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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за мер
ките и действията по време на извънредното
положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване
на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.;
изм., бр. 34, 38, 44, 55, 60, 64, 71, 92 и 98 от
2020 г.; Решение № 15 на Конституционния
съд от 2020 г. – бр. 101 от 2020 г.; изм., бр. 103,
105, 107, 109 от 2020 г. и бр. 11 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 5 се създава ал. 5:
„(5) Обезпечителни мерки не се налагат и
действия по принудително изпълнение не се
извършват до два месеца след отмяната на
извънредната епидемична обстановка върху
парични средства, изплатени на работници
и служители като компенсации въз основа
на акт на Министерския съвет във връзка с
преодоляване на настъпилите последици от
COVID-19. Не подлежат на изпълнение запорни
съобщения върху вземанията на работниците
и служителите по изречение първо, включително постъпили по банковите им или други
платежни сметки.“
§ 2. В чл. 6в, ал. 1 след думите „държавна
собственост“ се добавя „както и органите за
управление на държавните предприятия и търговските дружества със 100 на сто държавно
участие в капитала, предоставили под наем
или за ползване техни имоти“.
§ 3. Създава се чл. 6г:
„Чл. 6г. (1) За периода от 1 януари 2021 г.
до два месеца след отмяната на извънредната
епидемична обстановка не се извършва прихващане на подлежащите на отпускане трансфери за общините с невъзстановените в срок

безлихвени заеми, предоставени от централния
бюджет на общините по чл. 103 и 130ж, ал. 1
от Закона за публичните финанси, и по § 38 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за здравето (ДВ, бр. 44 от 2020 г.).
(2) За периода от 1 януари 2021 г. до два
месеца след отмяната на извънредната епидемична обстановка върху неиздължения размер
на безлихвените заеми по ал. 1 не се дължат
лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
(3) Прихванатите в периода по ал. 1 трансфери с невъзстановени в срок безлихвени
заеми по ал. 1 се сторнират служебно от
Министерството на финансите след писмено
искане от кмета на общината до министъра
на финансите, направено в срок до 28 февруари 2021 г.
(4) За невъзстановените в срок безлихвени
заеми по ал. 1, които са прихванати от подлежащи на отпускане трансфери в периода
по ал. 1 и не са сторнирани служебно от
Министерството на финансите по реда на
ал. 3, размерът на дължимата лихва съгласно
Закона за лихвите върху данъци, такси и други
подобни държавни вземания се изчислява до
датата, на която е извършено прихващането.“
§ 4. В чл. 15а се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ:
„Средства може да се осигуряват и чрез допълнителен трансфер от бюджета на Министерството на здравеопазването.“
2. Създават се ал. 2 – 4:
„(2) Министерството на здравеопазването
може да изплаща допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на служители в
системата на Министерството на здравеопазването и подведомствените му разпоредители
с бюджет, работещи при неблагоприятни
условия на труд по време на обявеното извънредно положение, съответно на извънредната
епидемична обстановка, вк лючително за
дейности, свързани с поставяне на ваксини
срещу COVID-19.
(3) Ограниченията по чл. 67, ал. 9 и 10 от
Закона за държавния служител и чл. 107а,
ал. 15 и 16 от Кодекса на труда може да се
превишават до размера на възнагражденията
по ал. 2 и дължимите върху тях осигурителни
вноски.
(4) Периодичността на изплащане на възнагражденията по ал. 2 се определя със заповед
на министъра на здравеопазването, като не
се прилагат ограниченията по чл. 67, ал. 8
от Закона за държавния служител и чл. 107а,
ал. 15 от Кодекса на труда.“
§ 5. В чл. 26б се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) На микро, малки и средни предприятия,
които в изпълнение на заповед на министъра
на здравеопазването при извънредна епидемична обстановка са преустановили дейността
си след 1 ноември 2020 г., се предоставят
безвъзмездни средства в размер на процент
от оборота им без ДДС за същия календарен
период в рамките на периода от 1 март 2019 г.
до 29 февруари 2020 г. включително, за срок
до отпадането на съответното основание за
преустановяване на дейността. За предприятия, които след 1 януари 2020 г. са започнали/
възобновили дейност, която е преустановена
в изпълнение на заповед на министъра на
здравеопазването, безвъзмездните средства
са в размер на процент от оборота им без
ДДС за предходния месец на месеца, през
който е преустановена дейността. Средствата
по предходното изречение се предоставят за
всеки от месеците до отпадане на съответното
основание за преустановяване на дейността,
като за непълен месец безвъзмездните средства се предоставят пропорционално на дните
от месеца.“
2. В ал. 2 се създава изречение второ: „В
процедура чрез подбор на проектни предложения може да участват и безвъзмездна
финансова помощ може да бъде предоставена
на лица, които нямат публични задължения
по чл. 162, ал. 2, т. 1 и 7 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс преди 1 януари
2020 г., установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, или задълженията им
са отсрочени, разсрочени или обезпечени,
включително на лица, за които са налице
основанията по чл. 54, ал. 1, т. 6 от Закона
за обществените поръчки.“
§ 6. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 4а, ал. 1 и 2 числото „60“ се заменя
с „90“.
2. Създава се § 21б:
„§ 21б. (1) През 2021 г. ваксини срещу
COVID-19 могат да бъдат прилагани и на:
1. лица, пребиваващи продължително в
Република България;
2. членове на дипломатически и консулски
представителства и на представителства на
международни организации, акредитирани
в Република България, както и членове на
техния административно-технически и обслужващ персонал;
3. членове на семействата на лицата по
т. 2, които живеят с тях в едно домакинство
в Република България.
(2) Условията и редът за ваксинирането на
лицата по ал. 1 се определят в националния
план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България, приет с Решение № 896 на
Министерския съвет от 7 декември 2020 г.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за данък върху добавената стойност (ДВ, бр. 104 от 2020 г.) в преходните и
заключителните разпоредби се правят следните допълнения:
1. Създава се § 74а:
„§ 74а. Данъчното облекчение по чл. 189б
от Закона за корпоративното подоходно облагане, представляващо държавна помощ за
земеделски стопани, може да се ползва до 31
декември 2022 г., включително за корпоративния данък за 2022 г.“
2. Създава се § 78а:
„§ 78а. Новоучредените през 2020 г. данъчно
задължени лица не правят авансови вноски
за корпоративен данък по Закона за корпоративното подоходно облагане през 2021 г.,
с изключение на новоучредените в резултат
на преобразуване по Търговския закон, които правят тримесечни авансови вноски за
корпоративен данък през 2021 г.“
3. Създава се § 81а:
„§ 81а. Данъчното облекчение по чл. 48,
ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на
физическите лица, представляващо държавна
помощ за земеделски стопани, може да се
ползва до 31 декември 2022 г., включително
за данъка върху годишната данъчна основа по
чл. 28 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица за 2022 г.“
§ 8. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106
от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от
2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г.,
бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91,
100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г.,
бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75 и
97 от 2016 г., бр. 58, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г.,
бр. 15, 91, 98, 102, 103 и 105 от 2018 г., бр. 24,
64, 96, 101 и 102 от 2019 г. и бр. 18, 28, 38, 69,
104, 107 и 110 от 2020 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 176а, ал. 1 думите „и 4“ се заличават.
2. В § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби
се създава изречение трето: „Юрисдикции с
преференциален данъчен режим са и държавите/териториите, включени в Списъка на
Европейския съюз на юрисдикциите, неоказващи съдействие за данъчни цели.“
§ 9. В Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26
от 2012 г.; изм., бр. 54, 82 и 94 от 2012 г.,
бр. 68 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 61
и 79 от 2015 г., бр. 74 и 98 от 2016 г., бр. 103
от 2017 г., бр. 42 от 2019 г., бр. 14, 69 и 104 от
2020 г. и бр. 11 от 2021 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 3 думата „кено“ се заличава.
2. В чл. 5:
a) в ал. 1:
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аа) в т. 1 думите „и лото“ се заменят с
„лото и кено“;
бб) в т. 3 думите „числови лотарийни игри
бинго и кено“ се заменят с „числова лотарийна
игра бинго“;
б) в ал. 2, т. 2 думите „числови лотарийни
игри бинго и кено“ се заменят с „числова
лотарийна игра бинго“.
3. В чл. 6, ал. 1, т. 5 накрая се добавя „на
база изпитвания от вписана в регистъра по
чл. 20, ал. 1, т. 4 лаборатория и при условия
и по ред, определени в наредбата по чл. 42,
ал. 2“.
4. В чл. 26, ал. 4:
а) в т. 1 думите „числови лотарийни игри
бинго и кено“ се заменят с „числова лотарийна
игра бинго“;
б) в т. 4 думите „и лото“ се заменят с
„лото и кено“.
5. В чл. 34, ал. 2, т. 6 думите „съответно – комуникационно оборудване, както и
максима лен брой едновременни иг ра лни
сесии, съответстващ на броя игрални места
на виртуалното игрално оборудване за съответната интернет страница“ се заменят със
„съответно при онлайн залагания – наименование, тип и версия на комуникационното
оборудване“.
6. В чл. 42 ал. 3 се изменя така:
„(3) Не се допуска експлоатация в страната
на игрално оборудване и джакпот системи за
хазартни игри от тип и модификация, които
не са вписани в регистъра по чл. 20, ал. 2 на
база изпитвания от вписана в регистъра по
чл. 20, ал. 1, т. 4 лаборатория и при условия
и по ред, определени в наредбата по ал. 2.“
7. В чл. 45а досегашният текст става ал. 1
и се създава ал. 2:
„(2) Не се допуска използване на устройства
на самообслужване за организиране на лотарийни игри, които не са вписани в регистъра
по чл. 20, ал. 2 на база изпитвания от вписана
в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4 лаборатория и
при условия и по ред, определени в наредбата
по чл. 42, ал. 2.“
8. В чл. 55:
а) в ал. 1, изречение първо думите „и лото“
се заменят с „лото и кено“;
б) в ал. 3, изречение първо след думата
„лото“ се добавя „и кено“;
в) в ал. 4, изречение първо думите „и лото“
се заменят с „лото и кено“.
9. Член 57 се изменя така:
„Игра бинго
Чл. 57. (1) Играта бинго е хазартна игра,
при която се залага върху една или повече
числови комбинации и се изтеглят определен брой числа, формиращи печелившите
комбинации.
(2) При играта бинго се залага с талони,
върху които предварително са отразени комбинации от числа.
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(3) Когато играта се организира в игрална
зала, талоните за участие са ценни книжа,
издавани от държавата. Те се предоставят
на организаторите от Министерството на
финансите срещу заявка.
(4) Размерите на печалбите при играта бинго
се формират като предварително определен
процент от постъпленията. Най-малко 50 на
сто от стойността на постъпленията от играта
бинго се разпределя между участниците под
формата на печалби, които се предоставят
непосредствено след обявяването им.
(5) Играта бинго трябва да е осигурена с
вписана в регистъра по чл. 20, ал. 2 централна
компютърна система, включително система
за онлайн подаване на информация за формирането и разпределението на печалбите.
Централната компютърна система трябва да
осигурява подаването на информация към
сървър на Националната агенция за приходите, като задължително осигурява онлайн
регистрация на всяка трансакция в системата
на Националната агенция за приходите по ред
и начин, определени в наредбата по чл. 17,
ал. 3, т. 6.“
10. Член 58 се отменя.
§ 10. В Закона за националната стандартизация (обн., ДВ, бр. 88 от 2005 г.; изм., бр. 42
от 2009 г., бр. 97 от 2010 г., бр. 82 от 2012 г. и
бр. 7 и 103 от 2018 г.) в чл. 55 се създава т. 7:
„7. трансфери от други бюджети за други
дейности, възложени със закон.“
§ 11. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за държавните резерви и военновременните запаси (ДВ, бр. 65 от 2020 г.) в
преходните и заключителните разпоредби се
създава § 19а:
„§ 19а. Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ изпълнява
дейностите на Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ по чл. 11б, ал. 1
от Закона за държавните резерви и военновременните запаси и функциите по чл. 3а от
Закона за запасите от нефт и нефтопродукти
до окончателното фактическо предаване на
активите, пасивите, архива, съхраняваните
резерви и запаси от агенцията на Държавно
предприятие „Държавна петролна компания“.
Финансирането на дейностите и функциите
по изречение първо се осъществява чрез
предоставяне на трансфери от бюджета на
Министерството на икономиката по бюджета на Държавна агенция „Държавен резерв
и военновременни запаси“. Произтичащите
компенсирани промени 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.“
§ 12. В Закона за семейни помощи за деца
(обн., ДВ, бр. 32 от 2002 г.; изм., бр. 120 от
2002 г., бр. 112 от 2003 г., бр. 69 от 2004 г.,
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бр. 105 от 2005 г., бр. 21, 30, 33, 68 и 95 от
2006 г., бр. 113 от 2007 г., бр. 71 и 110 от 2008 г.,
бр. 23 от 2009 г., бр. 15 и 24 от 2010 г., бр. 99
от 2011 г., бр. 54 и 103 от 2012 г., бр. 15 и 109
от 2013 г., бр. 57, 79 и 96 от 2015 г., бр. 98 от
2016 г., бр. 99 от 2017 г., бр. 30, 77, 88 и 105
от 2018 г., бр. 24, 35, 101 от 2019 г. и бр. 104
от 2020 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 8д:
а) в ал. 5, т. 2 накрая се добавя „и от семейства на роднини или близки и доброволни
приемни семейства по ал. 2“;
б) създава се ал. 9:
„(9) Размерът на месечната помощ за семейства на роднини или близки и доброволни
приемни семейства, когато настаненото дете е
с определени 90 и над 90 на сто вид и степен
на увреждане или степен на трайно намалена
работоспособност, се намалява с размера на
месечните финансови помощи, които семействата получават за детето съгласно Закона
за закрила на детето.“
2. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създава т. 12:
„12. „Доброволни приемни семейства“
са приемните семейства по чл. 31, ал. 1 от
Закона за закрила на детето, които не са
професионални.“
§ 13. (1) Разпоредбата на чл. 63, ал. 15 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г. се прилага и за семейства на роднини или близки и доброволни
приемни семейства, при които са настанени
деца с трайни увреждания по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето.
(2) Разпоредбата на чл. 63, ал. 16 от Закона
за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се прилага за професионални
приемни семейства, при които са настанени
деца с трайни увреждания по реда на чл. 26
от Закона за закрила на детето.
§ 14. В Закона за социалните услуги (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 и 110
от 2020 г.) в преходните и зак лючителни
разпоредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 31, ал. 1 думите „18 месеца от влизането в сила на закона“ се заменят с „12
месеца от публикуването на резултатите от
преброяването на населението и жилищния
фонд в Република България през 2021 г.“.
2. В § 38, ал. 1 думите „1 юли“ се заменят
с „31 декември“.
3. В § 44:
а) в ал. 1 думите „От 1 януари 2022 г.“ се
заличават, накрая се поставя запетая и се
добавя „от 1 януари на годината, следваща
приемането на Националната карта на социалните услуги“;
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б) в ал. 2 думите „31 декември 2021 г.“ се
заменят с „1 януари на годината, следваща
приемането на Националната карта на социалните услуги“.
§ 15. В Закона за местните данъци и такси
(обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм., бр. 71, 83,
105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от 1999 г., бр. 34 и
102 от 2000 г., бр. 109 от 2001 г., бр. 28, 45, 56
и 119 от 2002 г., бр. 84 и 112 от 2003 г., бр. 6,
18, 36, 70 и 106 от 2004 г., бр. 87, 94, 100, 103
и 105 от 2005 г., бр. 30, 36 и 105 от 2006 г.,
бр. 55 и 110 от 2007 г., бр. 70 и 105 от 2008 г.,
бр. 12, 19, 41 и 95 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.,
бр. 19, 28, 31, 35 и 39 от 2011 г.; Решение № 5
на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30 от
2012 г.; изм., бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24,
30, 61 и 101 от 2013 г., бр. 105 от 2014 г., бр. 14,
35, 37, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 43 и 74 от
2016 г.; попр., бр. 80 от 2016 г.; изм., бр. 97 от
2016 г., бр. 88, 92, 96, 97 и 99 от 2017 г., бр. 98
и 108 от 2018 г., бр. 1 от 2019 г.; Решение № 4
на Конституционния съд от 2019 г. – бр. 32 от
2019 г.; изм., бр. 38, 96, 101 и 102 от 2019 г. и
бр. 18, 71, 104, 107 и 110 от 2020 г.) се правят
следните изменения:
1. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. Общинският съвет определя с
наредбата по чл. 1, ал. 2 размера на данъка в
граници от 0,1 до 4,5 на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот.“
2. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за местните данъци и такси (обн.,
ДВ, бр. 101 от 2013 г.; изм., бр. 105 от 2014 г.,
бр. 95 от 2015 г., бр. 97 от 2016 г., бр. 88 от
2017 г. и бр. 98 от 2018 г.) в заключителните
разпоредби:
а) в § 13, ал. 1 думите „31 декември 2021 г.“
се заменят с „31 декември на годината, следваща публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд
в Република България през 2021 г.“;
б) параграф 13а се отменя.
3. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за местните данъци и такси (обн.,
ДВ, бр. 88 от 2017 г.; изм., бр. 98 от 2018 г.)
в преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 16:
аа) в ал. 1 думите „за 2022 г.“ и „31 януари 2022 г.“ се заменят съответно със „за
втората година, следваща публикуването на
резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в Република България
през 2021 г.“ и „31 януари на втората година,
следваща публикуването на резултатите от
преброяването на населението и жилищния
фонд в Република България през 2021 г.“;
бб) в ал. 2 думите „За 2022 г.“ се заменят
със „За втората година, следваща публикуването на резултатите от преброяването на
населението и жилищния фонд в Република
България през 2021 г.“;
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б) в § 17, ал. 1 в текста преди т. 1 думите
„за 2022 г.“ се заменят със „за втората година,
следваща публикуването на резултатите от
преброяването на населението и жилищния
фонд в Република България през 2021 г.“;
в) в § 20 думите „31 март 2021 г.“ се заменят
с „31 март на годината, следваща публикуването на резултатите от преброяването на
населението и жилищния фонд в Република
България през 2021 г.“;
г) в § 21 думите „1 януари 2022 г.“ се заменят с „1 януари на втората година, следваща
публикуването на резултатите от преброяването на населението и жилищния фонд в
Република България през 2021 г.“.
§ 16. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на:
1. параграфи 4 и 7, които влизат в сила от
1 януари 2021 г.;
2. параграф 5, който влиза в сила от 11 декември 2020 г.;
3. параграф 15, т. 1 относно чл. 22 от Закона
за местните данъци и такси, който влиза в
сила от 20 април 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 12 февруари 2021 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
949

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50
ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

