
в област на висшето образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално
направление 4.6. Информатика и компютърни
науки (Създаване, оптимизация и управление
на електронен контент: Дигитално неравенство)
за нуждите на катедра „Информационни систе
ми и технологии“ при УниБИТ – един; доцент
в професионално направление 3.5. Обществени
комуникации и информационни науки (Управ
ление и режим на информацията в съдебната
система. Защита на личните данни) и доцент
в област на висшето образование 9. Сигурност
и отбрана, професиона лно направление 9.1.
Национална сигурност (Стратегически ресурси
и критична инфраструктура в системата „дър
жавност – сигурност“) – и двата за нуждите на
катедра „Национална сигурност“ при УниБИТ;
главен асистент в област на висшето образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика
и компютърни науки (по дисциплините: „Теория
на вероятностите и математическа статистика“,
„Мобилни технологии“ и „Компютърни архи
тектури“) за нуждите на катедра „Компютърни
науки“ – един, всички със срок 2 месеца от обна
родването в „Държавен вестник“. Документите се
подават на адрес: София, бул. Цариградско шосе
№ 119, стая № 111, тел. за справки – 02/970 85 98,
www.unibit.bg.
9663
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82. – Медицинският университет – София,
Фармацевтичен факултет, с решение на Ака
демичния съвет (протокол № 3 от 26.10.2020 г.)
обявява конкурс за главен асистент – един, в
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.3. Фарма
ция, научна специалност „Фармакогнозия и фито
химия“, за нуждите на катедра „Фармакогнозия“
на Фармацевтичния факултет при МУ – София.
В двумесечен срок от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“ кандидатите могат да
подадат заявление и документи във Фармацев
тичния факултет, ул. Дунав № 2, 1000 София,
стая № 125. За справки – тел. 02/987 98 74, http://
mu-sofia.bg/.
9634
31. – Икономическият университет – Варна,
на основание чл. 3, ал. 1 от Закона за развитието
на академичния състав в Република България
обявява конкурс за заемане на академична длъж
ност в област на висшето образование 3. Социал
ни, стопански и правни науки: главен асистент,
професионално направление 3.8. Икономика,
научна специалност „Маркетинг (Дигитални
маркетингови комуникации)“ – един, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“,
за нуждите на катедра „Маркетинг“ към Иконо
мическия университет – Варна. Документи – в
отдел НИДД, стая 503, тел. 052/830-813.
9668
65. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, профе
сионално направление 7.1. Медицина, по научна
специалност „Урология“ – един в катедра „Сес
трински хирургични грижи“ на факултет „Здрав
ни грижи“ за нуждите на Клиника по урология
на УМБАЛ „Света Марина“ – ООД, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – Медицински универси
тет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат,
ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел. 064/884-172.
9647
66. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурси за главен асистент в област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
научна специалност „Урология“ – двама в катедра
„Сестрински хирургични грижи“ на факултет
„Здравни грижи“ за нуждите на Клиника по
урология на УМБАЛ „Света Марина“ – ООД,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – Медицински
университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1,
ректорат, ет. 1, научен секретар, стая № 139, тел.
064/884-172.
9651
72. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, по
научна специалност „Пневмология и фтизиа
трия“ – един в катедра „Кардиология, пулмология
и ендокринология“ на факултет „Медицина“ за
нуждите на Клиниката по пневмология и фтизи
атрия на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, Плевен,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Медицинския
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университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1,
ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел.
064/884-172.
9686
73. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, профе
сионално направление 7.1. Медицина, по научна
специалност „Обща хирургия“ – един в катедра
„Сестрински хирургични грижи“ на факултет
„Здравни грижи“ за нуждите на Отделението по
пластично-възстановителна и естетична хирургия
на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Медицинския
университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1,
ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел.
064/884-172.
9687
74. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за професор в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, профе
сионално направление 7.1. Медицина, по научна
специалност „Обща хирургия“ – един в катедра
„Пропедeвтика на хирургическите болести“ на
факултет „Медицина“ за нуждите на Отделението
по колопроктология и гнойно-септична хирургия
на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в Медицинския
университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1,
ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел.
064/884-172.
9688
8. – Русенският университет „Ангел Кънчев“
обявява конкурс за доцент по 3.7. Администра
ция и управление, специалност „Организация и
управление на производството“, за нуждите на
катедра „Мениджмънт и бизнес развитие“, факул
тет „Бизнес и мениджмънт“ – един, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки – в Кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg);
подаване на документи – доц. д-р Орлин Петров,
отдел „Развитие на академичния състав“, каб.
1.334, тел.: 082/888-455; 088239004.
9700
46. – Институтът за исторически изследвания
при БАН – София, обявява конкурс за заемане на
академичната длъжност доцент по професионал
но направление 2.2. История и археология, научна
специалност „История на България“ (Национал
ноосвободително движение на македонските и
тракийските българи (1878 – 1919), за нуждите
на секция „История на българския национален
въпрос“, със срок за подаване на документи за
участие 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Условията за участие в конкурса са
определени в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и за заемане
на академични длъжности в Института за исто
рически изследвания при БАН. Документи – в
отдел „Човешки ресурси“ на института, ет. 3,
стая 319, или в канцеларията на института, ет. 2:
1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17,
ет. 3, стая 319, тел.: 0899 09 02 16; 02/870 8513.
9667
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47. – Институ тът за исторически изследвания при БАН – София, обявява конкурс за
заемане на академичната длъжност доцент по
професионално направление 2.2. Истори я и
археология, научна специалност „История на
България“ (Македонският въпрос в българоалбанските отношения (1878 – 1944), за нуждите
на секция „История на българския национален
въпрос“, със срок за подаване на документи за
участие 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Условията за участие в конкурса са
определени в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и за заемане
на академични длъжности в Института за исто
рически изследвания при БАН. Документи – в
отдел „Човешки ресурси“, ет. 3, стая 319, или в
канцеларията на института, ет.2: 1113 София,
бул. Шипченски проход № 52, бл. 17, тел.: 0899
09 02 16; 02/870 8513.
9670
5. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – ИПУР
между о.т. 17 и о.т. 2 за създаване на нова ули
ца от о.т. 17а (нова), о.т. 17б (нова) до о.т. 17в
(нова) и ПР на ПИ 44063.6214.182 по КККР за
образуване на нов УПИ ІІІ-182 – „за производ
ство, ремонтна и складова дейност“, и ПЗ за
нов УПИ ІІІ-182 – „за производство, ремонтна
и складова дейност“, кв. 1, м. Стопански дворзапад, с. Лозен, район „Панчарево“, ПТКП и
план-схеми ВиК. Проектът е изложен в Район
„Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предло
жения и искания по проекта до общината чрез
Район „Панчарево“.
9650
20. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 534 по
протокол № 23 от 12.11.2020 г. на Столичния об
щински съвет е одобрен проект за план за регула
ция за продължение на улица от о.т. 46 – о.т. 100
(нова) – о.т. 102 (нова) – о.т. 103 (нова) и от о.т. 100
(нова) – о.т. 101 (нова) – о.т. 103 (нова) – о.т. 104
(нова) – о.т. 105 (нова) до о.т. 106 (нова), създаване
на нови УПИ ХІІ-48 – „за жс“, и УПИ ХІІІ-48 – „за
жс“, кв. 9, м. В.з. спирка Иваняне – м. Бели брег
за ПИ с идентификатор 32216.2330.48 по КККР на
с. Иваняне, район „Банкя“; изменение на план за
регулация на улица от о.т. 44а – о.т. 58 – о.т. 58а
до о.т. 46, м. В.з. спирка Иваняне – м. Бели брег,
район „Банкя“, за разширяване на профила є и
създаване на едностранен тротоар с ширина 1,5 м
и план за застрояване на УПИ XII-48 – „зa жс“,
и УПИ ХІІІ-48 – „за жс“, кв. 9, м. В.з. спирка
Иваняне – м. Бели брег, район „Банкя“. Решени
ето може да бъде обжалвано по реда на чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – Со
фия-град, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“. Жалбите се подават в Район
„Банкя“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ в дирекция „Правно-нормативно,
информационно и финансово, обслужване“ към
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
9696
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25. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 591
по протокол № 24 от 26.11.2020 г. на СОС е
одобрен проект за подробен устройствен план:
изменение на плана за улична регулация между
о.т. 36 и о.т. 37 – създаване на нова задънена
улица от о.т. 37а (нова) до о.т. 37б (нова) и из
менение профила на улицата пред новообра
зувания УПИ ХХХІХ-193 – „за ЖС“, кв. 7, м.
С. Мало Бучино, район „Овча купел“; изменение
на плана за регулация на УПИ ХХІV-193, кв. 7,
и създаване на нови УПИ ХХІV-193 – „за ЖС“,
и УПИ ХХХІХ-193 – „за ЖС“, поземлен имот с
идентификатор 46721.3851.193 и свързаното с това
изменение на регулационните граници на кон
тактни УПИ Х-192, УПИ ХІ-195, УПИ ХХІІІ-194
и УПИ ХХV-294, кв. 7, м. С. Мало Бучино, район
„Овча купел“; проект за изменение на плана за
застрояване на нов УПИ ХХІV-193 – „за ЖС“,
и нов У ПИ Х Х ХІХ-193 – „за ЖС“, кв. 7, м.
С. Мало Бучино, район „Овча купел“. Решението
и одобреният проект на подробен устройствен
план са публикувани на интернет страницата на
Столичната община – Направление „Архитектура
и градоустройство“ (sofia-agk.com), и са изложени
за запознаване в район „Овча купел“. Решение
то може да бъде обжалвано по реда на чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – Со
фия-град, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават в район „Овча купел“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
9694
40. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че
е преработен Комплексен проект за инвестици
онна инициатива за обект: „Модернизация на
железопътни участъци: „гара Подуяне – гара
Биримирци“, „гара Биримирци – гара Подуяне
разпределителна“, „гара София – гара Елин Пе
лин“, „гара Казичене – гара Равно поле – гара
Столник“ за проект „Развитие на железопътен
възел София“ със самостоятелни части: 1. проекти
за подробни устройствени планове – парцеларни
планове (ПУП – ПП) за териториите, необходими
за изграждането на трасето на жп линия и за
изместване и реконструкция на съществуващи
съоръжения на техническата инфраструктура за
проект „Развитие на железопътен възел София“,
разположени в землищата на с. Желява и с. Яна,
район „Кремиковци“, и с. Казичене, райони „Пан
чарево“ и „Искър“, и с. Лозен, район „Панчарево“;
2. инвестиционен проект във фаза технически
проект за подучастък № 7 гара Казичене, под
участък № 8 Казичене – Верила, подучастък № 9
Верила – Равно поле и подучастък № 11 Равно
поле – Столник. Проектите са изложени за за
познаване в райони „Искър“, „Кремиковци“ и
„Панчарево“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
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да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез райони
„Искър“, „Кремиковци“ и „Панчарево“.