за приемане на Наредба за условията и реда
за регистрация и идентификация на участ
ниците, съхраняването на данни за органи
зираните онлайн залагания на територията
на Република България и за подаване на
информация за хазартните игри към сървър
на Националната агенция за приходите
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Наредбата за
условията и реда за регистрация и идентификация на участниците, съхраняването на
данни за организираните онлайн залагания
на територията на Република България и
за подаване на информация за хазартните
игри към сървър на Националната агенция
за приходите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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за условията и реда за регистрация и иденти
фикация на участниците, съхраняването на
данни за организираните онлайн залагания
на територията на Република България и
за подаване на информация за хазартните
игри към сървър на Националната агенция
за приходите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за:
1. регистрация и идентификация на участ
ниците в онлайн залагания в централната
компютърна система (ЦКС) на организаторите
на хазартни игри;
2. съхраняването на всички данни, свързани
с предлагането на онлайн хазартни услуги на
територията на Република България, както и
осигуряването на дистанционен достъп до тези
данни на контролните органи на Националната агенция за приходите (НАП) и Държавна
агенция „Национална сигурност“ (ДАНС);
3. автоматизирано подаване на информация
и онлайн регистрацията на всяка трансакция
в системата на НАП за онлайн залаганията,
игрите чрез други електронни съобщителни
средства и игрите по чл. 55, 57, 59, 60 и 62 от
Закона за хазарта (ЗХ);
4. одобряване на системи на организаторите
на хазартни игри за автоматизирано подаване
на информация към сървър на Националната
агенция за приходите.
Г л а в а

в т о р а

РЕГИСТРАЦИЯ И ИДЕНТИФИК АЦИЯ НА
УЧАСТНИЦИТЕ В ОНЛАЙН ЗАЛАГАНИЯ
Чл. 2. (1) Централната компютърна система
на организаторите на онлайн залагания трябва
да има система за регистрация и идентификация на участниците в игрите.
(2) Условие за участие в онлайн залагания е
участникът да е регистриран в ЦКС по ал. 1. За
онлайн залагания чрез интернет системата
следва да идентифицира и регистрира участниците от територията на Република България
на база географско локализиране на IP адреса,
от който участникът се регистрира. За онлайн
за лагани я чрез елект ронни съобщителни
средства системата следва да идентифицира
и регистрира участниците, изпращащи кратки
текстови съобщения (SMS) от територията на
Република България.
(3) Като участници могат да се регистрират
само навършили 18-годишна възраст дееспособни физически лица.
(4) Не се допускат до участие в онлайн
залагания уязвимите лица, посочени в чл. 10в,
ал. 2, т. 1 и 2 от ЗХ, и лицата по чл. 10в, ал. 3
от ЗХ, вписани в регистъра по чл. 10г от ЗХ.
(5) Орга н изат ори т е на хазар т н и и г ри
обработват лични данни при спазване на
изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679
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на Европейския парламент и на Съвета от
27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение
на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/ЕО (OB, L 119 от 4 май 2016 г.) и на
Закона за защита на личните данни.
Чл. 3. (1) Организаторите задължително
трябва да получат и съхранят в ЦКС следната информация относно идентификацията
на лице, което желае да се регистрира като
участник в онлайн залагания:
1. гражданство на лицето;
2. имена по документ за самоличност;
3. идентификационен номер на лицето,
който може да бъде единен граждански номер
(ЕГН), личен номер на чужденец (ЛНЧ), личен
номер (ЛН), служебен номер от регистъра (сл.
номер на НАП), единен идентификационен
код на чуждестранно физическо лице (ЕИК
на ЧФЛ), личен идентификационен номер или
друг номер или данни за идентификация съгласно съответното национално законодателство на лице, което не е български гражданин;
4. за лицата без ЕГН или ЛНЧ/ЛН/сл.
номер на НАП/ЕИК на ЧФЛ се изисква и
адрес на временно или постоянно пребиваване
в Република България или в друга държава,
дата на раждане, номер, дата на издаване и
издател на документ за самоличност.
(2) При съмнение, че полу чената вече
информация относно идентификацията на
участника не е достатъчна или достоверна,
организаторите на хазартни игри изискват
допълнителни доказателства, включително
информация и документи за идентифициране
на участника.
Чл. 4. (1) Организаторите извършват регистрация само на лица, предоставили информацията по чл. 3, които не са вписани
в регистъра по чл. 10г от ЗХ към датата на
регистрация.
(2) Отказът на лице да предостави информацията по чл. 3 дава право на организатора
да откаже регистрация на лицето за участие
в онлайн залагания.
Чл. 5. Организаторите водят регистър на
участниците в игрите, който задължително
съдържа:
1. информация за първоначалната регистрация на участника, неговите идентификационни данни, потребителско име, чрез
което ще осъществява достъп за участие в
игрите, IP адрес или номер на електронното
съобщително средство, от които е направена
регистрацията за участие;
2. IP адресите или номерата на електронни
съобщителни средства, от които участникът
е осъществявал достъп за участие в игрите;
3. данни за постъпили рекламации и жалби
от участника.
Чл. 6. Идентификацията на участниците по
чл. 3 се извършва по ред и начин, посочени в
процедура, оповестена на интернет страницата
на организатора.
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Г л а в а

т р е т а

АВТОМАТИЗИРАНО ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ КЪМ НАП
Чл. 7. Централната компютърна система
на организатор на онлайн залагания, ЦКС на
организатор на игри чрез други електронни
съобщителни средства и ЦКС на организатор
на игри по чл. 55, 57, 59, 60 и 62 от ЗХ трябва
да осигурява автоматизирано подаване към
сървър на НАП на информацията, посочена
в чл. 8 и 9.
Чл. 8. Централната компютърна система
на организатор на онлайн залагания и ЦКС
на организатор на игри чрез други електронни
съобщителни средства съхранява и изпраща
към сървър на НАП следните данни:
1. регистрационни данни за организатора
на хазартни игри – подават се съгласно приложение № 1 преди започване на дейността
и в 7-дневен срок след промяна или прекратяване на лиценза;
2. регистрационни данни за участниците
в онлайн залагания – подават се съгласно
приложение № 2 непосредствено след първоначална регистрация на участника и след
всяка промяна в регистрираните данни;
3. данни за всяко приключило събитие – подават се по участници съгласно приложение
№ 3 непосредствено след приключване на
събитието;
4. данни съгласно приложение № 4 за неприключилите събития (активни игри) към
края на отчетния период по чл. 30, ал. 8 от
ЗХ; данните се подават в срок до 3 дни след
изтичане на отчетния период;
5. при поискване – данни за неприключилите събития (активни игри) към момента на
поискване съгласно приложение № 5.
Чл. 9. Централната компютърна система
на организатор на хазартни игри по чл. 55,
57, 59, 60 и 62 от ЗХ изпраща към сървър на
НАП следната информация:
1. регистрационни данни за организатора
на хазартни игри – подават се след издаване
на удостоверение по чл. 34 от ЗХ, след промяна или прекратяване на лиценза съгласно
приложение № 6;
2. данни за всяко приключило събитие – съгласно приложение № 7;
3. данни за закупените/внесените удостоверителни знаци за участие (за игрите, за
които това се изисква) – подават се в деня
на закупуването/вноса на удостоверителните
знаци съгласно приложение № 8;
4. данни за неприключилите събития (активни игри) към края на отчетния период
по чл. 30, ал. 8 от ЗХ; данните се подават
съгласно приложение № 4 в срок до 3 дни
след изтичане на отчетния период;
5. при поискване – данни за неприключилите събития (активни игри) към момента на
поискване съгласно приложение № 5.
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Чл. 10. При подаване на информация по
чл. 8 и 9 организаторите задължително използват кодовете, посочени в приложение № 9.
Чл. 11. (1) Данните по чл. 8 и 9 се предават онлайн към сървър на НАП като XML
съобщение във формат и структура съгласно
описанията в приложения № 1, 2, 3, 5, 6, 7,
8 и 9.
(2) От сървъра на НАП към ЦКС на организатора се връща съобщение-потвърждение
за всяко получено XML съобщение, както и
статус на операцията съгласно описанията в
приложения № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 и 9.
(3) При неполучаване на потвърждение от
сървъра на НАП или при получаване на потвърждение със статус на операцията, различен
от „успешна“, системата на организатора на
хазартни игри изпраща съобщението отново с
валидни данни през 30 минути до получаване
на потвърждение за успешно приемане.
(4) При поискване от НАП данните по
чл. 8 и 9 се предоставят от организатора на
хазартни игри във формат xlsx или csv.
Чл. 12. Подаването на информация към
сървъра на НАП се извършва по наети от
организаторите на хазартни игри линии или
ч рез д ру г ком у никац ионен кана л, кои то
осигуряват непрекъсната 24-часова 7-дневна
свързаност между съответния организатор на
хазартни игри и сървъра на НАП.
Чл. 13. Организаторите на онлайн залагания, на игри чрез други електронни съобщителни средства и на игри по чл. 55, 57, 59, 60
и 62 от ЗХ отговарят за верността и пълнотата
на данните по чл. 8 и 9.
Чл. 14. Централната компютърна система
на организатор на онлайн залагания, ЦКС на
организатор на игри чрез други електронни
съобщителни средства и ЦКС на организатор на игри по чл. 55, 57, 59, 60 и 62 от ЗХ
съхранява всички изпратени към сървъра на
НАП XML съобщения в оригиналния им вид
и получените от сървъра на НАП съобщенияпотвърждения, както и информация за времето
и статуса на осъществената комуникация със
сървъра на НАП в срока по чл. 6, ал. 4 от ЗХ.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ И ДИСТАНЦИОНЕН ДОСТЪП НА НАП И ДАНС ДО
КОНТРОЛНИЯ ЛОК АЛЕН СЪРВЪР
Чл. 15. (1) Организаторите на онлайн залагания трябва да осигурят съхраняването на
всички данни, свързани с осъществяването на
хазартна дейност на територията на Република
България, на оборудване за съхранение на
данни (контролен локален сървър), разположен на територията на Републ ика България.
В случаите, когато ЦКС на организатора се
намира на територията на Република Бълга-
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рия, тя може да изпълнява и функциите на
контролен локален сървър.
(2) На контролния локален сървър се съхраняват данните за всички игрални сесии на
участниците от територията на Република
България, включително данни за идентификацията и регистрацията им, както и техните
индивидуални игрални сметки, финансови
преводи, извършени залози и изплатени печалби. Данните са напълно идентични с тези в
ЦКС на организаторите на онлайн залагания.
(3) Организаторите осигуряват непрекъснат
дистанционен достъп до данните на контролния локален сървър на контролните органи на
НАП и ДАНС чрез приложение за генериране
на справки и експорт от базата данни във
формат xlsx или csv. Достъпът се осъществява
чрез криптирана интернет връзка.
(4) В случаите по ал. 3 софтуерът на контролния локален сървър трябва да съхранява
информация за точните дата, час и вид на извършените действия. При поискване от НАП и
ДАНС организаторът предоставя информация
за осъществения от контролните им органи
достъп и параметрите на генерираните/експортираните данни.
Чл. 16. При възникване на хардуерни или
софтуерни дефекти на контролния локален
сървър максималният допустим период, в
който НАП и ДАНС нямат достъп до съхраняваните на него данни, е не повече от 6
часа общо на месец. Организаторите носят
отговорност за съхраняване на данните в тези
периоди, както и за съхраняването на данните в случаите, когато контролният локален
сървър на организатора е недостъпен или не
функционира. Събраните в такива периоди
данни трябва да бъдат съхранени в контролния локален сървър след възстановяване на
функционалността.
Чл. 17. Организаторите трябва да съхраняват данните на контролния локален сървър
във вида, в който са създадени, в срока по
чл. 6, ал. 4 от ЗХ.
Чл. 18. При поискване и за целите на
текущия контрол, осъществяван от НАП,
организаторите са длъжни да предоставят конкретни данни от контролния локален сървър
на електронен носител в срок до пет работни
дни от датата на връчване на искането.
Чл. 19. (1) Данните в контролния локален
сървър трябва да бъдат отделени логически и
безопасно от всякакви други данни.
(2) Организаторите трябва да създадат
задължително огледално копие на всички
данни в контролния локален сървър, които
да бъдат физически разделени и съхранени
на отделни запаметяващи устройства, които
се съхраняват на територията на Република
България.
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Г л а в а
п е т а
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА
СИС Т ЕМ И Н А ОРГА Н ИЗАТОРИ Т Е Н А
Х А З А Р Т Н И И Г РИ З А А В Т ОМ АТ ИЗИРАНО ПОДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА
КЪМ СЪРВЪР НА НАП
Чл. 20. (1) За одобряване на системите за
автоматизирано подаване на информация към
сървър на НАП организаторите подават искане
до изпълнителния директор на НАП, което задължително съдържа данни за идентификация
на искателя и данни за контакт.
(2) Искането по ал. 1 се подава заедно с
искането за издаване на лиценз, като към него
се прилага документация, доказваща, че ЦКС
и контролният локален сървър отговарят на
изискванията на тази наредба.
(3) Цялата документация трябва да бъде
предоставена на български език и в електронен формат.
(4) Документацията задължително трябва да
съдържа описание на функциите на системата
по ал. 1, процедурите за поддръжка и описание
на съобщенията за грешки.
Чл. 21. (1) Разглеждането на искането и
приложените към него документи се извършва
в 30-дневен срок от получаването му. Функционалността на системата за подаване на
информация към НАП се тества в хода на
изграждане на комуникационна свързаност със
сървър на НАП, като за целта НАП предоставя на организатора достъп до тестова среда, а
организаторът предоставя достъп до потребителския и/или административния интерфейс
на системата.
(2) След разглеждане на искането и приложените документи и съобразно резултатите
от тестването по ал. 1 се изготвя мотивирано
предложение до изпълнителния директор на
НАП относно одобряване на системите за
автоматизирано подаване на информация към
сървър на НАП.
(3) Въз основа на предложението по ал. 2
изпълнителният директор на НАП се произнася
с решение. Искателят се уведомява за решението по реда на чл. 27, ал. 1 от ЗХ.
(4) При несъответствие на искането и документите с изискванията на наредбата или ЗХ
изпълнителният директор на НАП уведомява
искателя по реда на чл. 23, ал. 6 от ЗХ, като
определя разумен срок за отстраняване на
несъответствията, през който срокът по ал. 1
спира да тече.
(5) Когато искателят представи доказателства за отстраняване на установените несъответствия в определения по ал. 4 срок, срокът
по ал. 1 започва да тече отново от датата на
представянето им.
(6) Ако при прегледа на представените до
казателства се констатира, че несъответствията
са отстранени, одобряването се извършва по
реда на ал. 2 и 3.
(7) При неизпълнение на задължението
по ал. 4 от страна на искателя изпълнителният директор на НАП постановява отказ за
одобряване на системите за автоматизирано
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подаване на информация към сървър на НАП.
Искателят се уведомява за отказа по реда на
чл. 27, ал. 1 от ЗХ.
(8) Отказът за одобряване на системите за
автоматизирано подаване на информация към
сървър на НАП може да бъде обжалван по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 22. При настъпила промяна във функционалността на системите за автоматизирано
подаване на информация към сървър на НАП
организаторите подават ново искане по реда
на чл. 20, като към искането се прилагат актуализираната документация на системата и
се посочват причините за промяната.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Активна игра“ включва всички направени
залози за събитие, което не е приключило в
отчетния период – месеца, за който се подава
декларацията по чл. 30, ал. 8 от ЗХ.
2. „Събитие“ е част от хазартна игра, за което
се прави залог, който може да бъде загубен или
да бъде получена печалба. При хазартни игри
по чл. 55, 57, 59, 60 и 62 от Закона за хазарта
събитието започва с първия регистриран залог и
приключва с последния регистриран залог. При
онлайн залагания събитието започва с първия
регистриран залог и приключва с последния
регистриран залог.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 6,
ал. 1, т. 4, чл. 17, ал. 1, т. 7 и ал. 3, т. 6, чл. 47а,
чл. 55, ал. 4, чл. 57, ал. 5, чл. 59, ал. 5, чл. 60,
ал. 5, чл. 62, ал. 3 и § 1, т. 12 от допълнителната
разпоредба от Закона за хазарта.
§ 3. Указания по прилагането на наредбата
се издават от изпълнителния директор на НАП.
§ 4. За изградените и функциониращи към
влизането в сила на тази наредба системи за
автоматизирано подаване на информация към
сървър на НАП не се изисква подаване на
искане по чл. 20, ал. 1.
§ 5. Организаторите на хазартни игри, притежаващи лиценз и осъществяващи дейност към
момента на влизането в сила на тази наредба,
привеждат ЦКС към изискванията є в срок
до 4 месеца от влизането в сила на наредбата.
§ 6. Наредбата вл иза в си ла т ри д н и
след деня на обнародването є в „Държавен вестник“ с изключение на приложения
№ 3, 4, 5 и 7, които влизат в сила 4 месеца след
деня на обнародването є в „Държавен вестник“, като дотогава информацията се подава
съгласно приложения № 3 и 6 от Наредба № 1
от 2013 г. за реда и начина за идентификация
и регистрация на участниците, съхраняването
на данни за организираните онлайн залагания
на територията на Република България и за
подаване на информация за хазартните игри
към сървър на Държавната комисия по хазарта
и Националната агенция за приходите (загл.
изм. и доп., ДВ, бр. 43 от 2014 г.), издадена от
министъра на финансите (ДВ, бр. 22 от 2013 г.).
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Приложение № 1
към чл. 8, т. 1
1. Данни, които ЦКС на всеки организатор на онлайн залагания подава към сървър на НАП:
Поле

Тип

ID на организатора, Цифров
генериран от сървър
на НАП
Тип регистрация

Изброим

Вид на промяната

Изброим

Причина за прекратя- Изброим
ване на лиценза

Държ а ва, в коя т о е Симворегист риран органилен
заторът

Пояснение

ЗадълКонтролиране
жителен
на елемента
елемент
Генери ра се от сървър на
ДА
Задължителен при промяна,
НАП при първа регистрация
прекратяване, възобновяване
на лиценз от организатор на
или добавяне на лиценз
хазартни игри
Номенклатура:
ДА
–
1. Регистрация
2. Промяна
3. Прекратяване
4. Възобновяване
5. Добавяне на лиценз
Номенклатура:
НЕ
Задъл ж ителен е само при
1. Продължаване на срока на
промяна
лиценза
2. Промени в търг. регистрация и собствеността
3. Преобразуване
4. Други промени в обстоятелствата
Номенклатура:
НЕ
Задъл ж ителен е само при
1. Изтичане на срока
прекратяване на лиценза
2. Окончателно отнемане
3. Прекратяване на ЮЛ/смърт
на ФЛ
4. По искане на лицето
5. При издаване на нов лиценз
за същата дейност, на същото
лице, за същия вид хазартна
игра и в същия обект
Двубуквен код на държавата
ДА
Държава – членка на Европо ISO 3166-1
пейския съюз, или страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство или Конфедерация
Швейцария
ДА

ЕИК/идентификацио- Симвонен номер на органилен
затора
Наименование на ор- Симвоганизатора
лен
Адрес (седалище)
Символен
Вид на лиценза
Изброим От номенклатура:
1 – за онлайн залагания
2 – за наземни хазартни игри
Номер на лиценза
Символен
Дата на издаване на
Дата
лиценза
Дата, до която лиценДата
зът е валиден
Вид на хазартната игра, Симво- От номенк лату ра съгласно
за която е издаден лилен
приложение № 9
цензът
Брой игри от съответ- Цифров
ния вид

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

Формат:
YYYY.MM.DD
Формат:
YYYY.MM.DD

ДА
ДА

Задължителен в зависимост
от вида на хазартн ата игра,
за която е издаден лицензът

БРОЙ 14
Поле

ДЪРЖАВЕН
Тип

ВЕСТНИК

Пояснение

С Т Р. 1 1

Задължителен
елемент

Контролиране
на елемента

Максимален брой ед- Цифров
новременни игрални
сесии за игри на виртуални игрални автомати или брой едновременни игрални сесии
за игри на виртуални
игрални маси

ДА

Задължителен, в зависимост
от вписаните в удостоверението за издаден лиц енз максимален брой едновременни
игрални сесии

Сметка (IBAN) на ор- Симвога н изат ора, о т к ри та
лен
съгласно чл. 6, ал. 1,
т. 3 от ЗХ

ДА

Дата на генериране на
съобщението

ДА

Дата

Формат 2010-02-16T16:47:31

2. Съобщение-потвърждение, изпращано от сървър на НАП, за получени данни при регистрация, промяна на данните или дерегистрация на организатор на онлайн залагания:
Тип

Вид потвърждение

Пояснение

Задължителен
елемент

Контрол

Изброим 1 – Регистрация на организатор
2 – Добавяне на лиценз
3 – Регистрация на участник
4 – Данни за игра
5 – Отговор на искане
6 – Данни – удостоверителни
знаци за участие
7 – Данни за неприключили
игри

Статус на операцията Изброим 0 – успешна
1 – грешка при валидация
2 – организаторът вече е регистриран
3 – лицензът е вече регистриран
Регистрационен ID от Цифров
сървър на НАП

Генериран от сървър на НАП
при успешна първоначална
регистрация

ЕИК/идентификацио- Симвонен номер на органилен
затора

ДА

Наименование на ор- Симвоганизатора
лен

ДА

Вид на лиценза

ДА

Номер на лиценза

Изброим От номенклатура:
1 – онлайн залагания
2 – за наземни хазартни игри
Символен

ДА

Дата

ДА

Формат:
YYYY.MM.DD

Дата, до която лицензът е валиден

ДА

Формат:
YYYY.MM.DD

Вид на хазартната игра, Симво- От номенклатурата по при
за която е издаден лилен
ложение № 9
цензът

ДА

Брой игри от съответ- Цифров
ния вид

ДА

Дата на издаване на
лиценза

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН
Тип

ВЕСТНИК

Пояснение

Максимален брой ед- Цифров
новременни игрални
сесии за игри на виртуални игрални автомати
или брой едновременни
игрални сесии за игри
на виртуални игрални
маси
Дата на приемане
Дата
Забележка
Символен

БРОЙ 14

Задължителен
елемент
НЕ

НЕ

Контрол

Формат 2010-02-16T16:47:31
Допълнителна информация
при необходимост и/или пояснение за вида на грешкат а
при неуспешн а операция

Приложение № 2
към чл. 8, т. 2
1. Данни, които ЦКС на организатор на онлайн залагания подава в онлайн режим към сървър на НАП при първоначална регистрация или при промяна на регистрационните данни на
всеки участник в онлайн залагания:
Поле

Тип

Пояснение

ID на организатора, Цифров
генериран от сървър
на НАП
Тип на регистрацията Избро- Номенклатура:
на участника
им
1. Първоначална регистрация
2. Промяна
3. Прекратяване
Гражданство на участ- Симво- Двубуквен код на държавата
ника
лен
съгласно ISO 3166-1
Име на участника
Символен
Презиме
Символен
Фамилия
Символен
Тип на идентификато- Избро- Номенклатура:
ра на участника
им
1. ЕГН
2. ЛНЧ/ЛН
3. Личен идентификационен
номер
4. Друг
И д е н т и ф и к а т о р н а Симвоучастника
лен
Регистрационен ID на Цифров Генерира се от сървър на НАП
участника
при успешна първоначална
регистрация на участника
IP адрес на участника Симво- IP адрес (MSISDN) на участпри онлайн за лагален
ника, от който е извършена
ни я, MSISDN – норегистрацията
мер на участника при
игри чрез електронни
съобщителн и средства
Дата на раждане на
Дата
участника
Постоянен адрес на
у частника – код на
населено място

Изброим

Номенклатура съгласно
ЕКАТТЕ

Задължителен
елемент
ДА

Контрол

ДА

ДА
ДА
НЕ
ДА
ДА

ДА
ДА

Задължително се подава при
промяна или прекратяване

ДА

Формат за IP адрес: IPv4
или IPv6;
Формат за MSISDN –
Символен

ДА

Само по чл. 3, ал. 1, т. 4
Формат:
YYYY.MM.DD

НЕ

БРОЙ 14
Поле

ДЪРЖАВЕН
Тип

ВЕСТНИК

Пояснение

Постоянен адрес:
СимвоНаименование на нален
селено място, улица/
квартал; номер/блок
Настоящ адрес на
у частника – код на
населеното място

Изброим

С Т Р. 1 3

Задължителен
елемент
ДА

Номенклатура съгласно
ЕКАТТЕ

Настоящ адрес:
СимвоНаименование на нален
селено място, улица/
квартал; номер/блок

Контрол

Само по чл. 3, ал. 1, т. 4

НЕ

ДА

Само по чл. 3, ал. 1, т. 4.
Не е задължителен, когато
настоящият адрес съвпада с
постоянния

ДА

Само по чл. 3, ал. 1, т. 4

Документ за самолич- Симвоност – номер
лен

ДА

Само по чл. 3, ал. 1, т. 4

Док у мен т за с а мо личност – дата на издаване

ДА

Само по чл. 3, ал. 1, т. 4

НЕ

Само по чл. 3, ал. 1, т. 4.
Задължителен при вид на
документа – 1 и 2

ДА

Само по чл. 3, ал. 1, т. 4

Б а н ков а с ме т к а № Симво(или IBAN или № на
лен
сметка, име на банка,
държава)

НЕ

Задължителен при „Тип регист раци я“ – „Пром яна“,
която се подава при наличие
на подлежаща на изплащане
печалба на у частника по
сметка, различна от вече
регистрирана такава

Дата на генериране на
съобщението

ДА

Формат 2010-02-16T16:47:31

Документ за самоличност – вид

Изброим

Номенклатура:
1. Лична карта
2. Паспорт
3. Друг

Дата

Документ за самолич- Симвоност – издател
лен
Док у мен т за с а мо личност – държава, в
която е издаден

Изброим

Номенклатура с двубуквени
кодове на държавите

Дата

2. Съобщение-потвърждение, изпращано от сървър на НАП, за получени данни за регистрация или промяна на регистрационните данни на участник в хазартна игра
Тип

Пояснение

ID на организатора, Цифров
генериран от сървър
на НАП

Задължителен
елемент
ДА

Вид потвърждение

Изброим

1 – Регистрация на организатор
2 – Добавяне на лиценз
3 – Регистрация на участник
4 – Данни за игра
5 – Отговор на искане
6 – Данни – удостоверителни
знаци за участие
7 – Данни за неприключили
игри

Статус на операцията

Изброим

0 – успешно
1 – грешка при валидация
2 – участникът вече е регистриран

Контрол

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН
Тип

ВЕСТНИК

Пояснение

БРОЙ 14

Задължителен
елемент

Регистрационен ID на Цифров
участника
Дата на приемане
Забележка

Дата
Символен

НЕ

Контрол
Генериран от сървър на НАП
при успешна първоначална
регистрация на участника
Формат 2010-02-16T16:47:31
Допълнителна информация
при необходимост и/или пояснение за вида на грешката
при неуспешна операция

Приложение № 3
към чл. 8, т. 3
1. Данни, които ЦКС на организатор на онлайн залагания подава към сървър на НАП, за
всяко приключило събитие непосредствено след приключването му:
Тип

Пояснение

ID на организатора, Цифров
генериран от сървър
на НАП
Вид на хазартната игра Изброим О т номен к лат у ра с ъгласно
приложение № 4
ID на събитието, ге- Цифров Уникален пореден номер на
нериран от ЦКС на
всяка игра (започва от „1“),
организатора
който трябва да се генерира
от ЦКС на организатора
Начало на събитието
Дата
Край на събитието
Дата
Брой участници
Цифров
Сума на залозите
Цифров
С у ма на събрани те
такси и комисиони за
участие
Сума на печалбите
Цифров

Задължителен
елемент
ДА

Контрол

ДА
ДА

Формат 2010-02-16T16:47:31
Формат 2010-02-16T16:47:31
ДА
ДА

ДА

Регистрационен ID
на участник № 1

Цифров

ДА

IP адрес на участник
№ 1
Залог на участник № 1
Дата и час на залога
от участник № 1
Платена такса/комис ион а о т у ч а с т н и к
№ 1
Печалба на участник
№ 1
Регистрационен ID на
участник № 2
IP адрес на участник
№ 2
За лог на у час т н и к
№ 2
Дата и час на залога
от участник № 2
Платена такса/комисиона о т у час т н и к
№ 2

Симво- IP адрес, от който участникът
лен
играе
Цифров
Дата

ДА

Сумата трябва да е равна на
сумата от залозите на отделните участници
Задължително за игрите, за
които ОХИ събира такса/
комисиона от участниците
Сумата трябва да е равна
на сумата от печалбите на
отделните участници
Подава се ID на участника,
генериран при първоначалната му регистрация
Формат: IPv4 или IPv6

Формат 2010-02-16T16:47:31

Цифров
Цифров

ДА

Цифров

ДА

Симво- IP адрес, от който участникът
лен
играе
Цифров
Дата
Цифров

Формат: IPv4 или IPv6
ДА
Формат 2010-02-16T16:47:31

БРОЙ 14

ДЪРЖАВЕН
Тип

Печалба на участник
№ 2
………………..
Регистрационен ID на
участник № N
IP адрес на участник
№ N
За лог на у час т н и к
№ N
Дата и час на залога
от участник № N
Платена такса/комисиона о т у час т н и к
№ N
Печалба на участник
№ N
Дата и час на генериране на съобщението

ВЕСТНИК

Пояснение

С Т Р. 1 5

Цифров

Задължителен
елемент
ДА

Цифров

ДА

Симво- IP адрес, от който участникът
лен
играе
Цифров

Контрол

Формат: IPv4 или IPv6
ДА

Дата

Формат 2010-02-16T16:47:31

Цифров
Цифров

ДА

Дата

ДА

Формат 2010-02-16T16:47:31

2. Съобщение-потвърждение, изпращано от сървър на НАП, за получени данни за всяко
събитие
Тип

Пояснение

Изброим 1 – Регистрация на организатор
2 – Добавяне на лиценз
3 – Регистрация на участник
4 – Данни за игра
5 – Отговор на искане
6 – Данни – удостоверителни
знаци за участие
7 – Данни за неприключили
игри
Статус на операцията Изброим 0 – успешна
1 – грешка при валидация
ID на организатора
Цифров
ID на играта
Цифров
Дата и час на при
Дата
емане
Забележка
Символен

Задължителен
елемент

Контрол

Вид потвърждение

ДА
ДА
ДА
ДА
НЕ

Формат 2010-02-16T16:47:31
Допълнителна информация
при необходимост и/или пояснение за вида на грешката
при неуспешна операция

Приложение № 4
към чл. 8, т. 4 и чл. 9, т. 4
1. Данни, подавани от организаторите на хазартни игри за неприключилите събития (активни
игри) към края на отчетния период по чл. 30, ал. 8 от ЗХ
Тип

Пояснение

ID на организатора
Цифров
Ви д н а х а з ар т н ат а Изброим От номен к лат у ра с ъгласно
игра
приложение № 9
Брой на ак т ивни те Цифров
игри

Задължителен
елемент
ДА

Контрол

Броя т на а к т и вн и т е и г ри
следва да е равен на сбора
от отделните игри, информация за които се подава по
уникален ID

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН
Тип

ВЕСТНИК

Пояснение

ID на активна игра 1 Цифров Уникален пореден номер на
играта, генериран от ЦКС на
организатора
Начало на игра 1 –
Дата
дата и час
Дата, към която се Дата и Попълва се последната дата от
подава игра 1
час
отчетния период, за която се
подава информация за игра 1
към НАП
Размер на залога за Цифров
игра 1
Размер на събраните Цифров
такси/комисиони от
участниците
Брой на участниците Цифров Брой едновременни игрални
за игра 1
сесии за игри на виртуални
игрални автомати или брой
едновременни игрални сесии
за игри на виртуални игрални
маси или брой залагания при
залагани я в/у резултати от
спортни състезания или случайни събития и факти
ID на активна игра 2 Цифров Уникален пореден номер на
играта, генериран от ЦКС на
организатора
Начало на игра 2 –
Дата
дата и час
Дата, към която се Дата и Попълва се последната дата от
подава игра 2
час
отчетния период, за която се
подава информация за игра 2
към НАП
Размер на залога за Цифров
игра 2
Размер на събраните Цифров
такси/комисиони от
участниците
Брой на участниците Цифров
за игра 2
…….
ID на активна игра N Цифров Уникален пореден номер на
играта, генериран от ЦКС на
организатора
Начало на игра N –
Дата
дата и час
Дата, към която се Дата и Попълва се последната дата от
подава игра N
час
отчетния период, за която се
подава информация за игра N
към НАП
Размер на залога за Цифров
игра N
Размер на събраните Цифров
такси/комисиони от
участниците
Брой на участниците Цифров
за игра N
Дата и час на генериДата
ране на съобщението

БРОЙ 14

Задължителен
елемент

Контрол

Формат 2010-02-16T16:47:31
Формат 2010-02-16T16:47:31

НЕ

Формат 2010-02-16T16:47:31
Формат 2010-02-16T16:47:31

НЕ

Формат 2010-02-16T16:47:31
Формат 2010-02-16T16:47:31

НЕ
ДА

Формат 2010-02-16T16:47:31

БРОЙ 14

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

2. Съобщение-потвърждение, изпращано от сървър на НАП, за получени данни за неприк
лючили събития
Тип

Пояснение

Вид потвърждение Изброим 1 – Регистрация на организ атор
2 – Добавяне на лиценз
3 – Регистрация на участник
4 – Данни за игра
5 – Отговор на искане
6 – Данни, удостоверителни знаци за участие
7 – Данни за неприключили игри
Статус на опера Изброим 0 – успешна
цията
1 – грешка при валидация
ID на организа Цифров
тора
Вид на хазартнат а Изброим От номенклатура съгласно приигра
ложение № 9
ID на играта, ге- Цифров
нериран от ЦКС
на орга н изат ора
(и г ра 1, и г ра 2 ,
игра N)
Дата и час на приДата
емане
Забележка
Символен

Задължителен
елемент

Контрол

ДА
ДА
ДА
ДА

ДА

Формат 2010-02-16T16:47:31

НЕ

Допълнителна информация
при необходимост и/или пояснение за вида на грешката
при неуспешна операция

Приложение № 5
към чл. 8, т. 5 и чл. 9, т. 5

1. Информация при поискване
1.1. В произволен момент НАП и ДАНС могат да подадат към контролния локален сървър на
организатора съобщение със следната структура, с което да се изиска информация за активните
игри към момента:
Тип
ID на организатора
ID на искането за
информация
Забележка

Пояснение

Цифров
Цифров

Задължителен
елемент
ДА

Генерира се от НАП и ДАНС

Символен

НЕ

Контрол

Трябва да бъде посочен при
отговора, който организаторът
ще изпрати
Допълнителна информация
при необходимост

1.2. Подаване на информация от организатора
В отговор на полученото съобщение по т. 1.1 организаторът подава информация за активните към момента игри в следната структура:
Тип

Пояснение

Задължителен
елемент

ID на организатора

Цифров

ДА

ID на искането за
информация

Цифров

ДА

Вид на хазартната Изброим От номенклатура съгласно приигра
ложение № 9

Контрол

Трябва да бъде посочен генерираният от НАП и ДАНС ID
на искането за информация
по т. 4.1

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН
Тип

ВЕСТНИК

Пояснение

Брой на активни- Брой на
те игри
активните
(неприк
лючилите)
игри в
момента
на подаването
I D н а а к т и в н а Цифров Ун и к а лен пореден номер на
игра 1
играта, генериран от ЦКС на
организатора
Нача ло на иг ра
Дата
1 –дата и час
Дата, към която
Дата
Попълва се датата, към която
се подава игра 1
към НАП се подава информация
за игра 1
Размер на залога Цифров
за игра 1
Размер на събра- Цифров
ните такси/комисиони от участниците
Брой на участни- Цифров Брой едновременни игрални сеците за игра 1
сии за игри на виртуални игрални
автомати или брой едновременни
игрални сесии за игри на виртуални игрални маси, или брой
залагания при залагания върху
резултати от спортни състезания
или случайни събития и факти
ID на активна
Цифров Ун и к а лен пореден номер на
игра 2
играта, генериран от ЦКС на
организатора
Нача ло на иг ра
Дата
2 – дата и час
Дата, към която
Дата
Попълва се датата, към която
се подава игра 2
към НАП се подава информация
за игра 2
Размер на залога Цифров
за игра 2
Размер на събраните такси/комисиони от участниците
Брой на участниците за игра 2
…….
ID на ак тивна
игра N

Цифров

Нача ло на иг ра
N – дата и час
Дата, към която
се подава игра N

Дата

Размер на залога
за игра N
Размер на събраните такси/комисиони от участниците

Цифров

Цифров

Цифров

Дата

Цифров

Задължителен
елемент

БРОЙ 14
Контрол
Броят на активните игри следва да е равен на сбора от отделните игри, информация за
които се подава по уникален ID

Формат 2010-02-16T16:47:31
Формат 2010-02-16T16:47:31

НЕ

Формат 2010-02-16T16:47:31
Формат 2010-02-16T16:47:31

НЕ

Ун и к а лен пореден номер на
играта, генериран от ЦКС на
организатора
Формат 2010-02-16T16:47:31
Попълва се датата, към която
към НАП се подава информация
за игра N

Формат 2010-02-16T16:47:31

БРОЙ 14

ДЪРЖАВЕН
Тип

ВЕСТНИК

Пояснение

Задължителен
елемент

Брой на участниците за игра N

Цифров

НЕ

Дата и час на генериране на съобщението

Дата

ДА

С Т Р. 1 9
Контрол

Формат 2010-02-16T16:47:31

2. Съобщение-потвърждение, изпращано от НАП и ДАНС, за получена изискана информация
Тип

Пояснение

Задължителен
елемент

Контрол

Ви д пот върж де- Изброим 1 – Регистрация на организатор
ние
2 – Добавяне на лиценз
3 – Регистрация на участник
4 – Данни за игра
5 – Отговор на искане
6 – Данни, удостоверителни знаци за участие
7 – Данни за неприключили игри
Статус на опера- Изброим 0 – успешна
цията
1 – грешка при валидация

ДА

ID на организатора

Цифров

ДА

ID на искането за
информация

Цифров

ДА

Дата и час на приемане

Дата

ДА

Формат 2010-02-16T16:47:31

Символен

НЕ

Допълнителна информация
при необходимост и/или пояснение за вида на грешката
при неуспешна операция

Забележка

Генериран от НАП и ДАНС при
успешна първоначална регистрация на организатора

Приложение № 6
към чл. 9, т. 1
1. Данни, които ЦКС на организатор на хазартни игри по чл. 55, 57, 59, 60 и 62 от ЗХ подава
към сървър на НАП
Поле

Тип

Пояснение

Задължителен
елемент

ID на организатора, генериран
от сървър на
НАП

Цифров

Генерира се от сървър на НАП
при първа регистрация на лиценз от организатор на хазартни игри

ДА

Ти п р ег ис т рация

Изброим

Номенклатура:
1. Първоначална регистрация
2. Промяна
3. Прекратяване
4. Възобновяване

ДА

Вид на промяната

Изброим

Номенклатура
1. Продължаване на срока
2. Промени в търг. регистрация
и собствеността
3. Преобразуване
4. Други промени в обстоятелствата

НЕ

Контролиране
на елемента
Задължителен при промяна,
прекратяване или възобновяване на лиценза

Задължителен е само при промяна

С Т Р.