9695
6. – Община Балчик на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ обявява на заинтересованите граждани
и юридически лица, че с протокол № 15 от засе
дание на Общинския съвет – Балчик, проведено
на 25.11.2020 г., е одобрен ПУП – парцеларен
план – „Кабелна линия 20 kV от ТП № 1 Църква
до БКТП 20/0,4 kV“ в ПИ 78639.6.34 по КК на
с. Църква, м. Зюмбюлията, с. Църква, община
Балчик, област Добрич. Справка и допълнител
на информация може да получите в стая № 004
в сградата на Община Балчик. На основание
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Балчик пред
Административния съд – Добрич.
9652
19. – Община Благоевгра д на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от
ЗМСМ А съобщава, че с Решение № 399 от
26.11.2020 г. на Общинския съвет – Благоевград, е
одобрен подробен устройствен план (ПУП) – пар
целарен план (ПП) за нов водопровод ∅ 90 до
поземлен имот с идентификатор 04279.13.27 в
м. Проевски чифлик – Ш.21 по кадастралната кар
та на Благоевград, засягащ и ограничаващ ползва
нето на имот с идентификатор 04279.14.19 (полски
път – общинска собственост) по кадастралната
карта на Благоевград. Решението подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – Благоевград,
пред Административния съд – Благоевград.
9697
20. – Община Благоевгра д на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11
от ЗМСМА съобщава, че с Решение № 400 от
26.11.2020 г. на Общинския съвет – Благоевград, е
одобрен подробен устройствен план (ПУП) – пар
целарен план (ПП) за трасе на нов водопровод
∅ 90 до поземлен имот с идентификатор 24367.13.17
в м. Атанасова падина по кадастралната карта на
с. Дъбрава, община Благоевград, с трасе и серви
тут, ограничаващи ползването на имоти с иден
тификатори 24367.13.388 (път ІV клас – общинска
собственост), 24367.13.380 (полски път – общинска
собственост) и 24367.13.23 (полски път – общинска
собственост) по кадастралната карта на с. Дъб
рава. Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Админи
стративния съд – Благоевград.
9698
16. – Община гр. Брезово, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изготвен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе на
уличен водопровод от съществуващ водопровод в
поземлен имот с идентификатор 31160.52.105 по
КК на с. Златосел, община Брезово, до поземлен
имот с идентификатор 31160.91.15, местност Гор
ните гробища, с. Златосел, община Брезово, по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
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одобрени със Заповед № РД-18-589 от 21.08.2019 г.
на изпълнителния директор на АГКК. Проектът
за ПУП – ПП е изложен в отдел „АТОНО“ в сгра
дата на Община Брезово, ул. Г. Димитров № 25.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – Брезово.
9644
17. – Община гр. Брезово, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изготвен проект за подробен уст ройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе
на ел. кабел 1 kV от съществуващ ТП 1-Златосел
в регулацията на с. Златосел, община Брезово,
до поземлен имот с идентификатор 31160.91.15,
местност Горните гробища, с. Златосел, община
Брезово, по кадастралната карта и кадастрал
ните регистри, одобрени със Заповед № РД-18589 от 21.08.2019 г. на изпълнителния директор
на АГКК. Проектът за ПУП – ПП е изложен в
отдел „АТОНО“ в сградата на Община Брезово,
ул. Г. Димитров № 25. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, пред
ложения и искания по проекта до общинската
администрация – Брезово.
9645
20. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с чл. 148,
ал. 3 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ) съобщава на заинтересованите лица, че е
одобрeн технически инвестиционен проект и е
издадено Разрешение за строеж № 6 от 18.12.2020 г.
на основание чл. 148, ал. 1, 3 и 4, чл. 152, ал. 1
от ЗУТ за строителство на обект „Изграждане
на Фаза 2 от експлоатацията на регионално
предприятие за управление на отпадъци „Бра
тово-запад“ – Клетка 2, ретензионен басейн за
инфилтратни води РБ2, довеждаща и обслужва
ща инфраструктура на Клетка 2, отводнителна
площадкова инфраструктура за бъдещата Клетка
№ 3 и реконструкция и разширение на ПСОВ“.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано
съгласно чл. 215 от ЗУТ пред Административния
съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“, а по отношение разпореж
дането за предварително изпълнение може да се
обжалва чрез областния управител пред съда в
тридневен срок от съобщаването му на основание
чл. 60, ал. 4 от АПК.
9689
85. – Община Казанлък на основание чл. 30
от ЗПСК обявява, че през декември 2020 г. са
извършени следните продажби: ПИ с идентифи
катор 35167.505.363 с площ 173 кв. м по КККР на
гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на и.д. на АГКК, ТПТ: урбани
зирана; НТП: ниско застрояване (до 10 м), по
ПУП, представлява УПИ І-17, отреден „За ОДО“
в кв. 385 на гр. Казанлък, продаден на Красимир
Василев Василев за сумата 8779,10 лв. без ДДС;
на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от
ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начи
слен 20 % ДДС в размер 1755,82 лв.; продажната
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цена на обекта с ДДС е в размер 10 534,92 лв.,
изплатени изцяло от купувача към момента на
подписване на договора за покупко-продажба по
реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК; ПИ с иденти
фикатор 35167.501.537 с площ 259 кв. м по КККР
на гр. Казанлък, одобрени със Заповед № РД-18-88
от 26.11.2015 г. на и.д. на АГКК, ТПТ: урбанизи
рана; НТП: за друг обществен обект, комплекс,
по ПУП, представлява УПИ IV-39, отреден „За
ОДО“ в кв. 284 на гр. Казанлък, продаден на
Васил Янев Джелепов за сумата 17 322 лв. без
ДДС; на основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от
ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начис
лен 20 % ДДС в размер 3464,40 лв.; продажната
цена на обекта с ДДС е в размер 20 786,40 лв.,
изплатени изцяло от купувача към момента на
подписване на договора за покупко-продажба по
реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК.
9682
10. – Община Карлово на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ обявява, че е изработен по
мощен кадастрален план – план на имотите,
предоставени за ползване въз основа на актове по
реда на § 4, и план на имотите преди образуване
на ТКЗС и ДЗС и контактна зона, изготвени на
основание § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ, за местност
Исака, землище с. Домлян, които са изложени в
сградата на Община Карлово и кметство с. Дом
лян. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на община Карлово.
9625
41. – Община Несебър на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 297 от
протокол № 14 от 17.12.2020 г. на Общинския
съвет – Несебър, е одобрен ПУП – парцеларен
план за елементи на техническата инфраструк
тура извън границите на урбанизираните тери
тории – обект „Външен водопровод от границата
на регулацията на гр. Обзор до напорен водоем
„Обзор“ V=4500 м 3“ в поземлен имот с иденти
фикатор № 53045.521.3 по кадастралната карта на
гр. Обзор, землище на гр. Обзор. Приложеният
проект предвижда изграждане на водопровод с
проектна дължина 728 м. Трасето попада в след
ните имоти: ПИ 53045.139.6 с площ 4014 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територи
ята „Земеделска“ и начин на трайно ползване
„Полски път“, частна общинска собственост, ПИ
53045.139.21 с площ 144 307 кв. м, с начин на трай
но предназначение на територията „Земеделска“
и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“,
частна държавна собственост, ПИ 53045.140.1 с
площ 86 105 кв. м, с начин на трайно предназна
чение на територията „Земеделска“ и начин на
трайно ползване „Нива, орна земя“, общинска
собственост, ПИ 53045.140.544 с площ 6123 кв. м,
с начин на трайно предназначение на територи
ята „Земеделска“ и начин на трайно ползване
„Полски път“, частна общинска собственост, ПИ
53045.521.4 с площ 942 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“ и
начин на трайно ползване „Нива, орна земя“,

С Т Р.

132

ДЪРЖАВЕН

общинска собственост, ПИ 53045.521.188 с площ
1336 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Полски път“, частна общинска соб
ственост, ПИ 53045.521.517 с площ 4797 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Други
територии, заети от селското стопанство“, частна
собственост, ПИ 53045.522.413 с площ 1505 кв. м,
с начин на трайно предназначение на територи
ята „Земеделска“ и начин на трайно ползване
„Изоставени територии за трайни насаждения“,
частна собственост, ПИ 53045.522.426 с площ
776 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Изоставени територии за трайни на
саждения“, частна собственост, ПИ 53045.522.427
с площ 1071 кв. м, с начин на трайно предназна
чение на територията „Урбанизирана“ и начин
на трайно ползване „Индивидуално застрояване“,
частна собственост, ПИ 53045.522.430 с площ
1872 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“,
частна собственост, ПИ 53045.522.431 с площ
1042 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Лозови насаждения, нетерасирани“,
частна собст веност, ПИ 53045.531.2 с п лощ
73 кв. м, с начин на трайно предназначение на
територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Пасище, мера“, публична общинска
собственост, ПИ 53045.531.3 с площ 982 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Паси
ще, мера“, публична общинска собственост, ПИ
53045.531.8 с площ 423 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“ и
начин на трайно ползване „Други територии,
заети от селското стопанство“, общинска соб
ственост, ПИ 53045.531.28 с площ 5483 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията
„Земеделска“ и начин на трайно ползване „Па
сище, мера“, публична общинска собственост,
ПИ 53045.531.30 с площ 1056 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „До
бив на полезни изкопаеми“ и начин на трайно
ползване „Територии на водостопански, хидро
мелиоративни съоръжения“, частна държавна
собственост, ПИ 53045.531.439 с площ 244 кв. м,
с начин на трайно предназначение на територи
ята „Земеделска“ и начин на трайно ползване
„Други територии, заети от селското стопан
ство“, общинска собственост, ПИ 53045.531.507
с площ 5726 кв. м, с начин на трайно предназ
начение на територията „Земеделска“ и начин
на трайно ползване „Други територии, заети от
селското стопанство“, общинска собственост,
ПИ 53045.531.530 с площ 1566 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земедел
ска“ и начин на трайно ползване „Полски път“,
частна общинска собственост, и ПИ 53045.531.843
с площ 973 кв. м, с начин на трайно предназ
начение на територията „Земеделска“ и начин
на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна
собственост в земеделска и урбанизирана тери
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тория. Възниква сервитут с широчина по 3 м от
двете страни по оста на трасето на водопровода.