20
Поле

Причина за
прекратяване

ДЪРЖАВЕН
Тип

ВЕСТНИК

Пояснение

Изброим

Номенклатура:
1. Изтичане на срока
2. Окончателно отнемане
3. Прекратяване на ЮЛ/смърт
на ФЛ
4. По искане на лицето
5. При издаване на нов лиценз
за същата дейност на същото
лице за същия вид хазартна
игра и в същия обект
Държава, в коя- Символен Двубуквен код на държавата
то е регистриран
съгласно ISO 3166-1
организаторът
Е И К / И д е н т и - Символен
фикационен номер на организатора
Наименование Символен
Адрес
Символен
Вид на лиценза Изброим От номенклатура:
1 – за онлайн залагания
2 – за наземни хазартни игри
Номер н а л и- Символен
ценза
Дата на издаваДата
не на лиценза
Дата, до която
Дата
лицензът е валиден
Вид на играта, за Изброим О т номен к лат у ра с ъгласно
която е издаден
приложение № 9
лицензът
Дат а на с т ар Дата
тиране на дейността
Адрес на обекта Символен
Дата и час на
Дата
г енери ра не на
съобщението

Задължителен
елемент
НЕ

БРОЙ 14
Контролиране
на елемента

Задължителен е само при прек
ратяване на лиценза

ДА

Държава – членк а на ЕС, или
държав а от ЕИП, или конфе
дерация Швейцария

ДА

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

Формат:
YYYY.MM.DD
Формат:
YYYY.MM.DD

ДА
ДА
ДА
ДА

Формат:
YYYY.MM.DD

Формат 2010-02-16T16:47:31

2. Съобщение-потвърждение, изпращано от сървър на НАП, за получени данни при регистрация, промяна на данните или дерегистрация на организатор
Тип
Вид потвърждение

Изброим

Статус на операцията

Изброим

Регистрационен
ID от сървър на
НАП

Цифров

Пояснение

ЗадълКонтрол
жителен
елемент
1 – Регист раци я на органиДА
затор
2 – Добавяне на лиценз
3 – Регистрация на участник
4 – Данни за игра
5 – Отговор на искане
6 – Данни, удостов ерителни
знаци за участие
7 – Данни за неприключили
игри
0 – успешна
ДА
1 – грешка при валидация
2 – организаторът вече е регистриран
ДА
Генерира се от сървър на НАП
п ри успеш на п ървонача л на
регистрация

БРОЙ 14
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Тип

ВЕСТНИК

Пояснение

ЕИК/Идентифи- Символен
кационен номер
на организатора

Задължителен
елемент
ДА

С Т Р. 2 1
Контрол

Наименование

Символен

Вид на лиценза

Изброим

ДА

Номер на лиценза

Символен

ДА

Дата на издаване
на лиценза

Дата

ДА

Формат:
YYYY.MM.DD

Дата, до която
лицензът е валиден

Дата

ДА

Формат:
YYYY.MM.DD

Вид на играта, за
която е издаден
лицензът

Изброим

Д ат а н а с т а р тиране на дейността

Дата

От номенклатура:
1 – за онлайн залагания
2 – за наземни хазартни игри

От номенклатура съгласно приложение № 9

ДА

ДА

ДА

Формат:
YYYY.MM.DD

Адрес на обекта Символен

ДА

Дата и час на
приемане

Дата

ДА

Формат 2010-02-16T16:47:31

Символен

НЕ

Допълнителна информация при
необходимост и/или пояснение
за вида на грешката при неуспешна операция

Забележка

Приложение № 7
към чл. 9, т. 2
1. Данни, които ЦКС на организатор на хазартни игри по чл. 55, 57, 59, 60 и 62 от ЗХ подава
към сървър на НАП за всяко приключило събитие
Тип
ID на организатора, генериран
от сървър на
НАП
Вид на хазарт
ната игра
ID на играта, генериран от ЦКС
на организатора

Пояснение

Задължителен
елемент
ДА

От номенклатура съгласно приложение № 9
Уникален пореден номер на
всяка игра (започва от „1“),
който трябва да се генерира
от ЦКС на ОХИР

ДА

Цифров

Изброим
Цифров

Начало на съби
Дата
тието
К ра й на с ъ би
Дата
тието
Диапазон на се- Символен
рийните номера
на билети, фишове, талони или
други удостовери т е л н и зна ц и
з а у ч ас т ие (о т
№ – до №)
Брой участници
Цифров

Контрол

ДА

Формат 2010-02-16T16:47:31
Формат 2010-02-16T16:47:31
ДА

ДА

ДА

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН
Тип

ВЕСТНИК

Пояснение

Задължителен
елемент
ДА

Сума на залози
те, направени от
участниците
Сума на събрани
те такси и коми
сиони за участие
за играта
Сума на печалбите, подлежащи
на изплащане на
участниците

Цифров

Цифров

ДА

Дат а и час на
генери ране на
съобщението

Дата

ДА

Цифров

БРОЙ 14
Контрол

Задължително за игрите, за
които ОХИ събира такси и
комисиони

Формат 2010-02-16T16:47:31

2. Съобщение-потвърждение, изпращано от сървър на НАП, за получени данни за всяко
приключило събитие
Тип
Вид потвържде- Изброим
ние

Пояснение
1 – Регистрация на организатор
2 – Добавяне на лиценз
3 – Регистрация на участник
4 – Данни за игра
5 – Отговор на искане
6 – Данни, удостоверителни
знаци за участие
7 – Данни за неприключили
игри
0 – успешна
1 – грешка при валидация

Статус на опера- Изброим
цията
ID на организа- Цифров
тора
Вид на хазартна- Изброим От номенклатура съгласно прита игра
ложение № 9
ID на играта, ге- Цифров
нериран от ЦКС
на организатора
Дата и час на
Дата
приемане
Забележка
Символен

Задължителен
елемент

Контрол

ДА
ДА
ДА
ДА
ДА

Формат 2010-02-16T16:47:31

НЕ

Допълнителна информация
при необходимост и/или пояснение за вида на грешката
при неуспешна операция

Приложение № 8
към чл. 9, т. 3
1. Данни, подавани от организаторите на хазартни игри, за закупените/внесените удостоверителни знаци за участие (от № – до №). Подаването се извършва от организатора в деня на
закупуването/вноса на удостоверителни знаци за участие
Тип

Пояснение

ID на организатор Цифров
Вид на хазартната Изброим От номенклатура съгласно
игра
приложение № 9
ID на покупката/ Цифров Уникален пореден номер за
вноса на удостовсяко придобиване на удосверителни знаци
товерителни знаци за участие
з а у ч а с т и е (о т
документи за участие от ор№ – до №)
ганизатора (започва от „1“)

Задължителен
елемент
ДА
ДА
ДА

Контрол

БРОЙ 14
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Тип

ВЕСТНИК

Пояснение

Дата на пол уДата
чаване на или
осъществяване
на вноса удостоверителни знаци
з а у ч а с т и е (о т
№ – до №)
Брой зак у пени/ Цифров
внесени удостоверителни знаци
з а у ч а с т и е (о т
№ – до №)
Диапазони на се- Символен
рийните номера
на удостоверителни знаци за участие (от № – до №)
Номинал на зало- Цифров
га на удостоверителните знаци за
участие
Обща сума на но- Цифров
минала на залога
на удостоверителните знаци за
участие
Дата и час на геДата
Формат
нериране на съобщението

Задължителен
елемент
ДА

С Т Р. 2 3
Контрол
Формат: YYYY.MM.DD

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

Формат 2010-02-16T16:47:31

2. Съобщение-потвърждение, изпращано от сървър на НАП, за получени данни за закупените/внесените удостоверителни знаци за участие
Тип
Вид потвърж де- Изброим
ние

Пояснение

1 – Регистрация на организатор
2 – До ба вя не на л и ценз
3 – Регистрация на участник
4 – Данни за игра
5 – Отговор на искане
6 – Данни, удостоверителни
знаци за участие
7 – Данни за неприключили
игри
Статус на опера- Изброим 0 – успешна
цията
1 – грешка при валидация
ID на организа- Цифров
тора
Вид на хазартната Изброим От номенклатура съгласно
игра
приложение № 9
ID на покупката/ Цифров
вноса на билети,
фишове, та лони
или други удостоверителни знаци
за участие
Дата и час на приДата
емане
Забележка
Символен

Задължителен
елемент
ДА

Контрол

ДА
ДА
ДА
ДА

ДА

Формат 2010-02-16T16:47:31

НЕ

Допълнителна информация
при необходимост и/или пояснение за вида на грешката
при неуспешна операция

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение № 9
към чл. 10
Списък на видовете игри (номенклатура с код и наименование):
Онлайн залагания

КОД
00010

Лотарийни игри (без томболи и моментни лотарийни
игри)
Тото игри
Лото игри
Бинго
Кено
Залагания върху резултати
от спортни състезания
Залагания върху резултати
от надбягвания с коне и
кучета
Залагания върху случайни
събития
залагания, свързани с познаване на факти
Игри с игрални автомати
Игри в казино
• игри на маси
• игри с игрални автомати
в казино
995

Наземни

00101

По чл. от ЗХ
(последните
две цифри са
съответният
член от ЗХ)
1048

00102
00103
00104
00105

10155
10255
10157
10257

00106

10160

00107

10260

00108

1062

тото игри
лото игри
Бинго
Кено
Моментна лотария
залагания върху резултати
от спортни състезания
залагания върху резултати
от надбягвания с коне и
кучета
залагания върху случайни
събития
залагания, свързани с познаване на факти

00109
00110
01101
01102

1064
1071
10171
10271

РЕШЕНИЕ № 114
ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

за предоставяне на концесия за добив на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
материали – доломити, от находище „Пери-2“,
участъци „Запад“ и „Изток“, разположено в
землището на с. Студена, община Перник,
област Перник, на „Щрабаг“ – ЕАД, гр. София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за
подземните богатства (ДВ, бр. 98 от 2018 г.),
§ 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.) във връзка
с § 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 богат-

КОД По чл. от ЗХ
0020 (последните
две цифри са
съответният
член от ЗХ)

00201
00202
00203
00204
00205
00206

20155
20255
20157
20257
20159
20160

00207

20260

00208

2062

ства (ЗПБ) – строителни материали – доломити, от находище „Пери-2“, участъци „Запад“ и
„Изток“, разположено в землището на с. Студена, община Перник, област Перник, описано
в Акт за изключителна държавна собственост
№ 1267 от 15 декември 2011 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
236,6 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 16 в Координатна
система „БГС 2005“, тип на координатите:
кадастрални, съгласно приложението. В тези
граници концесионната площ включва:
2.1. Находище „Пери-2“, участъци „Запад“
и „Изток“, както следва:
2.1.1. участък „Запад“ с площ 108,6 дка, индивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 10 по външния контур на запасите
и ресурсите в Координатна система „1970 г.“
съгласно схема и координатен регистър – неразделна част от концесионния договор;
2.1.2. участък „Изток“ с площ 54,2 дка, индивидуализирана с координатите на точки от
№ 1 до № 11 по външния контур на запасите
и ресурсите в Координатна система „1970 г.“

БРОЙ 14
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съгласно схема и координатен регистър – неразделна част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията, извън добива.
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
датата, на която са изпълнени едновременно
следните условия:
4.1. Влизане в сила на решение по оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС), с което се одобрява осъществяването на инвестиционното предложение за
добив и първична преработка на подземните
богатства по т. 1, 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 (ЗООС) и чл. 31
от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР), при спазване на мерките и условията
от издаденото решение.
4.2. Предоставяне на банковата гаранция
по т. 9.1.1.
5. До влизането в сила на концесионния
договор концесионерът има права на възложител на инвестиционно предложение по
смисъла на Закона за опазване на околната
среда.
6. Определя пряко за концесионер „Щрабаг“ – ЕАД, гр. София – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 0214 от
22 ноември 2005 г., издадено от министъра на
околната среда и водите.
7. Концесията да се осъществява при следните условия:
7.1. Добивът на подземното богатство по
т. 1 се осъществява след съгласуване и/или
одобряване от министъра на енергетиката на
проектите и плановете по т. 8.2.3, съобразени с мерките и условията от решението по
т. 4.1. Решението е приложение, неразделна част от проекта по т. 8.2.3.1. Добивните
дейности по никакъв начин да не засягат
територията на могилоподобната структура,
регистрирана в близост до границата на находището.
7.2. При експлоатацията на подземните
богатства да се спазват нормативните изиск
вания, свързани с опазването на земните
недра, околната среда, водите, човешкото
здраве, защитените със закон територии и
обекти, правата върх у горските територии
и земеделските земи, култ у рните ценности, националната сигу рност, отбраната на
страната и обществения ред, п ът ищата и
п ът ната и нфрас т ру к т у ра о т реп у бл и к а нската п ът на м режа.
7.3. 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.
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7.4. При осъществяване на концесията и
на свързаните с нея дейности концесионерът
е длъжен:
7.4.1. да спазва изискванията за осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7.4.2. 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
нару шаване на зд равни те изиск вани я за
обектите с обществено предназначение по
§ 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на
Закона за здравето;
7.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони
около водоизточници и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и съоръжения
за минерални води, използвани за лечебни,
профилактични, питейни и хигиенни нужди;
да спазва мерките за подобряване състоянието на водите и забраните и ограниченията в
действащия План за управление на речните
басейни (ПУРБ) за Дунавски район;
7.4.4. да извършва всички дейности по
предоставената концесия в съответствие с
установените технически и технологични
стандарти;
7.4.5. да не изгра ж да сгради и т райни
съоръжения върху земята, на която или под
която е находището на подземни богатства;
7.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на
проектите;
7.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи
се рекултивационни мероприятия;
7.4.8. 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.
7.5. За упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по концесията
не се изискват задължителни подобрения в
находището.
7.6. Концесионерът може да упражнява
концесионна дейност само върху земя от
концесионната площ, върху която е придобил съответни права, и след приключване
на необходимите процедури за промяна на
предназначението є при условията и по реда
на действащото законодателство.
7.7. 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.
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8. Определя основните права и задължения
по концесията, както следва:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – доломити, в границите
на находището по т. 1;
8.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – строителни материали – доломити;
8.1.3. право на ползване върху минните
отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на
концесията;
8.1.4. да извършва за своя сметка всички
необходими дейности, свързани с добива,
включително допроучване в границите на
находище „Пери-2“, участъци „Запад“ и „Изток“, складиране, преработка, транспорт и
продажба на подземните богатства по т. 1;
8.1.5. 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; с допълнителното споразумение се
определят размерът, условията и редът за
внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни
изкопаеми;
8.1.6. 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.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. да извършва добива на подземните
богатства по т. 1, като:
8.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрените проекти и планове, които се изискват
с това решение и с концесионния договор;
8.2.1.2. 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;
8.2.1.3. изземва подземните богатства от
земните недра при минимални загуби, като
спазва изискванията за правилно и безопасно
разработване;
8.2.1.4. управлява и опазва компонентите
и факторите на околната среда при условията
на чл. 6 от Закона за опазване на околната
среда;
8.2.1.5. управлява отпадъците от добива и
първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление
на минните отпадъци, одобрен от министъра
на енергетиката;
8.2.2. да внася концесионното плащане при
условия и в срокове, определени в концесионния договор;
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8.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или за одобряване на министъра на
енергетиката, а при необходимост – и на други
компетентни държавни органи, в срокове, при
условия и по ред, определени в концесионния
договор:
8.2.3.1. цялостен работен проект (ЦРП) за
добив и първична преработка; след съгласуването му цялостният работен проект става
неразделна част от концесионния договор;
8.2.3.2. изменения и/или допълнения на
цялостния работен проект за добив и първична
преработка – при възникнала необходимост
от това; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – София, за уточняване на
необходимостта от провеждане на процедури
по реда на нормативната уредба по опазване
на околната среда преди съгласуването от
министъра на енергетиката на измененията
и/или допълненията на цялостния работен
проект за добив и първична преработка;
8.2.3.3. годишен работен проект за добив
и първична преработка за всяка година от
срока на концесията; след съгласуването му
годишният работен проект става неразделна
част от концесионния договор;
8.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи,
представляващ неразделна част от проекта
по т. 8.2.3.1; 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 за рекултивация на
засегнатите земи;
8.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния
обект и за рекултивация на засегнатите земи
за всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния
проект по т. 8.2.3.3;
8.2.3.6. план за управление на минните
отпадъци; след одобряване от министъра
на енергетиката планът за управление на
минните отпадъци става неразделна част от
концесионния договор;
8.2.4. 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;
8.2.5. да съставя и да води геоложка и
техническа документация за дейностите по
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концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
8.2.6. да представя при условия, по ред и в
срокове, определени с концесионния договор:
8.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и
действително продадени количества доломити
и среднопретеглената им продажна цена за
отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното
шестмесечие;
8.2.6.2. 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;
8.2.6.3. 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;
8.2.7. да осигурява пълен достъп до миннодобивния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията,
на оправомощени органи и/или лица;
8.2.8. да спазва стриктно изискванията
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното
наследство;
8.2.9. да бъде проведено пълно спасително
археологическо проучване на археологическата
недвижима културна ценност съгласно изиск
ванията на чл. 161, ал. 1 и чл. 148, ал. 5 от
Закона за културното наследство;
8.2.10. всички изкопни дейности в близост
до регистрираните две позитивни структури
да се извършат под наблюдението на археолог
и в случай че се разкрият археологически материали, своевременно да бъде осъществено
археологическо проучване;
8.2.11. всички дейности, свързани с разширяването на концесионната площ, както и с
изграждането на свързана с нея техническа
инфраструктура, да бъдат предшествани от
нов археологически оглед на терена;
8.2.12. да стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ;
8.2.13. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация
на засегнатите земи за своя сметка, при условия и в срокове, определени в съгласувания
проект по т. 8.2.3.4;
8.2.14. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията по
т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. да получава дължимото концесионно
плащане при условия и в срокове, определени
в концесионния договор;
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8.3.2. при условия и по ред, определени в
концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера,
включително:
8.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията
по т. 8.2.6;
8.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка
продукция – резултат от експлоатацията на
находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
8.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право
на собственост върху придобитата по време
на концесията геоложка и техническа документация;
8.3.4. право да усвои при условия и по ред,
определени в концесионния договор, изцяло
или част от банковите гаранции по т. 9.1.1
и 9.1.2;
8.3.5. 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 по
договора и/или при нарушаване на условие
за осъществяване на концесията.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да оказва съдействие на концесионера
при осъществяване на концесията, след като
такова бъде поискано, при условия и по ред,
определени в концесионния договор;
8.4.2. да осъществява контрол за спазване
на условията по концесията и за изпълнение
на задълженията по концесионния договор;
8.4.3. да не разкрива и да не предоставя на
трети лица документация и информация по
чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие
от концесионера.
9. Определя следните видове гаранции за
изпълнение на задълженията на концесионера
по концесионния договор:
9.1. 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. 9.2,
данък върху добавената стойност (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:
9.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е в размер 41 182 лв. и се
предоставя не по-късно от 14 дни след датата
на изпълнение на условието по т. 4.1;
9.1.2. 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
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стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се
предоставя на концедента до 31 януари на
съответната година;
9.1.3. банковите гаранции по т. 9.1.1 и 9.1.2
следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
9.1.4. при усвояване изцяло или на част от
гаранция по т. 9.1.1 или 9.1.2 концесионерът е
длъжен да възстанови нейния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за
усвояването є.
9.2. 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.
9.3. Неустойки и лихви при неизпълнение
на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на
неизпълнение, условията и редът за тяхното
установяване, както и видът и размерът на
санк циите се определ я т в концесионни я
договор.
10. 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:
10.1. Парични концесионни плащания за
срока на концесията, дължими на 6-месечни
вноски, като срокът на плащане е 30-о число
на месеца, следващ отчетния период.
10.2. 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.
10.3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна 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.).
10.4. Размерът на концесионното плащане
за единица добито подземно богатство по
т. 9.3 не може да бъде по-малък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква
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„а“ – скали за трошени фракции, и ал. 4 от
методиката – приложение № 4 към чл. 11
от наредбата, и Регламент (ЕО) № 1165/98
на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и последващите му
изменения.
10.5. 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 – 41 850 тона/
шестмесечие добити доломити, и предвидените стойности за единица добито подземно
богатство съгласно т. 10.4.
10.6. Размерът на концесионното плащане
по т. 10.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 10.4 и 10.5 се променят
с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за тяхното определяне.
10.7. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 5 от ЗПБ превежда по
бюджета на Община Перник част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на
сто, без ДДС.
10.8. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на
дейностите, предвидени в съгласуван проект
за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите
земи, при условие че не се извършва добив
на подземни богатства, при условия и по ред,
определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи
концесионния договор с „Щрабаг“ – ЕАД,
гр. София, в срок до 6 месеца от влизането
в сила на решението за предоставяне на
концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет
по концесионния договор с изключение на
неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява
държавата по дела, свързани с изпълнението
на концесионния договор.
12. Решението подлежи на обжалване в
14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ пред Върховния административен
съд по реда на Административнопроцесуалния
кодекс.
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 заявената концесион
на площ на находище „Пери-2“ в Координатна
система „БГС 2005“, тип на координатите:
кадастрални
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