Площите с ограничение са общо 3652 кв. м в
земеделска и урбанизирана територия в следните
имоти: 39 кв. м в ПИ 53045.139.6, 270 кв. м в ПИ
53045.139.21, 35 кв. м в ПИ 53045.140.1, 44 кв. м
в ПИ 53045.140.544, 178 кв. м в ПИ 53045.521.4,
254 кв. м в ПИ 53045.521.188, 310 кв. м в ПИ
53045.521.517, 6 кв. м в ПИ 53045.522.413, 40 кв. м
в ПИ 53045.522.426, 51 кв. м в ПИ 53045.522.427,
133 кв. м в ПИ 53045.522.430, 91 кв. м в ПИ
53045.522.431, 23 кв. м в ПИ 53045.531.2, 93 кв. м
в ПИ 53045.531.3, 93 кв. м в ПИ 53045.531.3,
10 к в. м в П И 53045.531.8, 321 к в. м в П И
53045.531.28, 159 кв. м в ПИ 53045.531.30, 74 кв. м
в ПИ 53045.531.439, 509 кв. м в ПИ 53045.531.507,
896 кв. м в ПИ 53045.531.530, 116 кв. м в ПИ
53045.531.843, 843 кв. м в земеделска и урба
низирана територия. Решението може да бъде
оспорено в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
9719
42. – Община Несебър на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 313 от
протокол № 14 от 17.12.2020 г. на Общинския
съвет – Несебър, е одобрен ПУП – парцеларен
план за елементи на техническата инфраструк
тура извън границите на урбанизираните тери
тории – обект „Външен водопровод от помпена
станция „Приселци“ до регулационна граница
на гр. Обзор“ в землище на с. Приселци и зе
млище на гр. Обзор“ за реконструкция на външен
водопровод с проектна дължина на трасето 3838
м. Трасето попада в следните имоти: ПИ 58431.21.1
с площ 188 кв. м, с начин на трайно предназна
чение на територията „Горска територия“ и
начин на трайно ползване „Дървопроизводител
ни, горски площи“, частна собственост, ПИ
58431.21.2 с площ 1813 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“ и
начин на трайно ползване „Нива, орна земя“,
частна собственост, ПИ 58431.23.42 с площ
8244 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Дере“, частна общинска собственост,
ПИ 58431.37.9 с площ 3000 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земе
делска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна
земя“, частна собственост, ПИ 58431.37.16 с площ
564 кв. м, с начин на трайно предназначение на
територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Полски път“, частна общинска соб
ственост, ПИ 58431.39.21 с площ 1017 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територия
та „Земеделска“ и начин на трайно ползване
„ Дере“, час т на общ и нск а собс т венос т, П И
58431.40.26 с площ 1418 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“ и
начин на трайно ползване „Дере“, частна общин
ска собственост, ПИ 58431.44.31 с площ 600 кв. м,
с начин на трайно предназначение на територи
ята „Земеделска“ и начин на трайно ползване
„ Дере“, час т на общ и нск а собс т венос т, П И
58431.120.2 с площ 135 192 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Горска“
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и начин на трайно ползване „Дървопроизводи
телни, горски площи“, частна държавна собстве
ност в землището на с. Приселци, и в ПИ
53045.105.104 с площ 6421 кв. м, с начин на трай
но предназначение на територията „Земеделска“
и начин на трайно ползване „Полски път“, част
на общинска собственост, ПИ 53045.105.400 с
площ 32 471 кв. м, с начин на трайно предназ
начение на територията „Земеделска“ и начин
на трайно ползване „Полски път“, частна дър
жа вна собс т венос т, ПИ 53045.108.8 с п лощ
6555 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Нива, орна земя“, частна собственост,
ПИ 53045.108.9 с площ 28 798 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земе
делска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна
земя“, частна собственост, ПИ 53045.108.10 с
площ 14 376 кв. м, с начин на трайно предназ
начение на територията „Земеделска“ и начин
на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна
собственост, ПИ 53045.108.11 с площ 10 074 кв. м,
с начин на трайно предназначение на територи
ята „Земеделска“ и начин на трайно ползване
„Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ
53045.108.110 с площ 3799 кв. м, с начин на трай
но предназначение на територията „Земеделска“
и начин на трайно ползване „Полски път“, част
на общинска собственост, ПИ 53045.108.401 с
площ 14 326 кв. м, с начин на трайно предназ
начение на територията „Земеделска“ и начин
на трайно ползване „Полски път“, частна дър
жавна собственост, ПИ 53045.116.111 с площ
14 843 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Полски път“, частна общинска соб
ственост, ПИ 53045.124.2 с площ 3840 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територия
та „Земеделска“ и начин на трайно ползване
„Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ
53045.124.11 с площ 9023 кв. м, с начин на трай
но предназначение на територията „Земеделска“
и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“,
частна собственост, ПИ 53045.124.12 с площ
2886 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Нива, орна земя“, частна собственост,
ПИ 53045.124.13 с площ 6908 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земе
делска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна
земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.14 с
площ 6414 кв. м, с начин на трайно предназна
чение на територията „Земеделска“ и начин на
трайно ползване „Нива, орна земя“, частна соб
ственост, ПИ 53045.124.15 с площ 7201 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територия
та „Земеделска“ и начин на трайно ползване
„Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ
53045.124.16 с площ 4801 кв. м, с начин на трай
но предназначение на територията „Земеделска“
и начин на трайно ползване „Нива, орна земя“,
частна собственост, ПИ 53045.124.18 с площ
4077 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Нива, орна земя“, частна собственост,
ПИ 53045.124.19 с площ 4076 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земе
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делска“ и начин на трайно ползване „Нива, орна
земя“, частна собственост, ПИ 53045.124.23 с
площ 22 620 кв. м, с начин на трайно предназ
начение на територията „Земеделска“ и начин
на трайно ползване „Нива, орна земя“, частна
собственост, ПИ 53045.124.200 с площ 5748 кв. м,
с начин на трайно предназначение на територи
ята „Земеделска“ и начин на трайно ползване
„Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ
53045.128.1 с площ 7145 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“ и
начин на трайно ползване „Нива, орна земя“,
частна собственост, ПИ 53045.20 0.1 с площ
1619 кв. м, с начин на трайно предназначение на
територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Нива, орна земя“, частна собственост,
ПИ 53045.200.118 с площ 6026 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земе
делска“ и начин на трайно ползване „Полски
п ъ т “, ч а с т н а о б щ и н с к а с о б с т в е н о с т, П И
53045.200.314 с площ 90 961 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земе
делска“ и начин на трайно ползване „Дере“,
частна общинска собственост, ПИ 53045.200.321
с площ 40 839 кв. м, с начин на трайно предназ
начение на територията „Добив на полезни из
копаеми“ и начин на трайно ползване „Водни
течения“, частна държавна собственост, ПИ
53045.200.412 с площ 6154 кв. м, с начин на трай
но предназначение на територията „Земеделска“
и начин на трайно ползване „Територии на во
достопански, хидромелиоративни съоръжения“,
частна държавна собственост, ПИ 53045.200.680
с площ 37 763 кв. м, с начин на трайно предназ
начение на територията „Земеделска“ и начин
на трайно ползване „Дере“, частна общинска
собственост, ПИ 53045.210.1 с площ 15 599 кв. м,
с начин на трайно предназначение на територи
ята „Земеделска“ и начин на трайно ползване
„Нива, орна земя“, частна собственост, ПИ
53045.210.107 с площ 863 кв. м, с начин на трай
но предназначение на територията „Земеделска“
и начин на трайно ползване „Полски път“, част
на общинска собственост, ПИ 53045.560.15 с площ
2 217 461 кв. м, с начин на трайно предназначе
ние на територията „Горска“ и начин на трайно
ползване „Широколистни дървесни видове“,
частна общинска собственост, ПИ 53045.560.23
с площ 7489 кв. м, с начин на трайно предназ
начение на територията „Земеделска“ и начин
на трайно ползване „Полски път“, частна общин
с к а с о б с т в ено с т, П И 53 0 45. 56 0.2 5 с п лощ
2502 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Пасище, мера“, общинска собственост,
ПИ 53045.560.26 с площ 6927 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Земе
делска“ и начин на трайно ползване „Пасище,
мера“, публична общинска собственост, ПИ
53045.560.27 с площ 808 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територият а „Земеделска“ и
начин на трайно ползване „Полски път“, частна
общинска собственост, и ПИ 53045.560.621 с площ
20 310 кв. м, с начин на трайно предназначение
на територията „Земеделска“ и начин на трайно
ползване „Дере“, частна общинска собственост
в землището на гр. Обзор в земеделска и горска
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територия. Създава се сервитут по 3 м от двете
страни по оста на трасето на водопровода. Пло
щите с ограничение са с площ общо 3714 кв. м
в землището на с. Приселци и 18 335 кв. м в
землището на гр. Обзор, в земеделска и горска
територи я в следните имоти: 5 к в. м в ПИ
58341.21.1, 4 кв. м в ПИ 58341.21.2, 1753 кв. м в
ПИ 58341.23.42, 238 кв. м в ПИ 58341.37.9, 25 кв. м
в ПИ 58341.37.16, 698 кв. м в ПИ 58341.39.21,
927 кв. м в ПИ 58341.40.26, 5 кв. м в ПИ 58341.44.31
и 59 кв. м в ПИ 58341.120.2 в землището на
с. Приселци и 3453 кв. м в ПИ 53045.105.104,
3218 кв. м в ПИ 53045.105.400, 4 кв. м в ПИ
53045.108.8, 68 кв. м в ПИ 53045.108.9, 87 кв. м в
ПИ 53045.108.10, 38 кв. м в ПИ 53045.108.11,
1243 кв. м в ПИ 53045.108.110, 184 кв. м в ПИ
53045.108.401, 1610 к в. м в ПИ 53045.116.111,
164 к в. м в ПИ 53045.124.2, 257 к в. м в ПИ
53045.124.11, 112 кв. м в ПИ 53045.124.12, 255 кв. м
в ПИ 53045.124.13, 236 кв. м в ПИ 53045.124.14,
274 кв. м в ПИ 53045.124.15, 180 кв. м в ПИ
53045.124.16, 150 кв. м в ПИ 53045.124.18, 153 кв. м
в ПИ 53045.124.19, 17 кв. м в ПИ 53045.124.23,
285 кв. м в ПИ 53045.124.200, 135 кв. м в ПИ
53045.138.1, 180 кв. м в ПИ 53045.200.1, 3400 кв. м
в ПИ 53045.200.118, 58 кв. м в ПИ 53045.200.314,
46 кв. м в ПИ 53045.200.321, 93 к в. м в ПИ
53045.200.412, 1026 кв. м в ПИ 53045.200.680,
82 к в. м в П И 53 0 45.210.1, 19 к в. м в П И
53045.210.107, 69 кв. м в ПИ 53045.560.15, 866 кв. м
в ПИ 53045.560.23, 25 кв. м в ПИ 53045.560.25,
280 кв. м в ПИ 53045.560.26, 24 кв. м в ПИ
53045.560.27 и 14 кв. м в ПИ 53045.560.621 в зем
лището на гр. Обзор. Решението може да бъде
оспорено в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
9720
54. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – ПУП – парцеларен план и план за улична
регулация в обхвата на част от ПИ с иденти
фикатори № 78080.142.137 и № 78080.142.138 за
транспортен достъп до имот с идентификатор
78080.50.27 в масив 50, м. Керемедчийката, в
землището на с. Царацово, община „Марица“.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация, стая 408, и може да се разгледа
от заинтересованите лица, които в едномесечен
срок от датата на обнародване в „Държавен вест
ник“ могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация „Марица“, област Пловдив.
9715
9. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за изменение на подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за кабелна ли
ния HH за електрическо захранване на базова
станция № BLG0312.A000 – „HORST“ в имот с
идентификатор 66460.251.5, местност Млечкар
ник, по КККР на гр. Симитли, община Симит
ли. Проектната дължина на предвиденото трасе
за кабелна линия HH е 229,3 м. Проектът е на
разположение в техническия отдел в сградата на
ОбА – Симитли. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
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едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до община Симитли.
9726
48. – Община Стара Загора на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 650
от 26.11.2020 г. на Общинския съвет – Стара Заго
ра, е одобрен ПУП – парцеларен план за външно
водозахранване и канализация и изменение на
ВиК схема за ПИ с идентификатори № 04738.94.25,
04738.94.26, 04738.94.27, 04738.94.28, 04738.94.29 и
04738.94.30 по КККР на с. Богомилово, община
Стара Загора. Решението подлежи на обжалване
съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община
Стара Загора пред Административния съд – Стара
Загора, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.
9683

СЪДИЛИЩА
Районният съд – Търговище, уведомява Сехат
Сайан, роден на 10.12.1988 г., гражданин на Ре
публика Турция, че има качеството на ответник
по гр.д. № 1330/2020 г. по описа на Районния
съд – Търговище, 6 състав, образувано по предявен
от Румяна Боянова Руменова иск по чл. 49, ал. 1
от СК. Указва на ответника, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
може да се яви в канцеларията на Районния
съд – Търговище, за да получи книжата по чл. 131
ГПК ведно с исковата молба и приложенията
към нея, както и да посочи адрес в Република
България, на който да бъде призован за делото.
9643
Ямболският районен съд, гражданско от
деление, уведомява Стивън Шепърд, роден на
11.09.1953 г., гражданин на Великобритания, с
неизвестен адрес и без регистриран постоянен и
настоящ адрес в Република България, че е ответ
ник по гр.д. № 3268/2020 г. на основание чл. 49,
ал. 1 от Семейния кодекс, заведено от Смилена
Тодорова Шепърд от гр. Ямбол, ул. Матвей Вълев
№ 8, като му указва, че в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ да се яви в
деловодството на ЯРС за връчване на книжата по
делото по чл. 131 от ГПК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48 от ГПК.
9662
Окръжният съд – Стара Загора, на основа
ние чл. 76, ал. 1 ЗОПДНПИ (отм.) обявява, че
е образувано гр.д. № 7/2018 г., V гр. състав, по
искова молба на КПКОНПИ (с предишно наиме
нование КОНПИ) с вх. № 550/12.01.2018 г. против:
1. Бойко Стефанов Георгиев, ЕГН 8509257604, с
постоянен адрес: с. Ново село, общ. Стара Загора,
обл. Стара Загора, в качеството му на наслед
ник на Стефан Ботев Георгиев, ЕГН 5108312245;
2. Огнян Стефанов Георгиев, ЕГН 0846026269,
действащ чрез Жулиета Йорданова Йорданова,
ЕГН 7506080473, с постоянен адрес: Тополовград,
област Хасково, ул. Хр. Смирненски № 19, в
качеството му на наследник на Стефан Ботев
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Георгиев, ЕГН 5108312245; 3. „Студио С“ – ЕООД,
ЕИК 123533503, седалище и адрес на управление:
Стара Загора, ул. Свети Княз Борис № 73, ет. 1,
ап. 2, представлявано от Боян Михайлов Ботев,
ЕГН 7608118524; 4. „Антарес-1“ – ЕООД, ЕИК
175170754, седалище и адрес на управление: Стара
Загора, ул. Свети Княз Борис, бл. 73, ет. 1, ап. 2,
представлявано от Боян Михайлов Ботев, ЕГН
7608118524; 5. „Авивас“ – ЕООД, ЕИК 200022422,
със седалище и адрес на управление: Стара За
гора, ул. Свети Княз Борис, бл. 73, ет. 1, ап. 2,
представлявано от Боян Михайлов Ботев, ЕГН
7608118524, с което са предявени осъдителни
субективно пасивно съединени искове с правна
квалификация чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) и
§ 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ за отнемане в полза
на държавата на незаконно придобито имущество
на обща стойност 2 001 729,24 лв., както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
и чл. 71 от ЗОПДНПИ (отм.) от Бойко Стефанов
Георгиев, ЕГН 8509257604, и Огнян Стефанов Геор
гиев. ЕГН 0846026269, действащ чрез Жулиета
Йорданова Йорданова, ЕГН 7506080473, с цена на
иска 1 248 229,24 лв.:
1. Залесена нива, намираща се в землището
на с. Ново село, ЕКАТТЕ 52252, в местността
Габрака с площ 3,970 дка, осма категория, пред
ставляваща имот № 047077 по плана на селото,
при граници и съседи: имоти с № 047015, 000092,
047013, 095001, 047076, придобита с н.а. № 151, том
II, рег. № 2827, дело № 245/29.02.2008 г.
2. 1/12 идеална част от овощна градина, на
мираща се в местността Стамболов хан, цялата
с площ 2,001 дка, пета категория, съставляваща
имот № 017038 по плана на с. Ново село, общи
на Стара Загора, ЕКАТТЕ 52252, при граници и
съседи на имота: имоти с № 017064, землищна
граница, 017037 и 000254, придобита с н.а. № 52,
том VI, рег. № 11400, дело № 888/14.10.2010 г.
3. Нива в местността Дебелия рът с площ
1,000 дка, девета категория, съставляваща имот
№ 003029 по плана на с. Средно градище, об
щина Чирпан, с ЕКАТТЕ 68463, при граници и
съседи: имоти с № 003030, 000292, 000409, 003028,
придобита с н.а. № 77, том I, рег. № 4691, дело
№ 865/13.06.2008 г.
4. Нива в местността Агови ниви с площ
2,000 дка, четвърта категория, съставляваща имот
№ 060114 по плана на с. Средно градище, община
Чирпан, с ЕКАТТЕ 68463, при граници и съседи:
имоти с № 000766, 000766, 060115, 060093, 060094,
060095, придобита с н.а. № 77, том I, рег. № 4691,
дело № 865/13.06.2008 г.
5. Нива в местността Гьола с площ 3,000 дка,
осма категория, съставляваща имот № 078162 по
плана на с. Средно градище, община Чирпан,
с ЕКАТТЕ 68463, при граници и съседи: имо
ти с № 078164, 000434, 078160, 078039 и 078040,
придобита с н.а. № 77, том I, рег. № 4691, дело
№ 865/13.06.2008 г.
6. Нива в местност та Дъбравата с площ
0,300 дка, осма категория, съставляваща имот
№ 014041 по плана на с. Средно градище, община
Чирпан, с ЕКАТТЕ 68463, при граници и съседи:
имоти с № 014040, 014018, 014017, 014042 и 000190,
придобита с н.а. № 54, том I, рег. № 888, дело
№ 52/11.02.2009 г.
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7. Лозе в местността Казалача с площ 1,000 дка,
пета категория, съставляващо имот № 025006 по
плана на с. Средно градище, община Чирпан, с
ЕКАТТЕ 68463, при граници и съседи: имоти с
№ 025007, 000752, 025005, и 000753, придобито с
н.а. № 54, том I, рег. № 888, дело № 52/11.02.2009 г.
8. Лозе в местността Дебела кория, с площ
1,600 дка, пета категория, съставляващо имот
№ 033025 по плана на с. Средно градище, община
Чирпан, с ЕКАТТЕ 68463, при гранили и съседи:
имоти с № 033026, 033044, 033045, 033046, 033024 и
000278, придобито с н.а. № 54, том I, рег. № 888,
дело № 52/11.02.2009 г.
9. Нива в местността Източна прявала с площ
1,400 дка, осма категория, съставляваща имот
№ 035009 по плана на с. Средно градище, община
Чирпан, с ЕКАТТЕ 68463, при граници и съседи:
имоти с № 035008, 035004, 035003, 035010, 000479,
придобита с н.а. № 54, том I, рег. № 888, дело
№ 52/11.02.2009 г.
10. Нива в местността Карпачова могила с
площ 1,800 дка, осма категория, съставляваща
имот № 058014 по плана на с. Средно градище,
общ. Чирпан, с ЕКАТТЕ 68463, при граници и
съседи: имоти с № 058015, 000776, 058013, 058039,
058038, придобита с н.а. № 54, том I, рег. № 888,
дело № 52/11.02.2009 г.
11. Нива в местността Димова чешма с площ
1,500 дка, шеста категория, съставляваща имот
№ 062017 по плана на с. Средно градище, община
Чирпан, с ЕКАТТЕ 68463, при граници и съсе
ди: имоти с № 062018, 000172, 062016 и 062079,
придобита с н.а. № 54, том I, рег. № 888, дело
№ 52/11.02.2009 г.
12. Нива в местността Гьола с площ 3,601 дка,
пета категория, съставляваща имот № 078144 по
плана на с. Средно градище, община Чирпан, с
ЕКАТТЕ 68463, при граници и съседи: имоти с
№ 078145, 078027, 078026, 078143, 000434, придобита
с н.а. № 54, том I, рег. № 888, дело № 52/11.02.2009 г.