X
4712567.7
4712554.2
4712503.8
4712465.9
4712387.8
4712446.7
4712449.8
4712357.3
4712353.2
4711922.2
4712002.4
4712185.3
4712219.9
4712242.3
4712340.0
4712508.2

Y
303454.1
303554.6
303635.2
303684.7
303772.2
303918.7
303986.1
304052.5
303974.6
303896.3
303658.8
303568.6
303450.7
303420.0
303366.4
303405.8
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РЕШЕНИЕ № 123
ОТ 15 ФЕВРУАРИ 2021 Г.

за определяне на концесионер на морски плаж
„Кранево – Меж дународен детски лагер“,
община Балчик, област Добрич
На основание чл. 8м, ал. 2 и 3, чл. 8и, ал. 2
и чл. 8о, ал. 1 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие,
Решение № 710 на Министерския съвет от
2020 г. за откриване на процедура за възлагане
на концесия за морски плаж „Кранево – Международен детски лагер“, община Балчик, област
Добрич (ДВ, бр. 87 от 2020 г.), проведена на
13 януари 2021 г. открита процедура, протокол
за резултатите от проведената процедура на
комисията за организацията и провеждането на откритата процедура за възлагане на
концесия, назначена със Заповед № Р-149 на
министър-председателя от 23.10.2020 г., доклад
за резултатите от проведената процедура на
председателя на комисията за организацията
и провеждането на откритата процедура за
възлагане на концесия и мотивиран доклад
на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика и
министър на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Определя за спечелил участник в откритата процедура за възлагане на концесия
за обект – изключителна държавна собственост – морски плаж „Кранево – Международен
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детски лагер“, община Балчик, област Добрич,
и за концесионер на морския плаж – „Ефект 3
Холидейс“ – ЕООД, с ЕИК: 131458726.
2. В съответствие с резултатите от проведената открита процедура конкретизира
условията на концесията и задълженията на
концесионера, както следва:
2.1. Размер на дължимото концесионно
възнаграждение за всяка година, определен
съгласно Методиката за определяне на минималния размер на концесионното възнаграж дение за морските плажове – обекти
на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приета с Постановление № 277
на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88
от 2019 г.), съгласно предложения от „Ефект 3
Холидейс“ – ЕООД, размер на отчисленията
от базата за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение (роялти), равен
на 2,10 на сто.
2.2. За целия срок на договора за концесия
предложените цена за един чадър в размер
до 8 лв. с ДДС при ставка от 20 на сто и за
един шезлонг в размер до 10 лв. с ДДС при
ставка от 20 на сто, без да се увеличават за
срока на концесията.
2.3. Предложение за инвестициите, свързани
с подобряване на достъпа до морския плаж за
срока на концесията, в размер на 120 000 лв.
с ДДС за целия срок на договора за концесия.
3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да ск лючи концесионен договор с
„Ефект 3 Холидейс“ – ЕООД, в едномесечен
срок от влизане в сила на решението.
3.2. Да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с
изпълнението на концесионния договор, да
организира контрола по изпълнението на
концесионния договор, както и да предявява
вземанията на концедента по съдебен ред и
да представлява държавата по дела, свързани
с изпълнението на договора.
4. Концесионният договор се сключва при
условията на това решение, Решение № 710 на
Министерския съвет от 2 октомври 2020 г. и
подадената от „Ефект 3 Холидейс“ – ЕООД,
оферта за участие в процедурата за възлагане
на концесия.
5. При отказ за сключване на договора по
т. 4 спечелилият процедурата за възлагане
на концесия участник губи гаранцията за
участие в откритата процедура за възлагане
на концесия.
6. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност по реда на глава
шеста от Закона за концесиите пред Комисията
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
996
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за устройството и дейността на
Института по отбрана „Професор Цветан
Лазаров“ (обн., ДВ, бр. 44 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 35 от 2013 г., бр. 82 от 2014 г.,
бр. 14 и 33 от 2016 г., бр. 80 от 2017 г. и бр. 68
от 2019 г.)
§ 1. Създава се чл. 1а:
„Чл. 1а. (1) Миси ята на Инстит у та по
отбрана е да бъде научноизследователска
организация, обединяваща научен и експертен потенциал за извършване на обучение,
научни и приложни изследвания в интерес
на националната сигурност и отбраната на
страната и в подкрепа на процеса на трансформация на въоръжените сили.
(2) Институтът по отбрана изгражда и
поддържа способности и капацитет, осигуряващи всеобхватна и задълбочена военна
научноизследователска, научно-приложна и
опитно-конструкторска експертиза, гарантираща развитието на въоръжените сили,
военнопромишления комплекс и отбраната
на страната, като се стреми към постигане
на върхови постижения в областта на науката и технологиите за сигурност и отбрана и
достигане до световните стандарти.“
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 в края на изречението се добавят
думите „и структура на пряко подчинение
на министъра на отбраната“.
2. В ал. 2 думите „бул. „Цветан Лазаров“ се
заменят с „бул. „Професор Цветан Лазаров“.
3. В ал. 3 думата „Институтът“ се заменя
с „Директорът на Института“.
4. В ал. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в т. 5 след думите „Съвета по въоръженията“ се поставя запетая и се добавя „на
Съвета по доставките и услугите“;
б) в т. 21 след д у мата „п рог рам и“ се
поставя запетая, а думите „в областта на
техническите науки“ се заменят със „за които Институтът по отбрана е акредитиран
от Националната агенция по оценяване и
акредитация (НАОА)“;
в) създават се т. 23, 24 и 25:
„23. извършване на социологически изследвания и изследвания на човешкия фактор
в интерес на Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

ВЕСТНИК

БРОЙ 14

24. извършване на стратегически изследвания в областта на науката и технологиите
в интерес на сигурността и отбраната;
25. разработване на програмни и технически средства и системи, на модели и прототипи, провеждане на курсове за обучение,
на експерименти, учения, тренировки и др.“
§ 3. Член 3 се отменя.
§ 4. В чл. 6, а л. 4 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 3 д у мите „със ст ру к т у рите“ се
заменят със „с административните звена“.
2. В т. 10 думата „предлага“ се заменя със
„съгласува и предлага“.
3. Точка 10а се изменя така:
„10а. ръководи осигуряването на качеството и сертификацията на продукти, свързани с
отбраната и на средства за физическа сигурност на класифицираната информация, както
и сертификацията на системи за управление
на качеството за съответствие със съюзните
публикации за осигуряване на качеството от
серията AQAP;“.
4. Създава се т. 10б:
„10б. ръководи дейността по регистрация
и сертификация на военните въздухоплавателни средства и на въздухоплавателните
средства – собственост на Министерството
на вътрешните работи.“
§ 5. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) Дейност та на дирек тора на
Института по отбрана се подпомага от заместник-директори, които могат да бъдат:
1. военнослужещи, които се назначават
от министъра на отбраната по предложение
на директора на Института по отбрана, по
реда на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България, или
2. цивилни служители, които се назначават
по реда на Кодекса на труда от директора
на Института по отбрана след съгласуване
с министъра на отбраната.
(2) Директорът възлага с писмена заповед
изпълнението на отделни функции и правомощия на заместник-директорите.
(3) Функциите и правомощията на директора в негово отсъствие се изпълняват от
определен с негова писмена заповед заместник-директор за всеки конкретен случай.“
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За членове на научния съвет се избират
военнослужещи и цивилни служители – на
основен трудов договор, които са хабилитирани лица, служители, притежаващи научни
степени, и докторанти от института. Числеността на представителите на общностите
в състава на Научния съвет се определя в
съответствие с предвидените в Закона за
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висшето образование минимални квоти за
всяка една от тях.“
2. В ал. 3 се създава изречение второ: „С
освобождаването му от длъжност се освобождава и заеманото председателско място
на съвета.“
3. В ал. 6:
а) създава се нова т. 4:
„4. предложенията на научните съвети на
основните звена и ги приема или връща за
преразглеждане със съответните указания
за отстраняване на недостатъците;“
б) досегашните т. 4 и 5 стават съответно
т. 5 и 6;
в) досегашната т. 6 става т. 7 и в нея
думите „обучение в докторантура“ се заменят с „условията и реда за придобиване на
научни степени“;
г) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея след
думите „правилник за“ се добавя „условията
и реда за“;
д) създава се т. 9:
„9. правилник за атестиране на академичния състав;“
е) досегашната т. 8 става т. 10.
§ 7. В чл. 9 изречение второ се изменя
така: „Той е хабилитирано лице и подпомага
работата на директора на Института по отбрана в научната област, като отговаря за:“.
§ 8. В чл. 10 след думите „на МО“ се
добавя „и Съвета по доставките и услугите
на МО“.
§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Дирекциите осъществяват административна, експертна, научноизследователска, научно-приложна и опитно-конструктурска работа.
(3) Дирекциите, извършващи научноизследователска дейност, са приемащо структурно
звено по смисъла на ЗРАСРБ.“
2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 4, 5 и 6, като в новата ал. 4 след
думите „хабилитирано лице“ се добавя „или
притежава образователна и научна степен
„доктор“, а в новата ал. 6, т. 4 думите „правилата за вътрешния ред и за управлението на
качеството в“ се заменят с „актове, свързани
с дейността на“.
§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Членове на нау чни я съвет на дирекцията са всички хабилитирани лица в
дирекцията.“
2. В ал. 5 в края на изречението се поставя
запетая и се добавят думите „както и други
специалисти от дирекцията“.
3. В ал. 7, т. 3 думата „асистенти“ се заменя с „академична длъжност „асистент“.
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§ 11. В глава втора раздел III се изменя
така:
„Раздел III
Отдели
Чл. 13. (1) Отделът е подчинено структурно звено в дирекциите.
(2) Отделът изпълнява експертни, научноизследователск и или а дминист ративни
задачи, свързани с характера на дейността
и задачите на съответната дирекция.
(3) Началникът на отдел е военнослужещ
или цивилен служител по служебно правоотношение и е подчинен на директора на
дирекция.
(4) Началникът на отдел е непосредствен
началник на целия личен състав в отдела.
Чл. 14. (1) Научноизследователският отдел
в дирекциите, извършващи научноизследователска дейност, е първично звено по смисъла
на ЗРАСРБ.
(2) Началник на научноизследователски
отдел е хабилитирано лице или притежава
образователна и научна степен „доктор“.
(3) Нау чноизследователският отдел изпълнява задачи по научноизследователска,
научно-приложна и опитно-конструкторска
работа в областта на въоръжението, системите и имуществата.
(4) Научноизследователският отдел обучава докторанти във всички форми на докторантура по акредитирани професионални
направления и специалности.
(5) Научноизследователският отдел разработва, предлага нови и прави предложения
за промени в програмите за обучение на
докторантите.
(6) Научноизследователският отдел формира Съвет на отдела, който включва целия
личен състав на отдела. Председател на
съвета е началникът на отдела.
Чл. 15. (1) Лабораториите/отделите в Института по отбрана са спомагателно звено в
структурата на дирекциите за изпълнение на
задачи в обхвата на изпитванията, за които
са нотифицирани/акредитирани, както и на
задачи, свързани с научни изследвания.
(2) Акредитираните (изпитвателни) лаборатории включват в състава си експерти и
служители съгласно длъжностното разписание, както и необходимите технически средства, осигуряващи функциите, определени
по нотификацията/акредитацията.
(3) Всяка акредитирана лаборатория има
ръководител, отговорник по качеството и
отговорник по техническите средства (метролог).
(4) За осигуряване на база за вземане на
решения от ръководителите на акредитирани
лаборатории със заповед на директора на
инстит у та се сформира експертен техни-
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чески съвет (ЕТС), в който могат да бъдат
включени експерти и лица, заемащи академични длъжности, от различни структури
на института.
Ч л. 15а. (1) Нау ч ноизс ледоват елск и т е
центрове/отдели в Института по отбрана са
в структурата на дирекциите и са предназначени за провеждане на научни изследвания
и експерименти, за обучение и развитие на
способностите, за провеждане на учения и
тренировки, за разработване на прототипи
и други.
(2) Научноизследователските центрове в
Института по отбрана имат ръководител и
включват служители от Института по отбрана, апаратура, технически средства и други,
осигуряващи функциите, определени в правилник за функциониране на центъра, който
се приема от Научния съвет на института.“
§ 12. В глава втора раздел IV „Научноизследователски отдели“ с чл. 14 и раздел V
„Лаборатории“ с чл. 15 се отменят.
§ 13. Членове 16 – 20 се изменят така:
„Чл. 16. (1) Академичният състав в института включва военнослужещи и цивилни служители на основен трудов договор, заемащи
академични длъжности, както и други лица
по Закона за висшето образование.
(2) Академичните длъжности в института
са:
1. за хаби ли т и ра ни лица – „доцен т“ и
„професор“;
2. за нехабилитирани лица – „асистент“
и „главен асистент“.
(3) Съотношението на академичните длъжности по ал. 2 се определя в правилника,
регламентиращ развитието на академичния
състав.
Чл. 17. (1) Процедурите за заемане на вакантни академични длъжности от военнослужещи се откриват от министъра на отбраната
по предложение на Научния съвет, внесено
от директора на института, при условията
и по реда на действащото законодателство.
(2) Процедурите за заемане на вакантни
академични длъжности от цивилни служители се откриват от директора на института
при условията и по реда на ЗРАСРБ и правилника за неговото прилагане.
Ч л. 18. (1) А к а дем и ч н и т е д л ъ ж но с т и
„главен асистент“, „доцент“ и „професор“
се заемат с конкурс, обявен при наличие на
вакантна длъжност и осигурена научноизследователска натовареност по предложение
на първичното звено и след утвърждаване
от Научния съвет:
1. за военносл у жещи – със заповед на
министъра на отбраната;
2. за цивилни служители – със заповед
на директора на института.
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(2) Вакантната длъжност „асистент“ за
военнослужещи се обявява със заповед на
министъра на отбраната, а за цивилните
служители – от директора на института, по
решение на Научния съвет.
Чл. 19. Оценяването на кандидатите за
заемане на академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ се
извършва в съо т ветст вие с дейст ващо т о
законодателство.
Чл. 20. Академичните длъжности „асистент“, „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ се заемат при условията и по реда на
ЗРАСРБ, като допълнителните изисквания за
военнослужещите се определят в ППЗОВСРБ.
Критериите и показателите за оценяване на
кандидатите се определят при условията и
по реда на Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав
в Република България.“
§ 14. Създават се чл. 20а, чл. 20б, чл. 20в,
чл. 20г, чл. 20д, чл. 20е и чл. 20ж:
„Чл. 20а. (1) Преминаването на лица от
академична длъжност от друго висше училище или научна организация на същата
академична длъжност в института може да се
извършва без конкурс с избор по решение на
съвета на дирекцията, утвърдено от Научния
съвет на института и при условия и по ред,
определен в правилника, регламентиращ
развитието на академичния състав. По същия ред може да се осъществи преминаване
на същата или на съответна академична
длъжност и от чуждестранно висше училище
или научна организация, които са признати
и акредитирани от съответните за чуждата
държава компетентни органи.
(2) Нау ч н и я т с ъве т на и нс т и т у та у т върждава решенията на научните съвети на
дирекциите относно съставите на научни
журита и избора на кандидати за заемане
на академични длъжности „главен асистент“,
„доцент“ и „професор“, въз основа на които
директорът на института издава заповед за
състава на научното жури.
Чл. 20б. За подпомагане на научноизследователската работа в института се назначават
специалисти и експерти. Назначаването, както и конкретните названия на длъжностите
им се определят при условията и по реда на
ЗРАСРБ и в правилника на института, регламентиращ научноизследователската дейност.
Чл. 20в. (1) Военнослужещите се назначават на академични длъжности от министъра
на отбраната или оправомощено от него
длъжностно лице при условията и по реда
на действащото законодателство.
(2) Директорът на института назначава
цивилните лица на академични длъжности
при условията и по реда на действащото
законодателство.
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Чл. 20г. Членовете на академичния състав
имат право:
1. да избират и да бъдат избирани за заемане на нещатни длъжности в ръководните
органи на института;
2. да провеждат научни изследвания и да
публикуват резултатите от тях при опазване
на държавната и служебната тайна;
3. да извършват научноизследователска и
друга творческа дейност;
4. да извършват консултантски и други
услуги, свързани с предмета им на дейност
в института, при условия и по ред, определени в правилник за административната
и стопанската дейност и при спазване на
ограниченията, определени в действащото
законодателство;
5. да популяризират резултатите от собствените изследвания и от постиженията на
световната наука по съответните основни
области на науката;
6. да ползват материа лната база, библиотеките и информационните системи за
научните си изследвания по ред, установен
от директора на института;
7. да участват в курсове и специализации в страната и в чужбина, включително
с откъсване от работа, с оглед повишаване
на тяхната научна, методическа и професионална подготовка;
8. да членуват в национални и международни нау чни орга н иза ц и и, т ворческ и
съюзи, дружества и сдружения, свързани с
професионалните им интереси;
9. да участват в национални и международни конгреси, конференции, симпозиуми,
сесии и други научни прояви.
Чл. 20д. Членовете на академичния състав
са длъжни:
1. да изпълняват задълженията си в съответствие с длъжностната характеристика,
възложената им научна, административна
и друга заетост и утвърдения индивидуален
план за дейността си;
2. да съблюдават научната и професионалната етика;
3. да спазват правилниците на института;
4. да изпълняват решенията на Научния
съвет.
Чл. 20е. (1) В института се създава организация за оценка на приноса на всеки член
на академичния състав в научноизследователската, творческата и административната
дейност чрез атестиране в срокове съгласно
ЗВО.
(2) Оценяването и атестацията се извършват по предварително оповестени показатели
и критерии, по ред, определен в правилника
на института, регламентиращ атестирането
на академичния състав.
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(3) Военнослужещите – членове на академичния състав, се атестират и при условията
и по реда на ЗОВСРБ.
Чл. 20ж. Лицата от академичния състав
отговарят дисциплинарно за нарушенията на
служебните или трудовите си задължения:
1. военнослужещите – съгласно ЗОВСРБ,
ППЗОВСРБ и Устава за войскова служба на
въоръжените сили на Република България;
2. цивилните служители – съгласно Закона за държавния служител, Кодекса на
труда и ЗВО.“
§ 15. Членове 21 – 26 се отменят.
§ 16. В глава трета наименованието на
раздел VIII се изменя така: „Придобиване
на образователна и научна степен „доктор“
и на научна степен „доктор на науките“.
§ 17. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) Институтът по отбрана обучава български и чуждестранни граждани
във всички форми на докторантура по акредитирани научни специалности.
(2) Придобиването на научна степен „доктор на науките“ и обучението за придобиването на образователна и научна степен „доктор“
се организира в съответствие с изискванията
на ЗВО, ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ, Правилника за
условията и реда за придобиване на научни
степени в Института по отбрана и актовете
на министъра на отбраната.“
§ 18. В чл. 28, ал. 3 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „административно-финансовите“ се заменят с „административните и
финансовите“.
2. В т. 11 думите „документи от“ се заменят с „документи на“.
§ 19. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създават т. 11 и 12:
„11. провеждане на социологически изследвания и изследвания на човешкия фактор
в интерес на Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;
12. провеждане на научни изследвания,
прогнози и военностратегически анализи
в областта на развитието на въоръжените
сили, технологиите и схващанията за тяхното използване в интерес на сигурността
и отбраната.“
2. В ал. 4:
а) в т. 6 думите „и ръководство“ се заличават;
б) в т. 10 думите „за нуждите на Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия“ се заменят с „при обществени поръчки с възложител министърът
на отбраната“.
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§ 20. Глава пета „а“ се изменя така:
„ Г л а в а