13. Нива в местността Дребака с площ 1,500 дка,
осма категория, съставляваща имот № 085053 по
плана на с. Средно градище, община Чирпан,
с ЕКАТТЕ 68463, при граници и съседи: имо
ти с № 085054, 085033, 085034, 085052 и 000377,
придобита с н.а. № 54, том I, рег. № 888, дело
№ 52/11.02.2009 г.
14. Нива в местността Под Димитров кладенец
с площ 3,000 дка, осма категория, съставляваща
имот № 092058 по плана на с. Средно градище,
община Чирпан, с ЕКАТТЕ 68463, при граници
и съседи: имоти с № 092057, 000184, 092059 и
000729, придобита с н.а. № 54, том I, рег. № 888,
дело № 52/11.02.2009 г.
15. Нива в местността Синора с площ 3,200 дка,
девета категория, съставляваща имот № 094033
по плана на с. Средно градище, община Чирпан,
с ЕКАТТЕ 68463, при граници и съседи: имоти с
№ 094034, 094036, 094032, 094005, 094004 и 094003,
придобита с н.а. № 54, том I, рег. № 888, дело
№ 52/11.02.2009 г.
16. Нива в местността Край село с площ
1,500 дка, осма категория, съставляваща имот
№ 100030 по плана за земеразделяне на с. Сред
но градище, община Чирпан, с ЕКАТТЕ 68463,
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при граници и съседи: имоти с № 100031, 100041,
100043, 000155 и 000447, придобита с н.а. № 54,
том I, рег. № 888, дело № 52/11.02.2009 г.
17. Н и ва в мес т нос т та С ърн ъча с п лощ
1,600 дка, десета категория, съставляваща имот
№ 101073 по плана на с. Средно градище, община
Чирпан, с ЕКАТТЕ 68463, при граници и съседи:
имоти с № 101074, 000078, 101072, 101096 и 101095,
придобита с н.а. № 54, том I, рег. № 888, дело
№ 52/11.02.2009 г.
18. Нива в местността Край село с площ
1,100 дка, десета категория, съставляваща имот
№ 102020 по плана на с. Средно градище, община
Чирпан, с ЕКАТТЕ 68463, при граници и съседи:
имоти с № 102021, 102011, 102012, 102019, 000460,
придобита с н.а. № 54, том I, peг. № 888, дело
№ 52/11.02.2009 г.
19. Нива в местността Край село с площ
4,304 дка, девета категория, съставляваща имот
№ 102032 по плана на с. Средно градище, община
Чирпан, с ЕКАТТЕ 68463, при граници и съседи:
имоти с № 102003, 000463, 000460, 102031, 102004,
придобита с н.а. № 54, том I, рег. № 888, дело
№ 52/11.02.2009 г.
20. Индустриална култура в местността Из
точни лозя с площ 1,200 дка, осма категория,
съставляваща имот № 012073 по плана на с. Сред
но градище, община Чирпан, с ЕКАТТЕ 68463,
при граници и съседи: имоти с № 012074, 000169,
012072, 012054, придобита с н.а. № 54, том I, рег.
№ 888, дело № 52/11.02.2009 г.
21. Нива в местността Агови ниви, с площ
2,100 дка, четвърта категория, съставляваща
имот № 060109 по плана на с. Средно градище,
община Чирпан, с ЕКАТТЕ: 68463, при граници:
имоти с № 060110, 000766, 060108, 060103 и 060102,
придобита с н.а. № 52, том IV, рег. № 4773, дело
№ 647/18.06.2009 г.
22. Лозе в местността Нивищата с площ
2,500 дка, осма категория, съставляващо имот
№ 076034 по плана на с. Средно градище, об
щина Чирпан, с ЕКАТТЕ 68463, при граници:
имоти с № 076035, 076022, 076023, 076033 и 000181,
придобито с н.а. № 52, том IV, рег. № 4773, дело
№ 647/18.06.2009 г.
23. Нива в местността Кьор бунар, с площ
3,000 дка, девета категория, съставляваща имот
№ 082069 по плана на с. Средно градище, община
Чирпан, с ЕКАТТЕ 68463, при граници: имоти
с № 082070, 082074, 082075, 082068 и 000186,
придобита с н.а. № 52, том IV, рег. № 4773, дело
№ 647/18.06.2009 г.
24. Нива в местността До моста, с площ
2,800 дка, осма категория, съставляваща имот
№ 770013 по плана на с. Средно градище, община
Чирпан, с ЕКАТТЕ 68463, при граници и съседи:
имоти с № 77010, 000483, 77002, 000133, придо
бита на основание влязло в сила на 16.12.2008 г.
постановление за възлагане на недвижими имоти
на ЧСИ с peг. № 869 на КЧСИ, с район на дейст
вие – Окръжен съд Стара Загора, по изп.д. № 70.
25. Сумата в размер 83 431,23 лв., представлява
ща погасителни вноски по кредит за 2008 г., 2009 г.,
2010 г. и 2012 г. по спестовна сметка в евро BG
36 CRBA 98984400772330, открита на 21.11.2005 г.
в „Алфа банка – клон България“ – АД, с титуляр
Стефан Ботев Георгиев, ЕГН 5108312245.
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26. Сумата в размер 13 810,94 лв., представля
ваща изтеглен депозит през 2010 г. в спестовна
сметка в евро BG 36 CRBA 98984400772330, от
крита на 21.11.2005 г. в „Алфа банка – клон Бъл
гария“ – АД, с титуляр Стефан Ботев Георгиев,
ЕГН 5108312245.
27. Сумата в размер 70,83 лв., представляваща
платени лихви по спестовна сметка в евро BG 36
CRBA 98984400772330, открита на 21.11.2005 г. в
„Алфа банка – клон България“ – АД, с титуляр
Стефан Ботев Георгиев, ЕГН 5108312245.
28. Сумата в размер 70 520,57 лв., представля
ваща вноски по спестовна сметка в левове BG 60
CRBA 98984000969520, открита на 21.11.2005 г. в
„Алфа банка – клон България“ – АД, с титуляр
Стефан Ботев Георгиев, ЕГН 5108312245.
29. Сумата в размер 1588,46 лв., представляваща
платени лихви по спестовна сметка в левове BG
60 CRBA 98984000969520, открита на 21.11.2005 г.,
в „Алфа банка – клон България“ – АД, с титуляр
Стефан Ботев Георгиев, ЕГН 5108312245.
30. Сумата в размер 9990 лв., представлява
ща получена сума без основание по спестовна
сметка в левове BG 60 CRBA 98984000969520,
открита на 21.11.2005 г. в „Алфа банка – клон
България“ – АД, с титуляр Стефан Ботев Геор
гиев, ЕГН 5108312245.
31. Сумата в размер 4400 лв., представлява
ща вноска от трети лица по спестовна сметка в
левове BG 60 CRBA 98984000969520, открита на
21.11.2005 г. в „Алфа банка – клон България“ – АД,
с титуляр Стефан Ботев Георгиев, ЕГН 5108312245.
32. Сумата в размер 19 306,41 лв., представля
ваща погасителни вноски по кредит по сметка
в евро BG 70 UNCR 9660 1431 2058 05 EUR, от
крита на 12.10.2005 г. и закрита на 24.09.2012 г.
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Стефан
Ботев Георгиев, ЕГН 5108312245.
33. Сумата в размер 1965,80 лв., предста
вляваща вноска по сметка в евро BG 55 RZBB
91551003059107, открита на 11.12.2012 г. в „Райфай
зенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр Стефан
Ботев Георгиев, ЕГН 5108312245.
34. Сумата в размер 10 000 лв., представля
ваща възстановени на Стефан Ботев Георгиев,
ЕГН 5108312245, внесени допълнителни парични
вноски в „Студио С“ – ЕООД, ЕИК 123533503.
35. Сумата в размер 631 700 лв., представля
ваща възстановени на Стефан Ботев Георгиев,
ЕГН 5108312245, внесени допълнителни парични
вноски в „Авивас“ – ЕООД, ЕИК 200022422.
36. Сумата в размер 355 700 лв., представля
ваща върнати суми от Стефан Ботев Георгиев,
ЕГН 5108312245, на физически лица, предоставили
му заеми.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 1, чл. 62 и чл. 71 от ЗОПДНПИ (отм.) от Бойко
Стефанов Георгиев, ЕГН 8509257604 и Огнян Сте
фанов Георгиев, ЕГН 0846026269, действащ чрез
Жулиета Йорданова Йорданова, ЕГН 7506080473, с
цена на иска 343 750 лв.:
1. Сумата 6250 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт № 105,
том VI, рег. № 5532, дело № 1086/10.07.2008 г. и
отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
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2. Сумата 15 720 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт № 105,
том VI, рег. № 5532, дело № 1086/10.07.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
3. Сумата 540 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт № 105,
том VI, рег. № 5532, дело № 1086/10.07.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том ІІ, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
4. Сумата 2180 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт № 105,
том VI, peг. № 5532, дело № 1086/10.07.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
5. Сумата 3230 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 17,
том VII, рег. № 5971, дело № 1197/25.07.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
6. Сумата 13 330 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 17,
том VII, рег. № 5971, дело № 1197/25.07.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
7. Сумата 1190 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 17,
том VII, рег. № 5971, дело № 1197/25.07.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том ІІ, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
8. Сумата 1420 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 17,
том VII, рег. № 5971, дело № 1197/25.07.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
9. Сумата 770 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 17,
том VII, рег. № 5971, дело № 1197/25.07.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
10. Сумата 750 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 17,
том VII, рег. № 5971, дело № 1197/25.07.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
11. Сумата 1910 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 17,
том VII, рег. № 5971, дело № 1197/25.07.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
12. Сумата 1470 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 17,
том VII, рег. № 5971, дело № 1197/25.07.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
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13. Сумата 4200 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 17,
том VII, рег. № 5971, дело № 1197/25.07.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
14. Сумата 1990 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 17,
том VII, рег. № 5971, дело № 1197/25.07.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
15. Сумата 2090 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 17,
том VII, рег. № 5971, дело № 1197/25.07.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
16. Сумата 1610 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт № 196,
том VII, рег. № 6905, дело № 1375/19.08.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том ІІ, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
17. Сумата 2100 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт № 196,
том VII, рег. № 6905, дело № 1375/19.08.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
18. Сумата 410 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт № 196,
том VII, рег. № 6905, дело № 1375/19.08.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том ІІ, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
19. Сумата 1700 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт № 196,
том VII, рег. № 6905, дело № 1375/19.08.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
20. Сумата 3580 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт № 196,
том VII, рег. № 6905, дело № 1375/19.08.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том ІІ, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
21. Сумата 1290 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт № 196,
том VII, рег. № 6905, дело № 1375/19.08.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
22. Сумата 1600 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт № 196,
том VII, рег. № 6905, дело № 1375/19.08.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
23. Сумата 2100 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт № 196,
том VII, рег. № 6905, дело № 1375/19.08.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
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24. Сумата 1650 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт № 196,
том VII, рег. № 6905, дело № 1375/19.08.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
25. Сумата 2250 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт № 196,
том VII, рег. № 6905, дело № 1375/19.08.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
26. Сумата 2940 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт № 197,
том VII, рег. № 6906, дело № 1376/19.08.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
27. Сумата 920 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт № 197,
том VII, рег. № 6906, дело № 1376/19.08.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том ІІ, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
28. Сумата 2680 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт № 197,
том VII, рег. № 6906, дело № 1376/19.08.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том ІІ, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
29. Сумата 930 лв., представляваща пазарна
та стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с постановление за
възлагане на недвижими имоти от 11.11.2008 г. на
ЧСИ с peг. № 869 на КЧСИ, с район на действие
района на Окръжен съд – Стара Загора, по изп.д.