п е т а

„ а “

ОСИГУРЯВАНЕ НА К АЧЕСТВОТО
Чл. 30а. (1) Институтът по отбрана осъщес т вя ва оси г у ря ва не на к ачес т во т о на
продукти, свързани с отбраната, като:
1. определя изискванията за осигуряване
на качеството в техническите спецификации
по Закона за обществените поръчки, тактикотехническите задания (ТТЗ), военнотехническите спецификации (ВТС) и в документациите за възлагане на обществени поръчки, с
възложител министърът на отбраната;
2. осъществява контрол върху изпълнението на предвидените в договорите изисквания
по качеството;
3. оценява съответствието на продуктите с
изискванията към тях, посочени в сключени
договори за доставка с възложител министърът на отбраната.
(2) Проектът на документация за възлагане
на обществена поръчка и проектът на договора се съгласуват с Института по отбрана
в частта, отнасяща се до изискванията за
качество.
Чл. 30б. (1) Съответствието на доставяните продукти, по договор с възложител
министърът на отбраната, се удостоверява
с Протокол за оценка на съответствието,
неразделна част от който са сертификат/и/
документ/и за качество, сертификат/и или
декларация/и за съответствие и други документи относно качеството на продуктите,
посочени в договора.
(2) При констатирано съответствие на продукта/продуктите с договорните изисквания
Протоколът за оценка на съответствието се
подписва от комисия в състав: представители
на Института по отбрана, изпълнителя и за
явителя/потребителя или крайния получател.
(3) Протоколът за оценка на съответствието се утвърждава от представител на
Института по отбрана, определен със заповед
на директора на Института по отбрана.
(4) При констатирано несъответствие на
стоките с изискванията към тях комисията
по ал. 2 изготвя Констативен протокол.
(5) Комисията по ал. 2 изготвя по един
екземпляр от Протокола за оценка на съответствието или от Констативния протокол
за: Инст и т у та по отбрана, възлож и тел я,
заявителя/потребителя и изпълнителя.
Чл. 30в. Протокол за оценка на съответствието не се изготвя, когато:
1. се извършва разработване на продукт/
продукти; в този случай като основание за
приемане на продукта служи утвърденият
протокол за приемане на съответния етап;
2. в договора са п редви дени п рием ни
изпитвания; като основание за приемане
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на стоката служи утвърденият протокол от
приемни изпитвания, проведени от комисия, назначена със заповед, изготвена от
заявителя/потребителя или ръководителя на
Основна програма/програма и съгласувана
с Института по отбрана;
3. дог овор ът е о б ек т на дей но с т и по
държавна гаранция на качеството (ДГК);
сертификатът за съответствие, подписан от
представителя по ДГК, служи като основание
за приемане и експлоатация;
4. се оценява съответствие на извършени
услуги; в този случай основание за приемане
на услугата е утвърден Протокол за приемане
на извършената услуга, изготвен от заявителя/потребителя или крайния получател.“
§ 21. В чл. 37 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „сключен договор с друга
научна или образователна организация“ се
заменят с „правилник за издателската дейност, приет от Научния съвет на Института
по отбрана“.
2. В ал. 3 думата „Ежегодно“ се заличава.
§ 22. В чл. 38а д у мите „Отбранителна
аквизиция“ се заменят с „Политика по въ
оръженията“.
§ 23. Член 41д се отменя.
§ 24. Членове 42 – 46 се изменят така:
„Чл. 42. Бюджетът на Института по отбрана е част от бюджета на Министерството на
отбрана. Финансовото осигуряване на Института по отбрана се извършва при спазване
на разпоредбите на Закона за публичните
финанси. Институтът по отбрана изпълнява
програмен формат на бюджет.
Чл. 43. Институтът по отбрана се финансира от:
1. държавния бюджет в рамките на бюджета на Министерството на отбраната;
2. проекти и програми, финансирани от
Европейския съюз и други международни
организации;
3. безвъзмездно получени средства.
Чл. 44. Институтът по отбрана може да
има бюджетни взаимоотношения, свързани с
участие в изпълнението на проекти, касаещи
дейността на Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия,
програми и механизми на Европейския съюз
и Н АТО, както и у частие в национа лни
програми и др.
Чл. 45. Директорът на Института по отбрана отговаря за изграждането, функционирането и отчитането на системи за финансово управление и контрол в съответствие
с действащото законодателство.
Чл. 46. (1) Институтът по отбрана управлява предоставените му имоти, спазвайки
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разпоредбите на Закона за държавната собственост и правилника за прилагането му.
(2) Институтът по отбрана управлява и
се разпорежда с предоставените движими
вещи в съответствие с действащото законодателство.“
§ 25. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 1 – 5 се изменят така:
„1. сертификати за съответствие на системи за управление на качеството на производители на продукти, свързани с отбраната;
с изискванията на съюзните публикации за
осигуряване на качеството от серията AQAP;
2. сертификати за съответствие на продук
ти, свързани с отбраната;
3. сертификати на средства за физическа
сигурност на класифицираната информация,
както и сертификати, свързани с научни и
други достижения, за изнасяне на доклади
на научни конференции, семинари и др.;
4. сертификати, свързани с регистрацията
и летателната годност на военните въздухоплавателни средства;
5. протоколи от изпитвания, експерименти
и други документи, удостоверяващи качеството при доставка на продукти, свързани с
отбраната;“.
2. В ал. 2 след думите „по т. 4“ се добавя
„и т. 7“.
§ 26. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на този правилник:
1. „Качество“ е съвкупност от свойства
и характеристики на продукта, обуславящи неговата пригодност да удовлетворява
определени изиск вани я в съответствие с
предназначението му.
2. „Система за управление на качеството“
е част от система за управление, отнасяща
се до качеството.
3. „Сертификация“ е процедура, чрез която се дава писмено уверение, че продукт,
процес или услуга съответства на определени
изисквания.
4. „Оценяване на съответствието“ е дейност, чиято цел е да се удостовери, че даден
продукт отговаря на определени изисквания.
5. „Държавна гаранция на качеството“ е
процес, чрез който съответните национални
органи създават увереност в това, че договорните изисквания, отнасящи се до качеството,
са изпълнени.“
Заключителна разпоредба
§ 27. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
834
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-182
от 15 февруари 2021 г.

за ус ловията и реда за осиг у ряване и
осъществяване на охрана на лица
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
условията и редът за осигуряване и осъществяване на охрана на лица от полицейските
органи на Министерството на вътрешните
работи (МВР).
(2) Полицейските органи може да охраняват:
1. с л у ж и т е л и в а д м и н ис т р а ц и я т а н а
органи на държавна власт при наличието
на конкретна застрашеност във връзка с
упражняване на функциите им;
2. лицата по чл. 20 или 22 от Закона за
Националната служба за охрана (ЗНСО);
3. лицата по чл. 123, ал. 1 и 3 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).
(3) Други лица може да се охраняват от
полицейски органи само в случаи, определени в закон.
Чл. 2. (1) Охраната на лицата по чл. 1,
ал. 2 се осъществява от полицейски органи
от звена за охрана в Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Главна
дирекция „Национална полиция“, Главна
дирекция „Гранична полиция“, Главна дирекция „Жандармерия, специални операции
и борба с тероризма“ и областни дирекции
на МВР.
(2) Дейността по охрана може да се осъществява и от полицейск и органи извън
посочените в ал. 1, които се определят със
заповед на ръководителя на структу рата,
пряко ангажирана с охраната, за всеки конкретен случай.
(3) Ох раната на лица се осъщест вява
от служители, преминали специализирано
обучение.
Чл. 3. Охраната на лицата по чл. 1, ал. 2
се осъществява с цел:
1. опазване на живота и здравето на лицата;
2. осигуряване на защита, предотвратяване
и недопускане извършването на неправомерни действия;
3. оказване на възпиращо въздействие
по от ношение на лица, подгот вящи и ли
подготвили извършването на неправомерни
действия.
Раздел ІI
Условия и ред за организиране охраната на
лицата по чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2
Чл. 4. (1) При получаване на сигнал за
заплаха прекият ръководител на застрашено-
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то лице по чл. 1, ал. 2, т. 1 изготвя писмено
уведомление до председателя на комисията
по чл. 39, ал. 9 от Закона за Министерството
на вътрешните работи (ЗМВР), в което се
посочват относимите факти и обстоятелства.
(2) Заплахата може да бъде възприета лично или идентифицирана от други лица или
от органи на държавната и местната власт.
(3) Уведомлението по ал. 1 е съпроводено
с писмена декларация (приложение № 1) от
застрашеното лице, в която то декларира,
че е запознато със сигнала за заплаха и
изразява съгласие да използва процедурата
по осигуряване на охрана, като изпълнява
свързаните с това задължения.
(4) Незабавно след получаване на уведомлението комисията по чл. 39, ал. 9 от
ЗМВР изисква от компетентните структури
необходимата и относима към случая информация. Структурите предоставят изисканата
информация в тридневен срок.
(5) Охраната на лицата по чл. 1, ал. 2, т. 1
се осъществява или се отказва въз основа
на решение на комисията по ал. 1. Когато
застрашеното лице е председателят или член
на комисията по ал. 1, същият не участва
при вземане на решението.
(6) Комисията по ал. 1 уведомява писмено
застрашеното лице и административния му
ръководител за решението по ал. 5.
Ч л. 5. (1) При пос т ъп ва не в М ВР на
решение на комисията по чл. 23 от ЗНСО
главният секретар на МВР издава заповед
за п рилагане на оп ределени те мерк и по
отношение на лицата по чл. 1, ал. 2, т. 2.
(2) В случай че решението на комисията
по чл. 23 от ЗНСО е по отношение главния
секретар на МВР, заповедта за прилагане на
определените мерки се издава от министъра
на вътрешните работи.
Чл. 6. (1) Непосредствената организация
за осъществяване на охраната на лицата по
чл. 1, ал. 2, т. 1 и 2 се създава със заповед
на с ъо т ве т н и я д и рек т ор на с т ру к т у рата
по чл. 37 от ЗМВР, в която е изпратено за
изпълнение решението по чл. 4, ал. 5 или
решението по чл. 5.
(2) Когато охраната следва да се осъществи по отношение на член от комисията по
чл. 4, ал. 1 от структурата, която ръководи,
организацията по ал. 1 се създава със заповед
на съответния заместник-директор.
Чл. 7. (1) Директорите по чл. 6, ал. 1 утвърждават план за действие, който съдържа
цели, сили и средства, времетраене, екипи
за осъществяване на видовете охрана, конкретни задачи на служителите и мерки за
безопасност и контрол за всеки конкретен
случай.
(2) В случаите по чл. 6, ал. 2 планът по
ал. 1 се утвърждава от съответния заместник-директор.
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Раздел III
Условия и ред за организиране охраната на
лицата по чл. 1, ал. 2, т. 3
Чл. 8. Полицейските органи осъществяват
лична физическа охрана на лицата по чл. 1,
ал. 2, т. 3, когато това им е възложено с акт
на органа по чл. 123, ал. 1 от НПК.
Чл. 9. (1) При получаване на акта по чл. 8
ръководителят на структурата, на която е
възложена охраната, издава писмена заповед
за осъществяване на охраната от полицейски
органи, като определя служителите, които
ще я осъществяват.
(2) В случаите, когато охраната е възложена на звено от състава на структурата,
ръководителят му незабавно док ладва на
ръководителя на структурата с оглед създаване на организация за осъществяване на
охраната.
Чл. 10. (1) Лицата по чл. 1, ал. 2, т. 3
подписват дек ларация (приложение № 2),
че се задължават да изпълняват разпорежданията на полицейските органи, свързани
с осигуряването на охраната.
(2) При отказ да се подпише декларацията
по ал. 1 полицейските органи уведомяват
писмено съответния орган по чл. 123, ал. 1
от НПК.
(3) Пол и цейск и т е орг а н и у ведом я ват
писмено органа по чл. 123, ал. 1 от НПК и
в случаите на неизпълнение на разпорежданията, свързани с безопасността на лицето,
както и когато поведението му застрашава
живота и здравето, както на самия него,
така и на охраняващите го служители или
води до невъзможност за осигуряване на
пълноценна охрана.
Чл. 11. (1) Със заповедта по чл. 9, ал. 1
се определя ръководител на екип за охрана
и задълженията му.
(2) Ръководителят на екипа по ал. 1 изготвя план за охрана, който се утвърждава
от ръководителя на структурата, на която е
възложена охраната.
(3) В плана по ал. 2 се определят цели,
сили и средства, времетраене, екипи за осъществяване на видовете охрана, конкретни
задачи на служителите и мерки за безопасност и контрол за всеки конкретен случай.
Раздел IV
Ред за осъществяване охраната на лица
Ч л. 12. (1) Пол и цейск и т е орга н и п ри
осъществяване охраната на лица осигуряват безопасността на охраняваните лица в
местата на тяхното пребиваване, както и по
време на придвижването им.
(2) Охраната на лица може да бъде лична
физическа охрана и/или охрана на жилище.
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Чл. 13. (1) Личната физическа охрана е
дейност по защита на телесната неприкосновеност от противоправни посегателства,
тяхното предотвратяване и пресичане.
(2) За осъществяване на лична физическа
охрана на лица по време на придвижването
им се използват служебни моторни превозни
средства.
(3) Охраната по ал. 1 може да бъде непрекъсната, за определени периоди или за
конкретни случаи.
Чл. 14. (1) Охраната на жилището е дейност по възпрепятстване и пресичане на
противоправни посегателства срещу охраняваното лице.
(2) Охраната на жилището може да бъде
денонощна или за определени времеви периоди.
(3) Охраната на жилището с технически
средства може да включва сигнално-охранителна техника, видеонаблюдение и осигуряване на пропускателен режим.
(4) Охраната с технически средства се
организира след извършване на охранително
обследване на жилището.
(5) Поставянето и снемането на техническ ите средства за ох рана се извършва
съгласувано с охраняваното лице, за което
се съставя двустранен протокол.
Чл. 15. При необходимост, преди поемане
на охраната, полицейските органи, на които
е възложена дейността, събират информация
от охраняваното лице относно:
1. предстоящи пътувания, в т.ч. за маршрута и дестинацията (трафик, инфраструктура,
евентуални събития и други обстоятелства);
2. местосъхранение на притежавано огнестрелно оръжие;
3. всяка друга информация, относима към
осъществяване на дейността по охрана.
Чл. 16. При осъществяване на охраната на
лицата по чл. 1, ал. 2 полицейските органи,
на които е възложена охраната:
1. изпълняват вида на мерките за охрана, определени в съответното решение или
акт на компетентния орган и заповедите на
ръководителите си;
2. пазят достойнството и авторитета на
охраняваното лице;
3. не извършват действия, надхвърлящи
целите на охраната;
4. не създават условия за установяване
на лични взаимоотношения с охраняваното
лице;
5. не разгласяват информация за охраняваното лице, която им е станала известна
във връзка и/или по повод осъществяваната
охрана;
6. изготвят доклади до ръководителя на
структурата, на която е възложена охраната,
при идентифициране на рискове и разкриване
на заплахи за охраняваното лице.
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Раздел V
Прекратяване на охраната
Чл. 17. (1) Охраната на лицата по чл. 1,
ал. 2, т. 1 и 2 се прекратява на основание
на решение на комисията по чл. 39, ал. 9
от ЗМВР, съответно на комисията по чл. 23
от ЗНСО.
(2) Когато охраната се осъществява по
отношение председателя или член на комисията по чл. 39, ал. 9 от ЗМВР, охраняваното
лице не участва при вземането на решението
по ал. 1.
(3) Охраната на лицата по чл. 1, ал. 2, т. 3
се прекратява с акт на органа по чл. 123,
ал. 1 от НПК.
(4) В случаите, в които е определен конкретен срок за охрана на лицата по чл. 1,
ал. 2, т. 1 и 2, най-късно десет дни преди
изтичането му ръководителят на структурата,
осъществяваща охраната, писмено уведомява
съответната комисия.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба „жилище“ е имотът, в който охраняваното лице
преимуществено пребивава.
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 14, ал. 4 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Христо Терзийски
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 3
ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният/ата: ......................................
......................................................................... ,
(име, презиме, фамилия, постоянен адрес и
месторабота)

декларирам, че съм запознат с информацията за съществуващата спрямо мен заплаха
и желая да използвам възможностите на
процедурата по охрана на лица, осъществявана от Главна дирекция „Жандармерия,
специални операции и борба с тероризма“.
Съгласен/на съм и доброволно приемам
да изпълнявам прилагането на мерките за
постигане на целите на охраната.
Задължавам се да оказвам пълно съдействие на служителите на Главна дирекция
„Жандармерия, специални операции и борба
с тероризма“ при изпълнение на охранителните мерки, като:
1. се въздържам от действия, които могат
да застрашат сигурността ми или да попречат
на изпълнението на охраната;
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2. се съобразявам с плана за осъществяване на охраната, както и с указанията и
препоръките, дадени от полицейските органи,
осъществяващи охраната;
3. у в едом я в а м по л и цейс к и т е о рг а н и ,
осъществяващи охраната, при възникване
на непосредс т вена за п ла ха за ж и во та и
здравето ми;
4. съдействам и добросъвестно предоставям информация, необходима за организация
на охраната;
5. осигурявам при необходимост достъп
на полицейск ите органи, осъществяващи
охраната, до жилището си;
6. не разгласявам обстоятелства, свързани
с охраната, включително да пазя в тайна
предвижданите пътувания;
7. преди напускане на служебните помещения своевременно да уведомявам полицейските органи, осъществяващи охраната.
Дата: ..................
Подпис: ................
гр. .......................
Приложение № 2
към чл. 10, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният/ата: ......................................
..........................................................................
......................................................................... ,
(име, презиме, фамилия, постоянен адрес и
месторабота)

декларирам, че ще изпълнявам разпорежданията на полицейските органи, свързани с
осигуряването на охраната ми, като:
1. се въздържам от действия, които могат
да застрашат сигурността ми или да попречат
на изпълнението на охраната;
2. се съобразявам с плана за осъществяване на охраната, както и с указанията и
препоръките, дадени от полицейските органи,
осъществяващи охраната;
3. у в едом я в а м по л и цейс к и т е о рг а н и ,
осъществяващи охраната, при възникване
на непосредс т вена за п ла ха за ж и во та и
здравето ми;
4. съдействам и добросъвестно предоставям информация, необходима за организация
на охраната;
5. осигурявам при необходимост достъп
на полицейск ите органи, осъществяващи
охраната, до жилището си;
6. не разгласявам обстоятелства, свързани
с охраната, включително да пазя в тайна
предвижданите пътувания;
7. своевременно да уведомявам полицейските органи, осъществяващи охраната, преди
напускане на мястото (обекта), в което съм
охраняван.
Дата: ..................
Подпис: ................
гр. .......................
998
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Наредба за изменение и допълнение на Наред
ба № 8121з-254 от 2017 г. за условията и реда
за формиране на допълнително възнаграж
дение за постигнати резултати в служебната
дейност на служителите в Министерството
на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 19 от
2017 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 11, ал. 1 думите „Специализираният отряд за борба с тероризма“ се
заличават, а думите „дирекция „Инспекторат“ се заменят с „Института по психология,
Националния институт по криминалистика“.
§ 2. В чл. 14, ал. 3 думите „Главна дирекция „Национална полиция“ се заменят с
„Главна дирекция „Жандармерия, специални
операции и борба с тероризма“.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Милко Бернер
865

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
НАРЕДБА № РД-04-1
от 11 февруари 2021 г.

за водене на публичен регистър на лицата,
които ще извършват внос, въвеждане на
територи ята на страната, производство,
продажба, предоставяне или възстановяване/
рециклиране на машини и/или съоръжения
за производство на тютюневи изделия
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С наредбата се урежда създаването
и поддържането на публичен регистър на
лицата, които ще извършват внос, въвеждане
на територията на страната, производство,
продажба, предоставяне или възстановяване/
рециклиране на машини и/или съоръжения
за производство на тютюневи изделия.
Чл. 2. (1) Регистърът на лицата, които ще
извършват внос, въвеждане на територията
на страната, производство, продажба, предоставяне или възстановяване/рециклиране на
машини и/или съоръжения за производство
на тютюневи изделия, наричан по-нататък
„регистъра“, се създава и води в Министерството на икономиката съгласно Закона
за тютюна, тютюневите и свързаните с тях
изделия (наричан по-нататък „Закона“).
(2) Данните в регистъра се вписват от
служител, определен от министъра на икономиката. Служителят отговаря за съответствието на въведената в регистъра информа-
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ция с данните, съдържащи се в подаденото
уведомление.
(3) Регистърът е публичен. Достъпът до
информацията в регистъра се осигурява чрез
интернет страницата на Министерството на
икономиката.
Г л а в а

в т о р а

ПОДЛЕЖ АЩИ НА ВПИСВАНЕ ЛИЦА
Чл. 3. В регистъра се вписват:
1. лица, които ще извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство,
продажба, предоставяне или възстановяване/
рециклиране на машини и/или съоръжения
за производство на тютюневи изделия;
2. лица, придобили машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия
след проведена публична продан;
3. лица, придобили машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия
от лица, които са извършвали дейност с
машина и/или съоръжение за производство
на т ю т юневи издел и я кат о л и цензи ра н и
складодържатели.
Чл. 4. Лицата по чл. 3, т. 1 – 3 подават
до министъра на икономиката в електронна форма уведомление по образец съгласно
приложението.
Г л а в а

т р е т а

ПОДЛЕЖ АЩИ НА ВПИСВАНЕ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл. 5. (1) В регистъра се вписват:
1. наименование на лицето, подало уведомление до министъра на икономиката;
2. единен идентификационен код (ЕИК)
по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел или единен идентификационен код по
регистър БУЛСТАТ, а за лицата, регистрирани
в друга държава – членка на Европейския
съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство – друг идентификационен код
или номер;
3. седалище и адрес на управление;
4. дейностите, които лицето, подало уведомлението, ще извършва с машините и/или
съоръженията за производство на тютюневи
изделия.
(2) Лицата подават уведомление до министъра на икономиката за вписване в регистъра:
1. преди да започнат да извършват дейностите по чл. 25, ал. 1 от Закона;
2. в 14-дневен срок от придобиване на
машината и/или съоръжението за производство на тютюневи изделия в случаите на
публична продан;
3. в 14-дневен срок от придобиване на
машината и/или съоръжението за производ-
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ство на тютюневи изделия от лице, което е
извършвало дейност с тях като лицензиран
складодържател.
(3) Лицата по чл. 25, ал. 1 от Закона до 14-о
число на месеца, следващ месеца, в който
са се разпоредили с машина и/или съоръжение за производство на тютюневи изделия,
предоставят информация на Министерството
на икономиката за лицата, получили машина и/или съоръжение за производство на
тютюневи изделия, включваща най-малко
следните идентификационни данни: пълно
наименование, единен идентификационен код
от търговския регистър или код по БУЛСТАТ.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

РЕД ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА
Чл. 6. (1) Обстоятелствата, подлежащи на
вписване в регистъра, както и промените в
тях се отразяват в 14-дневен срок от подаване
на уведомлението по чл. 4.
(2) Новите обстоятелства се вписват така,
че да не бъде засегната информацията, съдържаща се в предходните вписвания.
(3) Заличаването на вписано обстоятелство и поправката на допуснати грешки се
извършват по начин, който не води до унищожаване или повреждане на информацията.
Чл. 7. (1) Министърът на икономиката
създава необходимите условия за извършване
на предвидените в наредбата вписвания и
за осъществяването на пряк контрол върху
дейността по вписване в регистъра.
(2) Министърът на икономиката определя
и длъжностно лице, което ще осъществява
пряк контрол върху дейността по вписване
в регистъра.
Чл. 8. (1) Регист ърът се под държа по
начин, който гарантира целостта на информацията и контролиран достъп за вписвания
и преглеж дане съгласно изискванията на
наредбата.
(2) Регистърът показва състоянието на
посочените в глава трета обстоятелства след
последното вписване и дава възможност да
се проследят хронологично промените във
вписаните обстоятелства.
(3) Регистърът позволява генериране на
справки относно обстоятелствата, подлежащи
на вписване.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 25, ал. 3 от Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Лъчезар Борисов
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Приложение
към чл. 4

ДО
МИНИСТЪРА
НА ИКОНОМИКАТА
УВЕДОМЛЕНИЕ
от __________________________________________

(наименование на уведомителя, единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел или единен идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, а за лицата, регистрирани в друга
държава – членка на Европейския съюз, или в друга
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – друг идентификационен код или номер)

Седалище и адрес на управление: ___________
_____________________________________________
_________________________ , телефон __________ ,
факс ____________      , електронен адрес __________
Адрес за кореспонденция: ____________________
_____________________________________________
_________________________ , телефон __________ ,
факс ____________    , електронен адрес __________
ОТНОСНО: вписване в публичен регистър
на лицата, които ще извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство,
продажба, предоставяне или възстановяване/
рециклиране на машини и/или съоръжения
за производство на тютюневи изделия
УВА Ж АЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,
Уведомяваме Ви, че:
□ ще бъде извършен внос на машини и/
или съоръжения за производство на тютюневи изделия;
□ ще бъдат въведени на територията на
страната машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия;
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□ ще бъдат произвеждани машини и/или
съоръжения за производство на тютюневи
изделия;
□ ще бъде извършена продажба на машини и/или съоръжения за производство на
тютюневи изделия;
□ ще бъдат предоставени машини и/или
съоръжения за производство на тютюневи
изделия;
□ ще бъдат възстановени/рециклирани
машини и/или съоръжения за производство
на тютюневи изделия;
□ сме придобили машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия
след проведена публична продан;
□ сме придобили машини и/или съоръжения за производство на тютюневи изделия от лице, което е извършвало дейност с
машина и/или съоръжение за производство
на тютюневи изделия като лицензиран складодържател.
□ Данни на лицето, получило машината
и/или съоръжението за производство на
тютюневи изделия: _______________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
(пълно наименование, единен идентификационен код
по Закона за търговския регистър и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел или единен
идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, а за
лицата, регистрирани в друга държава – членка на
Европейския съюз, или в друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо
пространство – друг идентификационен код или
номер, седалище и адрес на управление)

______

______________________

(дата)

(име, длъжност и подпис)
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
9. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-13 от 16.02.2021 г. за обект: Подмяна на
преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС
„Вълчи дол“ – ЛКВ „Преселка“, на територията
на област Варна, община Вълчи дол, землищата
на с. Брестак, Метличина, Караманите, Калоян,
Изворник, Михалич, Есеница; област Шумен,
община Нови пазар, землищата на с. Тръница и
Преселка, с допуснато предварително изпълнение
по реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение на
разрешението за строеж може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 3-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
1024
10. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС12 от 16.02.2021 г. за строеж: „Оптична кабелна
линия към преносен (магистрален) газопровод в
участъка КС „Вълчи дол“ – ЛКВ „Преселка“ на
територията на: землищата на с. Брестак, с. Метличина, с. Караманите, с. Калоян, с. Изворник,
с. Михалич, с. Есеница, община Вълчи дол, област
Варна, землищата на с. Тръница, с. Преселка, община Нови пазар, област Шумен“. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
1025