№ 70, влязло в сила на 16.12.2008 г., и отчужден
с нотариален акт № 78, том ІІ, рег. № 1400, дело
№ 272/8.04.2016 г.
30. Сумата 2080 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с постановление за
възлагане на недвижими имоти от 11.11.2008 г. на
ЧСИ с peг. № 869 на КЧСИ, с район на действие
района на Окръжен съд – Стара Загора, по изп.д.
№ 20088690400070, влязло в сила на 16.12.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том ІІ, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
31. Сумата 1910 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с постановление за
възлагане на недвижими имоти от 11.11.2008 г.
на Ивелина Биолова – частен съдебен изпълни
тел, peг. № 869 на КЧСИ, с район на действие
района на Окръжен съд – Стара Загора, по изп.д.
№ 20088690400070, влязло в сила на 16.12.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
32. Сумата 1060 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с постановление за
възлагане на недвижими имоти от 11.11.2008 г. на
ЧСИ с peг. № 869 на КЧСИ, с район на действие
района на Окръжен съд – Стара Загора, по изп.д.
№ 20088690400070, влязло в сила на 16.12.2008 г.,
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и отчужден с нотариален акт № 78, том ІІ, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
33. Сумата 1840 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с постановление за
възлагане на недвижими имоти от 11.11.2008 г. на
ЧСИ с peг. № 869 на КЧСИ, с район на действие
района на Окръжен съд – Стара Загора, по изп.д.
№ 20088690400070, влязло в сила на 16.12.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
34. Сумата 1900 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с нотариален акт
№ 51, том IV, рег. № 4772, дело № 646/18.06.2009 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том ІІ, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
35. Сумата 1750 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с нотариален акт
№ 51, том IV, рег. № 4772, дело № 646/18.06.2009 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том ІІ, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
36. Сумата 1360 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с нотариален акт
№ 51, том IV, рег. № 4772, дело № 646/18.06.2009 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
37. Сумата 1380 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с нотариален акт
№ 51, том IV, рег. № 4772, дело № 646/18.06.2009 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
38. Сумата 280 лв., представляваща пазарна
та стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с нотариален акт
№ 51, том IV, рег. № 4772, дело № 646/18.06.2009 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
39. Сумата 4960 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с нотариален акт
№ 51, том IV, рег. № 4772, дело № 646/18.06.2009 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том ІІ, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
40. Сумата 2570 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с нотариален акт
№ 51, том IV, рег. № 4772, дело № 646/18.06.2009 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
41. Сумата 3490 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с нотариален акт
№ 51, том IV, рег. № 4772, дело № 646/18.06.2009 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
42. Сумата 4200 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 96,
том VIII, рег. № 9494, дело № 1472/16.12.2009 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
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43. Сумата 460 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 96,
том VIII, рег. № 9494, дело № 1472/16.12.2009 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том ІІ, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
44. Сумата 2620 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 96,
том VIII, рег. № 9494, дело № 1472/16.12.2009 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
45. Сумата 300 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 96,
том VIII, рег. № 9494, дело № 1472/16.12.2009 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
46. Сумата 1990 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 96,
том VIII, рег. № 9494, дело № 1472/16.12.2009 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
47. Сумата 3640 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 96,
том VIII, рег. № 9494, дело № 1472/16.12.2009 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
48. Сумата 2160 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 96,
том VIII, рег. № 9494, дело № 1472/16.12.2009 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
49. Сумата 1800 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 96,
том VIII, рег. № 9494, дело № 1472/16.12.2009 г.,
и отчужден с нотариален акт № 78, том II, рег.
№ 1400, дело № 272/8.04.2016 г.
50. Сумата 2240 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 24,
том XII, рег. № 5886, дело № 1057/30.09.2005 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
51. Сумата 3970 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 24,
том XII, рег. № 5886, дело № 1057/30.09.2005 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
52. Сумата 5500 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 24,
том XII, рег. № 5886, дело № 1057/30.09.2005 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
53. Сумата 1570 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 24,
том XII, рег. № 5886, дело № 1057/30.09.2005 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том ІІ, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
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54. Сумата 6470 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 24,
том XII, рег. № 5886, дело № 1057/30.09.2005 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том ІІ, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
55. Сумата 3290 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 24,
том XII, рег. № 5886, дело № 1057/30.09.2005 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
56. Сумата 4520 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 24,
том XII, рег. № 5886, дело № 1057/30.09.2005 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
57. Сумата 2240 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 25,
том XII, рег. № 5890, дело № 1058/30.09.2005 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том ІІ, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
58. Сумата 3970 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 25,
том XII, рег. № 5890, дело № 1058/30.09.2005 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том ІІ, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
59. Сумата 5500 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 25,
том XII, рег. № 5890, дело № 1058/30.09.2005 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67 от 4.02.2016 г.
60. Сумата 6570 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 25,
том XII, рег. № 5890, дело № 1058/30.09.2005 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
61. Сумата 6200 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 25,
том XII, рег. № 5890, дело № 1058/30.09.2005 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
62. Сумата 3290 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 25,
том XII, рег. № 5890, дело № 1058/30.09.2005 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
63. Сумата 4520 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на от
чуждаването му, придобит с нотариален акт № 25,
том XII, рег. № 5890, дело № 11058/30.09.2005 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
64. Сумата 6470 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с нотариален акт
№ 99, том 1, рег. № 945, дело № 59/13.02.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
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65. Сумата 3130 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с нотариален акт
№ 99, том 1, рег. № 945, дело № 59/13.02.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
66. Сумата 2960 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с нотариален акт
№ 100, том 1, рег. № 948, дело № 60/13.02.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
67. Сумата 6050 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с нотариален акт
№ 100, том 1, рег. № 948, дело № 60/13.02.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
68. Сумата 3340 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с нотариален акт
№ 101, том 1, рег. № 952, дело № 61/13.02.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
69. Сумата 3340 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с нотариален акт
№ 101, том 1, рег. № 952, дело № 61/13.02.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
70. Сумата 3340 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с нотариален акт
№ 102, том 1, рег. № 956, дело № 62/13.02.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
71. Сумата 9310 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с нотариален акт
№ 130, том V, рег. № 3078, дело № 274/4.04.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
72. Сумата 10 850 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с нотариален акт
№ 130, том V, рег. № 3078, дело № 274/4.04.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
73. Сумата 3200 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с нотариален акт с
№ 93, том VI, рег. № 3713, дело № 376/24.04.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
74. Сумата 3940 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт № 167,
том VII, рег. № 5099, дело № 539/10.06.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
75. Сумата 4970 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт № 167,
том VII, peг. № 5099, дело № 539/10.06.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
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76. Сумата 5900 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт № 167,
том VII, рег. № 5099, дело № 539/10.06.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
77. Сумата 5570 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт № 167,
том XII, рег. № 8235, дело № 991/1.10.2008 г., и
отчужден с нотариален акт № 21, том ІІ, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
78. Сумата 8460 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт № 129,
том XV, рег. № 9828, дело № 1269/20.11.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том ІІ, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
79. Сумата 6880 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт № 129,
том XV, рег. № 9828, дело № 1269/20.11.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
80. Сумата 2940 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт № 129,
том XV, рег. № 9828, дело № 1269/20.11.2008 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
81. Сумата 8700 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт № 166,
том 6, рег. № 10890, дело № 934/16.12.2008 г., и
отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
82. Сумата 3950 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с нотариален акт
№ 93, том ІІ, рег. № 942, дело № 62/3.02.2009 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
83. Сумата 2580 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с нотариален акт с
№ 96, том II, рег. № 946, дело № 65/3.02.2009 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
84. Сумата 6380 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с нотариален акт с
№ 41, том III, рег. № 1235, дело № 100/10.02.2009 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
85. Сумата 5170 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с нотариален акт с
№ 15, том VI, рег. № 2457, дело № 250/19.03.2009 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
86. Сумата 4920 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт с № 91,
том IV, рег. № 3502, дело № 5081/18.06.2010 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
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87. Сумата 1570 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с нотариален акт с
№ 116, том VII, рег. № 6227, дело № 970/7.10.2010 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
88. Сумата 1290 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт с № 58,
том VIII, рег. № 6717, дело № 1071/27.10.2010 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том II, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
89. Сумата 2540 лв., представляваща пазарната
стойност на недвижим имот към датата на отчуж
даването му, придобит с нотариален акт с № 58,
том VIII, рег. № 6717, дело № 1071/27.10.2010 г.,
и отчужден с нотариален акт № 21, том ІІ, рег.
№ 628, дело № 67/4.02.2016 г.
90. Сумата в размер 5000 лв., представлява
ща продажна цена на отчуждените дружествени
дялове от „Авивас“ – ЕООД.
91. Сумата 6800 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с нотариален акт с
договор № 645/12.12.2005 г. и отчужден с н.а. № 96,
том VIII, рег. № 5980, дело № 1003/4.10.2011 г.
92. Сумата 19 800 лв., представляваща пазар
ната стойност на недвижим имот към датата на
отчуждаването му, придобит с нотариален акт с
договор № 647/12.12.2005 г. и отчужден с н.а. № 96,
том VIII, рег. № 5980, дело № 1003/4.10.2011 г.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1, чл. 62, § 1, т. 9 от ЗОПДНПИ (отм.) и
§ 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ от „Студио С“ – ЕООД,
ЕИК 123533503, представлявано от Боян Михайлов
Ботев, ЕГН 7608118524, с цена на иска 177 990 лв.:
1. Овощна градина, намираща се в с. Ново
село, община Стара Загора, ЕКАТТЕ 52252, в
местността Стамболов хан, с площ 1,251 дка,
пета категория, представляваща имот № 017073
по плана на селото, с граници и съседи: имоти
с № 017033, 017020, 017072, 017031, 017074, при
добита с н.а. № 12, том VII, рег. № 12648, д.
№ 1016/14.10.2011 г.
2. Апартамент № 2, намиращ се в Стара За
гора, ул. Св. Княз Борис № 73, на първи етаж от
жилищна сграда, със застроена площ 89,60 кв. м,
състоящ се от: две стаи, хол, кухня, тоалетна и
антре, с граници на апартамента: от север – двор
на кооперацията; от изток – магазин на Община
Стара Загора; от юг – ул. Св. Княз Борис, и от
запад – апартамент на Димитър и Пенка Койчеви
и стълбищна клетка, който самостоятелен обект
е с идентификатор № 68850.503.501.3.2, с пред
назначение: жилище, апартамент, на едно ниво,
със съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: обект № 68850.503.501.3.15; под обек
та: няма, и над обекта: обект № 68850.503.501.3.4,
заедно с прилежащите му избено помещение
№ 3, с площ 8 кв. м, с граници: от север – двор
на кооперацията, от изток – избено помещение
на Калина Милева, от юг – коридор, и от за
пад – избено помещение на Димитър и Пенка
Койчеви, и таванско помещение № 7, с площ
22 кв. м, с граници: от север – таван на Димитър
и Пенка Койчеви; от изток – коридор и таван на
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Калина Милева; от юг – ул. Св. Княз Борис, и от
запад – ул. Георги Колев, придобит с н.а. № 161,
том VI, peг. № 11996, дело № 972 от 13.09.2011 г.
3. 1/16 идеална част от ПИ – дворно място,
намиращо се в Стара Загора, кв. Възраждане, с
идентификатор № 68850.503.501, цялото с площ
3245 кв. м, с трайно предназначение на територи
ята: урбанизирана, с начин на трайно ползване:
комплексно застрояване, с номер по предходен
план: парцел Х-ЖС и ПГ, със съседи: имоти
с № 68850.503.949, 68850.503.502, 68850.503.953,
68850.503.960, придобито с н.а. № 109, том III,
рег. № 5735, дело № 414/24.04.2015 г.
4. ПИ с площ 1150 кв.м ведно с намиращите
се в него масивно жилище с площ 60,242 кв. м,
второстепенна сграда с площ 42,200 кв. м, подоб
рения и трайни насаждения, съставляващ УПИ
VI-90 от 1150,00 кв. м в кв. 34 по ПУП на с. Съб
рано, община Нова Загора, с граници: улица,
УПИ VII-99, УПИ IX-91, УПИ ІІІ-87, УПИ V-89,
придобит с н.а. № 96, том VIII, peг. № 5980, дело
№ 1003/4.10.2011 г.
5. УПИ II, кв. 49 по ПУП на с. Събрано с
площ 1020 кв. м, с граници: запад и север – улици,
изток – УПИ II, юг – УПИ III, придобит с н.а.
№ 96, том VIII, рег. № 5980, д. № 1003/4.10.2011 г.
6. Нива в местността Чеирите с площ 10,000 дка,
че т вър т а к ат ег ори я, п р едс т а в л я ва ща и мо т
№ 070028 по плана на с. Събрано, община Нова
Загора, ЕКАТТЕ 70456, при граници: имоти с
№ 070027,070018, 000280, придобита с н.а. № 128,
том 2, peг. № 3234, д. № 280/12.09.2011 г.
7. Нива в местността Старото лозе с площ
12,564 дка, четвърта категория, представляваща
имот № 037015 по плана на с. Събрано, общи
на Нова Загора, ЕКАТТЕ 70456, при граници:
имоти с № 037014, 037005,037006, 037010, 000234,
придобита с н.а. № 128, том 2, peг. № 3234, дело
№ 280/12.09.2011 г.
8. Нива в местност та Чатърлъка с площ
11,782 дка, четвърта категория, съставляваща имот
№ 054001 по плана на с. Събрано, при граници:
имоти № 054002, 000110, 000111, придобита с н.а.
№ 128, том 2, peг. № 3234, д. № 280/12.09.2011 г.
9. Нива в местността Над линията с площ
11,100 дка, четвърта категория, представляваща
имот № 001009 по плана на с. Събрано, община
Нова Загора, ЕКАТТЕ 70456, при граници: имоти
с № 001002, 001008, 000202, 001010, придобита с н.а.
№ 128, том 2, peг. № 3234, дело № 280/12.09.2011 г.
10. Н и ва в мес т нос т та Чеи ри т е с п лощ
10,562 дка, четвърта категория, представляваща
имот № 068016 по плана на с. Събрано, община
Нова Загора, ЕКАТТЕ 70456, при граници: имоти
с № 068003, 068004, 068015, 068017, придобита с н.а.
№ 128, том 2, peг. № 3234, дело № 280/12.09.2011 г.
11. Нива в местността До гробищата с площ
10,675 дка, трета категория, представляваща имот
№ 060023 по плана на с. Събрано, община Нова
Загора, ЕКАТТЕ 70456, при граници: имоти с
№ 060022, 000263, 000026, 060012, 000264, 060013,
придобита с н.а. № 128, том 2, peг. № 3234, дело
№ 280/12.09.2011 г.
12. Нива в мест ност та Фу н дата с п лощ
13,085 дка, трета категория, представляваща имот
№ 072007 по плана на с. Събрано, община Нова
Загора, ЕКАТТЕ 70456, при граници: имоти с
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№ 072006, 000143, 072008, 072016, придобита с н.а.
№ 128, том 2, peг. № 3234, дело № 280/12.09.2011 г.
13. Ни ва в мес т нос т та Фу н дата с п лощ
13,939 дка, трета категория, представляваща имот
№ 084011 по плана на с. Събрано, община Нова
Загора, ЕКАТТЕ 70456, при граници: имоти с
№ 084004, 084012, 000152, 084006, придобита с н.а.
№ 128, том 2, peг. № 3234, дело № 280/12.09.2011 г.
14. Нива в местността Под шосето с площ
10,600 дка, четвърта категория, представляваща
имот № 065021 по плана на с. Събрано, общи
на Нова Загора, ЕКАТТЕ 70456, при граници:
имоти с № 065020, 065003, 065019, 000120, 065018,
придобита с н.а. № 128, том 2, peг. № 3234, дело
№ 280/12.09.2011 г.
15. Нива в местността Под шосето с площ
21,751 дка, четвърта категория, представляваща
имот № 067028 по плана на с. Събрано, общи
на Нова Загора, ЕКАТТЕ 70456, при граници:
имоти с № 067020, 067019, 000137, 067029, 067021,
придобита с н.а. № 128, том 2, peг. № 3234, дело
№ 280/12.09.2011 г.
16. Нива в местността Чатърлъка с площ
13,688 дка, четвърта категория, представляваща
имот № 049022 по плана на с. Събрано, община
Нова Загора, ЕКАТТЕ 70456, при граници: имоти
с № 049021, 000118, 000115, 049018, придобита с н.а.
№ 128, том 2, peг. № 3234, дело № 280/12.09.2011 г.
17. Нива в местността До гробищата с площ
16,600 дка, трета категория, представляваща имот
№ 059016 по плана на с. Събрано, община Нова
Загора, ЕКАТТЕ 70456, при граници: имоти с
№ 059005, 000263, 059006, 059007, 059015, 059017,
придобита с н.а. № 128, том 2, peг. № 3234, дело
№ 280/12.09.2011 г.
18. Ни ва в мес т нос т та Фу н дата с п лощ
10,175 дка, трета категория, представляваща имот
№ 074016 по плана на с. Събрано, община Нова
Загора, ЕКАТТЕ 70456, при граници: имоти с
№ 074005, 074017, 074009, 000145, придобита с н.а.
№ 128, том 2, peг. № 3234, дело № 280/12.09.2011 г.
19. Нива в местността Саръ мише с площ
15,922 дка, четвърта категория, съставляваща
имот № 006020 по плана на с. Събрано, община
Нова Загора, ЕКАТТЕ 70456, при граници и съ
седи: имоти с № 006021, 006011, 006018, 006019,
придобита с н.а. № 128, том 2, peг. № 3234, дело
№ 280/12.09.2011 г.
20. Нива в местността Под шосето с площ
16,011 дка, четвърта категория, представляваща
имот № 066022 по плана на с. Събрано, община
Нова Загора, ЕКАТТЕ 70456, при граници: имоти
с № 066003, 000133, 066021, 066023, придобита с н.а.
№ 128, том 2, peг. № 3234, дело № 280/12.09.2011 г.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1, чл. 62, § 1, т. 9 от ЗОПДНПИ (отм.) и
§ 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ от „Авивас“ – ЕООД,
ЕИК 200022422, представлявано от Боян Михайлов
Ботев, ЕГН 7608118524, с цена на иска 162 200 лв.:
1. Дворно място, намиращо се в с. Средно
градище, община Чирпан, област Стара Загора, с
площ 2190 кв. м, представляващо УПИ № XV-222,
в квартал 33 по ПУП на селото, ведно с построе
ните в него жилищна сграда и други подобрения,
при граници: улица и имоти с № XVI-221, V-220,
VI-224 и XIV-223, придобито с н.а. № 70, том VII,
peг. № 4619, дело № 960/26.09.2011 г.
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2. Сумата в размер 148 700 лв., представляваща
внесени допълнителни парични вноски от Стефан
Ботев Георгиев, ЕГН 5108312245, в дружеството
и невъзстановени от „Авивас“ – ЕООД, ЕИК
200022422.
На основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 63,
ал. 2, т. 1, чл. 62, § 1, т. 9 от ЗОПДНПИ (отм.) и
§ 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ от „Антарес-1“ – ЕООД,
представлявано от Боян Михайлов Ботев, ЕГН
7608118524, с цена на иска 88 550 лв.:
1. 39,777/786 кв. м ид. части от ПИ – дворно
място, намиращо се в Стара Загора, ул. Сърнена
гора № 30, представляващо ПИ с идентифика
тор № 68850.501.595 по кадастралната карта на
гр. Стара Загора, с номер по предходен план:
парцел: VII, имот 11507, кв. 651в, по плана на
града, целият ПИ с площ 786 кв. м, с начин на
трайно ползване: високо застрояване (над 15 м)
и с трайно предназначение на територията: ур
банизирана; със съседи по актуална кадастрална
скица: имот № 68850.501.596; имот № 68850.501.353;
имот № 68850.501.355; имот № 68850.501.597 и имот
№ 68850.501.356, придобити с н.а. № 171, том III,
рег. № 5450, дело № 444 от 10.05.2012 г.
2. Склад № 1, разположен на VI тавански етаж от
пететажна жилищна сграда с тавански етаж, гара
жи и ограда, намираща се в Стара Загора, ул. Сър
нена гора № 30, със застроена площ 12,76 кв. м,
с граници: от север – улица, от изток – ко
ридор, от юг – склад № 2, и от запад – двор,
който самостоятелен обект е с идентификатор
№ 68850.501.595.3.36, с предназначение – за склад,
на 1 ниво, със съседни самостоятелни обекти в
сградата по кадастралното заснемане: на същия
етаж обект № 68850.501.595.3.37; под обекта: обекти
№ 68850.501.595.3.20 и № 68850.501.595.3.21, и над
обекта – няма, заедно с 0,628 % идеални части
от общите части на сграда с идентификатор
№ 3, както и заедно с 0,628 % идеални части
от правото на строеж върху мястото, в което е
построена сградата, представляващо поземлен
имот с идентификатор № 68850.501.595, придобит
с н.а. № 172, том III, рег. № 5451, дело № 445 от
10.05.2012 г.
3. Склад № 2, разположен на VI тавански етаж
от пететажна жилищна сграда с тавански етаж,
гаражи и ограда, намираща се в Стара Загора,
ул. Сърнена гора № 30, със застроена площ 23,75
кв. м, с граници на склада по нотариален акт: от
север – склад № 1, от изток – склад № 3 и коридор,
от юг – двор, и от запад – двор, който самостояте
лен обект е с идентификатор № 68850.501.595.3.37, с
предназначение – за склад, на 1 ниво, със съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
обекти № 68850.501.595.3.38 и № 68850.501.595.3.36;
под о б ек т а: о б ек т и № 6 8 850. 501. 595. 3.21 и
№ 68850.501.595.3.22, и над обекта – няма, заед
но с 1,167 % идеални части от общите части на
сграда с идентификатор № 3, както и заедно с
1,167 % идеални части от правото на строеж върху
мястото, в което е построена сградата, представ
ляващо ПИ с идентификатор № 68850.501.595,
придобит с н.а. № 172, том III, рег. № 5451, дело
№ 445 от 10.05.2012 г.
4. Склад № 3, разположен на VI тавански
етаж от пететажна жилищна сграда с тавански
етаж, гаражи и ограда, намираща се в Стара
Загора, ул. Сърнена гора № 30, със застроена
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площ 26,10 кв. м, с граници: от север – склад
№ 4 и коридор, от изток – двор, от юг – двор,
и от запад – склад № 2, който самостоятелен
обект е с идентификатор № 68850.501.595.3.38,
с предназначение – за склад, на 1 ниво, със са
мостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
обекти № 68850.501.595.3.39 и № 68850.501.595.3.37;
под обекта: обект № 68850.501.595.2.22 и обект
№ 68850.501.595.3.23, и над обекта – няма, заед
но с прилежащото му избено помещение № 7,
с площ 4 кв. м, с граници: от север – коридор,
от изток – коридор, от юг – мазе № 6, и от за
пад – мазе № 8, заедно с 1,342 % ид.ч. от общите
части на сграда с идентификатор № 3, както и
заедно е 1,342 % ид.ч. от правото на строеж върху
мястото, представляващо ПИ с идентификатор
№ 68850.501.595, придобит с н.а. № 172, том III,
рег. № 5451, дело № 445 от 10.05.2012 г.
5. Склад № 4, разположен на VI тавански
етаж от пететажна жилищна сграда с тавански
етаж, гаражи и ограда, намираща се в Стара
Загора, ул. Сърнена гора № 30, със застроена
площ 17,28 кв. м, с граници: от север – улица; от
изток – двор; от юг – склад № 3, и от запад – ко
ридор, който самостоятелен обект е с идентифи
катор № 68850.501.595.3.39, с предназначение – за
склад, със съседни самостоятелни обекти в сгра
дата: на същия етаж: обект № 68850.501.595.338;
под обекта – обект № 68850.501.595.3.23, и над
обекта – няма, заедно с 0,848 % ид.ч. от общите
части на сграда с идентификатор № 3, ведно с
0,848 % ид.ч. от правото на строеж върху мястото,
в което е построена сградата, представляващо
ПИ с идентификатор № 68850.501.595, придобит
с н.а. № 172, том III, рег. № 5451, дело № 445 от
10.05.2012 г.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
11.03.2021 г. от 10 ч.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят претенциите си върху имуществото
в срок до 26.02.2021 г. и че неподадените в срока
претенции няма да бъдат разгледани от съда.
9631
Софийският градски съд, гражданско отде
ление, 6-и състав, на основание чл. 155, ал. 1
ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр. д.
№ 13161/2019 г. въз основа на постъпило моти
вирано искане от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно при
добитото имущество (КПКОНПИ) срещу Ангел
Кръстев Попов, ЕГН 5607256968, с постоянен и
настоящ адрес: София, район „Средец“, ул. Хан
Омуртаг № 78, за отнемане на имущество на обща
стойност 208 866,53 лв., описано, както следва:
1. Иск с правно основание чл. 63, ал. 2, т. 1
във връзка с чл. 62 от Закона за отнемане в
полза на държавата на незаконно придобито
имущество от 2012 г. (отм.) за отнемане на сумата
15 646,64 лв. – предмет на престъпление.
2. Иск с правно основание чл. 72 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от Закона за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито
имущество от 2012 г. (отм.) за отнемане на су
мата 100 лв., представляваща продажната цена
на 10 дружествени дяла от капитала на „Пе
манг“ – ЕООД.
3. Иск с правно основание чл. 72 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от Закона за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито
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имущество от 2012 г. (отм.) за отнемане на су
мата 100 лв., представляваща продажната цена
на 100 дружествени дяла от капитала на „Або
вис“ – ЕООД,
4. Иск с правно основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 62 от Закона за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество от
2012 г. (отм.) за отнемане на лек автомобил марка
„Фолксваген“, модел „Поло“, рег. № СА3101РТ,
р а м а № W V W Z Z Z 6 N Z S W 0 52 0 3 4 , д в и г а т е л
№ АРQ410992/004545552/14.12.2010 г., цвят: тъмно
сив, дата на първоначална регистрация 20.07.1995 г.
5. Иск с правно основание чл. 72 във връзка
с чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от Закона за отне
мане в полза на държавата на незаконно при
добито имущество от 2012 г. (отм.) за отнемане
на сумата 4500 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил марка „Опел“, модел „Корса“, рег.
№ СВ3446АТ, рама № W0L0SDL0874100299, дви
гател № Z14XEP19KB4705, цвят: черен, дата на
първоначална регистрация 1.12.2006 г.
6. Иск с правно основание чл. 72 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от Закона за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито
имущество от 2012 г. (отм.) на сумата 100 000 лв.,
представляваща вземане на Ангел Кръстев По
пов от предоставен заем на „Пеманг“ – ООД,
през 2015 г.
7. Иск с правно основание чл. 72 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от Закона за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито
имущество от 2012 г. (отм.) за отнемане на су
мата 24 532,50 лв., представляваща възстановена
част от предоставен заем на „Пеманг“ – ООД,
през 2015 г.
8. Иск с правно основание чл. 72 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от Закона за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито
имущество от 2012 г. (отм.) за отнемане на след
ните суми:
– сумата в размер 6190 лв., представляваща
вноски на каса от Ангел Попов по банкова смет
ка № 800231000075911 в „Обединена българска
банка“ – АД;
– сумата в размер 6920 лв., представлява
ща вноски на каса от Ангел Попов по банкова
сметка № BG 70 FINV 91501015328421 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД;
– сумата в размер 1380 лв., представлява
ща вноски на каса от Ангел Попов по банкова
сметка № BG 89 FINV 91501015470572 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД;
– сумата в размер 21 574,27 лв., представля
ваща вноски на каса от Ангел Попов по банкова
сметка BG 85 FINV 91501015316220 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД.
9. Иск с правно основание чл. 72 във връзка с
чл. 63, ал. 2, т. 1 и чл. 62 от Закона за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито
имущество от 2012 г. (отм.) за отнемане на след
ните суми:
– сумата в размер 20 156 лв., представлява
ща вноски от трети лица по сметка № BG 91
FINV 91501015443473 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Ангел Попов;
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– сумата в размер 3900 лв., представляваща
вноски от трети лица по сметка № BG 70 FINV
91501015328421 в „Първа инвестиционна бан
ка“ – АД, с титуляр Ангел Попов;
– сумата в размер 3367,12 лв., представля
ваща вноски от трети лица по сметка № BG 85
FINV 91501015316220 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Ангел Попов.
Определя двумесечен срок считано от датата
на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“, в който третите заинтересовани лица
могат да предявят пред Софийския градски съд
претенциите си върху имуществото, предмет
на отнемане, на основание чл. 155, ал. 1 от
ЗПКОНПИ.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 27.04.2021 г. от 13,30 ч.
9583
Софийският градски съд на основание чл. 17,
а л. 1, т. 8 от ЗПП вписва п ромени по ф.д.
№ 19/2018 г. на политическа партия „НАЦИО
НАЛНА АЛТЕРНАТИВА РОДОВЕ ОБЩНОСТ
ДЪРЖАВА“, както следва: заличава Елена Цо
нева Гунчева като член на оперативния съвет и
заместник-председател на партията.
9654
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Клуб
спортисти и туристи ветерани – Янтра 11“ –
гр. Полски Тръмбеш, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 2.03.2021 г.
в 16 ч. в голямата зала на Клуба на пенсионера
в Полски Тръмбеш с адрес ул. Търговска № 41,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
сдружението за 2020 г.; 2. приемане на годишния
финансов отчет и отчета за приходите и разходите
за 2020 г.; 3. предложение за изменение на чл. 23,
ал. 3 от устава на сдружението; 4. приемане на
нови членове; 5. разни.
9653
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
с нес топанска цел „Спортен клуб „Карате –
киокушин“ – Севлиево, на основание чл. 20
от устава на сдружението и чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 22.02.2021 г. в 13 ч. в
Севлиево, ул. Видима № 19, при следния дневен
ред: 1. промяна на устава на сдружението – при
емане изцяло на нов устав; 2. избор на членове
на управителния съвет; 3. избор на председател
на управителния съвет; 4. избор на секретар на
сдружението; 5. разни. При липса на кворум на
основание чл. 21 от устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
9656

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2020 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
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