СЪДИЛИЩ А
Великотърновският окръжен съд обявява, че
на 29.12.2020 г. е образувано гр. д. № 974/2020 г.
по описа на ВТОС по предявено от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество мотивирано искане с правно основание чл. 153, ал. 2 от
ЗПКОНПИ и Решение № 2570 от 21.12.2020 г. на
КПКОНПИ за отнемане в полза на държавата на
имущество от Мартин Димитров Димитров, ЕГН
8801071424, постоянен и настоящ адрес гр. Горна
Оряховица, област Велико Търново, пл. Георги
Измирлиев № 1, с цена на иска 390 338,40 лв.,
както следва:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мартин Димитров Димитров, ЕГН 8801071424:
– един дружествен дял от „Интелинор“ – ООД,
с ЕИК 202038731, с левова равностойност в размер 10 лв.;
– 20 080 дружествени дяла от „Нованор“ –
ООД, ЕИК 202516479, с левова равнос тойност в
размер 20 080 лв.;
– 4875 дружествени дяла от „Нованор груп“ –
ООД, с ЕИК 203851894, с левова равнос тойност
в размер 4875 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мартин Димитров
Димитров, ЕГН 8801071424:
– сумата в размер 12 300 лв., представляваща
левовата равностойност на л.а. БМВ, модел: ХЗ,
рег. № ВТ 5969 ВР, към датата на отчуждаване;
– сумата в размер 238 500,51 лв., представляваща изплатен дивидент от „Нованор“ – ООД,
ЕИК 202516479, представляваща плод от незаконно
придобито имущество – дружествени дялове;
– сумата в размер 78 633,83 лв., представляваща вноски по сметка № 19598851 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, от проверяваното лице през 2011 г.,
2012 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2019 г., 2020 г.;
– сумата в размер 10 850 лв., представляваща вноски по сметка № 19599984 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, от проверяваното лице през 2012 г.;
– сумата в размер 2299,06 лв., представляваща вноски по сметка № 1524022042 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, от трето лице през 2012 г.;
– сумата в размер 10 250 лв., представляваща вноски по сметка № 1524022042 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, от проверяваното лице през 2011 г.,
2012 г., 2015 г. и 2016 г.;
– сумата в размер 940 лв., представляваща вноски по сметка № 1526776484 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, от трето лице през 2016 г., 2017 г.
и 2019 г.:
– сумата в размер 11 600 лв., представляваща вноски по сметка № 1526776484 в „Банка
ДСК“ – ЕАД, от проверяваното лице през 2015 г.
Гражданско дело № 974/2020 г. по описа на
ВТОС е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 25.05.2021 г. от 13,30 ч.
В едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица, които претендират самостоятелни права
върху имуществото – предмет на отнемане в
настоящото производство, могат да встъпят в
производството, като предявят съответния иск
пред ВТОС по настоящото дело.
776
Окръжният съд – Пловдив, гр. исково отделение, на основание чл. 155 ЗПКОНПИ обявява,
че е образувано гр. д. № 2726/2020 г. по описа на
съда, II гр. състав, по искова молба на КПКОНПИ
с вх. № 268384 от 6.11.2020 г. срещу Ангел Иванов
Кавръков, ЕГН ***, с постоянен и настоящ адрес:
гр. ***, ж.к. *** № ***, вх. ***, ет. ***, ап. ***, и
Диана Александрова Кавръкова, ЕГН ***, с пос
тоянен и настоящ адрес: гр. ***, ж.к. *** № ***,
вх. ***, ет. ***, aп. ***, с която на основание
чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и Решение № 2133
от 4.11.2020 г. на КПКОНПИ е предявен иск за
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отнемане в полза на държавата на имущество
на обща стойност 136 655,32 лв., както следва:
На основание чл. 141 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 от ЗПКОНПИ от Ангел Иванов Кавръков,
ЕГН ***, и Диана Александрова Кавръкова, ЕГН ***:
– недвижим имот с пазарна стойност в размер 1300 лв., представляващ нива, намираща се
в землището на с. Ягодово, община „Родопи“,
област Пловдив, ЕКАТТЕ 87240, в местността
Гюмюш ада, с площ 3,000 дка, шеста категория, съставляваща имот № 014158 по плана за
земеразделяне на с. Ягодово, при граници: имот
№ 014159 – нива на Атанас Симеонов Шопов,
имот № 000051 – полски път на Община „Родопи“, имот № 014099 – нива на Димитър Георгиев
Спасов, придобита с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 126, том 3,
рег. № 5407, дело № 486/28.11.2014 г., вписан в
Службата по вписванията – Пловдив, с дв. вх. рег.
№ 33339/28.11.2014 г., вх. рег. № 34127/28.11.2014 г.,
акт № 60, том 97, дело № 17270/2014 г., с данъчна
оценка към датата на придобиване – 28.11.2014 г.,
в размер 218,70 лв.;
– недвижим имот с пазарна стойност в размер 1400 лв., представляващ нива, намираща се
в землището на с. Ягодово, община „Родопи“,
област Пловдив, ЕКАТТЕ 87240, в местността
Гюмюш ада, с площ 3,000 дка, шеста категория, съставляваща имот № 014160 по плана за
земеразделяне на с. Ягодово, при граници: имот
№ 014159 – нива на Атанас Симеонов Шопов,
имот № 000051 – полски път на Община „Родопи“, имот № 014161 – нива на Гинка Николова Иванова, имот № 014100 – нива на Георги
Рангелов Спасов, придобит с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 183, том
1, рег. № 2790, дело № 172/5.06.2015 г., вписан в
Службата по вписванията – Пловдив, с дв. вх. рег.
№ 16156/5.06.2015 г., вх. рег. № 16550/5.06.2015 г.,
акт № 51, том 45, дело № 86011/2015 г., с данъчна
оценка към датата на придобиване – 5.06.2015 г.,
в размер 300 лв.;
– недви ж им имот с пазарна стойност в
размер 3300 лв., представляващ поземлен имот
с номер 005007 в землището на с. Катуница с
ЕКАТТЕ 36676, община Садово, площ на имота:
9,000 дка, начин на трайно ползване: нива, вид
собственост: частна, категория на земята при
неполивни условия: четвърта; имотът се намира
в местността Копчето, при граници и съседи:
имот № 005006 – нива на насл. на Стоил Кирев
Айкърлов, имот № 000176 – полски път на Община
Садово, имот № 005003 – нива на насл. на Иван
Георгиев Жилов, имот № 000175 – полски път
на Община Садово, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 113,
том IX, рег. № 6825, дело № 1627/6.12.2011 г.,
вписан в Службата по вписванията – Асеновград,
с вх. рег. № 5177/16.12.2011 г., акт № 171, том 18,
дело № 2991/2011 г., с данъчна оценка към датата
на придобиване – 6.12.2011 г., в размер 1253,90 лв.;
– недвижим имот с пазарна стойност в размер
1450 лв., представляващ нива, намираща се в землището на с. Катуница, община Садово, област
Пловдив, в местността Изгорялата воденица, с
площ 3,099 дка, четвърта категория, съставляваща имот № 022071, с ЕКАТТЕ 36676 по плана за
земеразделяне на с. Катуница, при граници: имот
№ 022038 – нива на Елена Димитрова Севова,
имот № 000194 – напоителен канал на Община
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Садово, придобит с нотариален акт за продажба на
недвижим имот № 151, том III, рег. № 2566, дело
№ 533/27.04.2016 г., вписан в Службата по вписванията – Асеновград, с вх. peг. № 1781/28.04.2016 г.,
акт № 190, том 6, дело № 1041/2016 г., с данъчна
оценка към датата на придобиване – 27.04.2016 г.,
в размер 479,70 лв.;
– недвижим имот с пазарна стойност в размер
8200 лв., представляващ нива, намираща се в землището на с. Костур, община Свиленград, област
Хасково, в местността Каран дере, съставляваща
имот № 109009 с площ 26,700 дка, с ЕКАТТЕ 39001,
по плана за земеразделяне на с. Костур, община
Свиленград, област Хасково, при граници: имот
№ 000108 – полски път на Община Свиленград,
имот № 109008 – нива на насл. на Димитър Радев
Вълчев, имот № 000005 – залесена територия на
МЗГ – ДЛ/ДДС, придобит с нотариален акт за
продажба на недвижим имот № 35, том VII, рег.
№ 6146, дело № 864/30.09.2014 г., вписан в Службата по вписванията – Свиленград, с дв. вх. рег.
№ 4232/30.09.2014 г. с вх. рег. № 4235/2014 г., акт
№ 110, том 14, дело № 1457/2014 г., с данъчна
оценка към датата на придобиване – 30.09.2014 г.,
в размер 491,30 лв.;
– недвижим имот с пазарна стойност в размер
6300 лв., състоящ се от: поземлен имот – нива
с площ 9,999 дка, осма категория, в местността
Карши баир, имот № 085013 по картата на възстановената собственост на землището на с. Костур,
община Свиленград, област Хасково, при граници:
имоти № 085014, 000013, 085012, 000223, и поземлен
имот – нива с площ 10,750 дка, девета категория,
в местността Петкова чешма, имот № 015006 по
картата на възстановената собственост на землището на с. Костур, община Свиленград, област
Хасково, при граници: имоти № 015005, 000154,
000004, 015015, 015022, придобит с нотариален акт
за продажба на недвижим имот № 52, том IX, рег.
№ 7015, дело № 918/30.10.2015 г., вписан в Службата по вписванията – Свиленград, с дв. вх. рег.
№ 5584/2015 г. с вх. рег. № 5588/30.10.2015 г., акт
№ 84, том 17, дело № 1640/2015 г., с данъчна
оценка към датата на придобиване – 30.10.2015 г.,
в размер 442,80 лв.;
– лек автомобил, марка „Ауди“, модел „А 6“,
с рег. № ***, рама № ***, двигател без номер, с
пазарна стойност в размер 3400 лв.;
– лек автомобил марка, „Нисан“, модел
„Микра“, с рег. № ***, рама № ***, двигател № ***,
с пазарна стойност в размер 4500 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 141 и чл. 142,
ал. 2, т. 2 от ЗПКОНПИ от Ангел Иванов Кавръков,
ЕГН ***, и Диана Александрова Кавръкова, ЕГН ***:
– сума в размер 4300 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване –
11.08.2011 г., на недвижимо имущество, отчуждено с нотариален акт за покупко-продажба на
недвижим имот № 185, том II, рег. № 3944, дело
№ 342/11.08.2011 г., вписан в Службата по вписванията – Пловдив, с вх. рег. № 18861/11.08.2011 г.,
акт № 40, том 56, дело № 9406/2011 г., с който
Ангел Иванов Кавръков и съпругата му Диана
Александрова Кавръкова продават на Ваня Георгиева Тасева следния свой недвижим имот, който
притежават в режим на СИО, а именно: дворно
място с площ 433 кв. м по скица, а по документ
за собственост с площ 400 кв. м, намиращо се в
с. Брестовица, община „Родопи“, област Пловдив,
ул. Преслав № 11, съставляващо УПИ VII-412 от
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кв. 18 по плана на с. Брестовица, с административен адрес: с. Брестовица, ул. Преслав № 11, при
граници на УПИ съгласно скица: улица, УПИ
VI-411, УПИ XV-412, УПИ VIII-413, с данъчна
оценка 1625,50 лв.;
– сума в размер 65 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижимо имущество, придобито с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот
№ 182, том 1, рег. № 4075, дело № 171/6.06.2016 г.,
вписан в Службата по вписванията – Пловдив,
с вх. рег. № 17044/6.06.2016 г., акт № 27, том 46,
дело № 8802/2016 г., с който Петя Ангелова Дейвис и съпругът є Майкъл Пол Дейвис продават
на Ангел Иванов Кавръков правото на собственост върху притежавана от тях 1/2 идеална
част от следния свой собствен недвижим имот,
придобит по време на брака и представляващ
съпружеска имуществена общност, намиращ се
в гр. Пловдив, район „Южен“, бул. Александър
Стамболийски № 81А, а именно: поземлен имот
с идентификатор 56784.535.7 в Пловдив, община
Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта
и кадастр алните регистри, с адрес на поземления
имот: Пловдив, бул. Александър Стамболийски
№ 81А, с площ 457 кв. м, с трайно предназначение
на територията: урбанизирана, с начин на трайно
ползване: ниско застрояване, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 535007,
който по документ за собственост представлява:
дворно място 458 кв. м, съставляващо имот планоснимачен номер 7, включен в парцел I – „Комплексно застрояване“, кв. 4, стари граници: от
север – бул. Ал. Стамболийски, от изток – имот
пл. № 384 – стар, от юг – имот пл. № 383 – стар,
и от запад – път, ведно с построената в същия
поземлен имот едноетажна сграда с идентификатор 56784.535.7.1, със застроена площ 83 кв. м,
брой етажи – 1, с предназначение – сграда за
обществено хранене, която съгласно Разрешение
за строеж № 37 от 30.03.2001 г. на Община Пловдив, район „Южен“, и последващи за промяна
на предназначението, е въведена в експлоатация с последна промяна на предназначението с
удостоверение изх. № 25/13.05.2014 г. на Община
Пловдив, Район „Южен“ – в „бистро“, както и
всички направени подобрения и приращения
в имота, при съседи: 56784.535.43, 56784.535.40,
56784.535.3134, 56784.535.23, 56784.535.3212, с данъчна оценка 63 235,65 лв.;
– сума в размер 9900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване – 14.04.2014 г., на лек автомобил, марка „Тойота“, модел „Рав 4“, с рег. № ***, рама № ***,
двигател № ***;
– сума в размер 5400 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуж даване – 12.02.2014 г., на лек автомобил, марка
„Мерцедес“, модел „200 ЦД“, с рег. № ***, рама
№ ***, двигател № ***;
– сума в размер 900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване – 8.05.2013 г., на лек автомобил, марка „Субару“,
модел „Аутбек“, с рег. № ***, рама № ***, двигател № ***, със забележка „МПС е с причинена
тотална щета“;
– сума в размер 7000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване –
15.01.2016 г., на лек автомобил, марка „Ауди“,
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модел „А 6“, с рег. № ***, рама № ***, двигател
№ ***;
– сума в размер 4000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуж даване – 18.08.2016 г., на лек автомобил, марка
„Хонда“, модел „ЦРВ“, с рег. № ***, рама № ***,
двигател № ***.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 141 и
чл. 142, ал. 2, т. 1 от ЗПКОНПИ от Ангел Иванов
Кавръков, ЕГН ***:
– сума в общ размер 9305,32 лв., представляваща общо изплатени нетни лихви по депозити,
открити по спестовна сметка в левове с IBAN
№ ***, открита на 1.06.2009 г. в „Алфабанк“ – АД,
с титуляр Ангел Иванов Кавръков и прехвърлена
в „Юробанк България“ – АД, като спестовен влог
с IBAN № ***;
– сума в общ размер 1000 лв., представляваща вноска от трето лице Добрин Владимиров
Апостолов по спестовна сметка в левове с IBAN
№ *** в „Централна кооперативна банка“ – АД.
Делото е насрочено за 10.05.2021 г. от 9 ч.
Всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху процесното имущество
чрез предявяване на иск в срок един месец преди
датата на първото съдебно заседание, както и
самата дата и часа на насроченото първо съдебно
заседание, което ще се проведе на 10.05.2021 г. от
9 ч. в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна палата,
бул. Шести септември № 167.
786
Окръжният съд – Пловдив, гражданско исково
отделение, на основание чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ
обявява, че е образувано гр.д. № 2804/2020 г.,
III гр. състав, по искова молба на КПКОНПИ
с вх. № 269156 от 13.11.2020 г. против Ангел Симеонов Ангелов и Гюрга Трайчева Ангелова, с
която на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и
Решение № 2135 от 4.11.2020 г. на КПКОНПИ се
иска отнемане в полза на държавата на имущество
на обща стойност 432 441,67 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от Ангел Симеонов Ангелов, ЕГН **:
– поземлен имот с идентификатор 77462.137.46
по КККР, представляващ нива с площ 1,480 дка,
намираща се в землището на **, съставляваща
имот № 137046, с трайно предназначение на
територията – земеделска, с начин на трайно
ползване – нива, с площ на имота 1479 кв. м, при
граници и съседи: ПИ 77462.137.45; ПИ 77462.137.40;
ПИ 77462.137.49 и ПИ 77462.137.56, ведно с всички
подобрения и приращения в имота, придобит с
нот. акт за покупко-продажба № 171/5.12.2017 г.,
том 1, рег. № 3053, дело № 160/2017 г., вписан в
СВ – ** под № 119, том 17, дело № 3312, вх. рег.
№ 4651/5.12.2017 г., с пазарна стойност към момента 600 лв.;
– поземлен имот с идентификатор 77462.137.62
по КККР, представляващ нива с площ 0,500 дка,
седма категория при неполивни условия, намираща се в землището на **, ЕКАТТЕ 77462, в
местността **, съставляваща имот № 137062 по
плана за земеразделяне на същото село, при
граници и съседи: имот № 137063 – нива на
ОПФ – **; имот № 137032 – нива на ОПФ – **;
имот № 137034 – нива на Р.Д.Г., като имотът
е образуван от имот № 137033, ведно с намиращата се в имота жилищна сграда – вила с
площ 29,00 кв. м, обозначена под № 1 на скица
№ К03024/7.08.2018 г., издадена от ОСЗ – **, с
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трайно предназначение на територията – земеделска, с начин на трайно ползване – нива, с площ
на имота 499 кв. м, при граници и съседи: ПИ
77462.137.63; ПИ 77462.137.34; ПИ 77462.137.45, ведно
с построената в имота сграда с идентификатор
77462.137.62.1, с функционално предназначение
вилна сграда – еднофамилна, брой етажи – един,
със застроена площ 29 кв. м, ведно с всички
подобрения и приращения в имота, придобит с
нот. акт за покупко-продажба № 36/28.08.2018 г.,
том 3, рег. № 4479, дело № 418/2018 г., вписан в
СВ – ** под № 147, том 11, дело № 2186, вх. рег.
№ 3197/28.08.2018 г., с пазарна стойност към момента 11 000 лв.;
– лек автомобил „БМВ 535 И“, рег. № **,
с дата на първа регистрация 24.07.1996 г., рама
№ **, двигател № **, с пазарна стойност към
момента 3600 лв.;
– лек автомобил „Мицубиши Шогун Пининг
ГДИ Елеганс“, рег. № **, с дата на първа регист
рация 30.04.2001 г., рама № **, двигател № **, с
пазарна стойност към момента 4000 лв.;
– товарен автомобил „Форд Транзит“, рег.
№ **, с дата на първа регистрация 12.03.2003 г.,
рама № **, двигател – не е посочен, с пазарна
стойност към момента 5800 лв.;
– лек автомобил „Мерцедес С 320 ЦДИ“, рег.
№ **, с дата на първа регистрация 27.06.2000 г.,
рама № **, двигател № **, с пазарна стойност
към момента 7000 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Гюрга Трайчева Ангелова,
ЕГН **:
– поземлен имот с идентификатор 77462.163.41
по КККР, представляващ ливада с площ 3,245 дка,
намираща се в землището на **, в местността **, съставл яваща имот № 163041, с трайно
предназначение на територията – земеделска,
с начин на трайно ползване – ливада, с площ
на имота 3244 кв. м, при граници и съседи: ПИ
77462.137.40; ПИ 77462.137.47; ПИ 77462.137.46
и ПИ 77462.137.43, ведно с всички подобрения
и приращения в имота, придобит с нот. акт за
покупко-продажба № 153/18.03.2016 г., том 1, рег.
№ 2163, дело № 142/2016 г., вписан в СВ – ** под
№ 4, том 4, дело № 598, вх. рег. № 843/18.03.2016 г.,
с пазарна стойност към момента 1000 лв.
На основание чл. 149 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ангел Симеонов
Ангелов, ЕГН **:
– поземлен имот с идентификатор 77462.137.39
по КККР, представляващ нива с площ 1,110 дка,
намираща се в землището на **, съставляваща
имот № 137039, с трайно предназначение на
територията – земеделска, с начин на трайно
ползване – нива, с площ на имота 1110 кв. м,
при граници и съседи: ПИ 77462.137.38; ПИ
77462.137.40 и ПИ 77462.137.56, ведно с всички
подобрения и приращения в имота, придобит с
нот. акт за покупко-продажба № 154/22.12.2014 г.,
том 4, рег. № 9207, дело № 733/2014 г., вписан в
СВ – ** под № 154, том 20, дело № 3475, вх. рег.
№ 4921/22.12.2014 г., с пазарна стойност към
момента 550 лв.;
– дворно място, цялото с площ 629 кв. м,
съставляващо УПИ VI-310 от кв. 34 по плана
на с. **, при граници по документ: улица, парцел VI-312, а при съседи по скица: улица, УПИ
ХІІІ-309, УПИ XIV-312 и УПИ VJ1-311, заедно с
построената в гореописания поземлен имот жи-
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лищна сграда с площ 60 кв. м, ведно с всички
подобрения и приращения в имота, придобит с
нот. акт за покупко-продажба № 49/4.10.2016 г.,
том 1, рег. № 1089, дело № 44/2016 г., вписан в
СВ – ** под № 107, том 15, дело № 2887/2016 г.,
вх. рег. № 3812/4.10.2016 г., с пазарна стойност
към момента 30 000 лв.;
– поземлен имот с идентификатор 77462.137.41
по КККР, представляващ нива с площ 0,807 дка,
намираща се в землището на **, съставляваща
имот № 137041, с трайно предназначение на
територията – земеделска, с начин на трайно
ползване – нива, с площ на имота 807 кв. м,
при граници и съседи: ПИ 77462.137.42; ПИ
77462.137.44 и ПИ 77462.137.34, ведно с всички
подобрения и приращения в имота, придобит с
нот. акт за покупко-продажба № 76/25.07.2018 г.,
том 1, рег. № 1717, дело № 72/2018 г., вписан в
СВ – ** под № 168, том 9, дело № 1794, вх. рег.
№ 2679/25.07.2018 г., с пазарна стойност към момента 400 лв.;
– поземлен имот с идентификатор 77462.137.44
по КККР, представляващ нива с площ 0,842 дка,
намираща се в землището на **, съставляваща
имот № 137044, с трайно предназначение на
територията – земеделска, с начин на трайно
ползване – нива, с площ на имота 842 кв. м, при
граници и съседи: ПИ 77462.137.43; ПИ 77462.137.41
и ПИ 77462.137.45, ведно с всички подобрения и
приращения в имота, придобит с нот. акт за покупко-продажба № 77/25.07.2018 г., том 1, рег. № 1722,
дело № 73/2018 г., вписан в СВ – ** под № 169,
том 9, дело № 1795, вх. рег. № 2680/25.07.2018 г.,
с пазарна стойност към момента 400 лв.;
– поземлен имот с идентификатор 77462.137.32
по КККР, представляващ нива с площ 1,079 дка,
седма категория, намираща се в землището на
**, съставляваща имот № 137032, с трайно предназначение на територията – земеделска, с начин
на трайно ползване – нива, с площ на имота
1079 кв. м, при граници и съседи: ПИ 77462.137.30;
ПИ 77462.137.31 и ПИ 77462.137.29, ведно с всички
подобрения и приращения в имота, придобит с
нот. акт за покупко-продажба № 129/14.03.2019 г.,
том 1, рег. № 1149, дело № 108/2019 г., вписан в
СВ – ** под № 149, том 3, дело № 535, вх. рег.
№ 756/14.03.2019 г., с пазарна стойност към момента 500 лв.
На основание чл. 147 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ангел Симеонов
Ангелов, ЕГН **:
– сумата 85 840 лв., намерена и иззета на
13.03.2020 г. с протокол за претърсване и изземване в неотложни случаи с последващо съдебно
одобрение от 11.12.2019 г. по ДП № 664/2019 г.
на РУ – **, пр. пр. № 9946/2019 г. на ОП – **, от
дома на Ангел Симеонов Ангелов, ЕГН **, съхранявана в касета № **, наета от ОД на МВР – **,
намираща се в ** АД, клон ** – **, както следва:
– 71 бр. банкноти с номинал 50 лв. – 3550 лв.;
– 3 бр. банкноти с номинал 100 лв. – 300 лв.;
– 27 бр. банкноти с номинал 10 лв. – 270 лв.;
– 96 бр. банкноти с номинал 20 лв. – 1920 лв.;
– 580 бр. банк но т и с номина л 10 0 лв. –
58 000 лв.;
– 316 бр. ба н к но т и с ном и н а л 50 л в. –
15 800 лв.;
– 8 бр. банкноти с номинал 10 лв. – 80 лв.;
– 296 бр. банкноти с номинал 20 лв. – 5920 лв.
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На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Гюрга Трайчева
Ангелова, ЕГН **:
– сумата 35 000 лв., представляваща пазарна
стойност към дата на отчуждаване на недвижим
имот, намиращ се в **, а именно: дворно място с
площ 565 кв. м, съставляващо УПИ IX-149 от кв. 15
по плана на същото село, ведно с построените в
него двуетажна масивна жилищна сграда и дву
етажна стопанска сграда, ведно с всички подобрения в имота, придобит от Гюрга Трайчева Ангелова
с нот. акт за покупко-продажба № 5/1.02.2018 г.,
том 1, рег. № 193, дело № 5/2018 г., вписан в
СВ – ** под № 192, том 1, дело № 194/2018 г.,
вх. рег. № 302/1.02.2018 г., и продаден с нот. акт
за покупко-продажба № 7/23.01.2020 г., том 1, рег.
№ 209, дело № 7/2020 г., вписан в СВ – ** под
№ 90, том 1, дело № 93, вх. рег. № 159/23.01.2020 г.;
– сумата 7702,05 лв., представляваща вноски
на каса, ведно с начислените лихви по универсална сметка в левове с IBAN: **, с титуляр Гюрга
Трайчева Ангелова, открита на 4.03.2013 г. и
закрита на 11.02.2014 г. в „ЦКБ“ – АД;
– сумата 9904,59 лв., представляваща вноска
на каса, ведно с начислените лихви по универсална сметка в левове с IBAN: **, с титуляр Гюрга
Трайчева Ангелова, открита на 23.06.2014 г. и
закрита на 2.07.2014 г. в „ЦКБ“ – АД;
– сумата 9961,11 лв., представляваща вноска
на каса, ведно с начислените лихви по универсална сметка в левове с IBAN: **, с титуляр Гюрга
Трайчева Ангелова, открита на 20.07.2015 г. и
закрита на 25.02.2016 г. в „ЦКБ“ – АД;
– сумата 11 100 лв., представляваща вноски
на каса по разплащателна сметка в левове с № **,
с титуляр Гюрга Трайчева Ангелова, открита на
28.05.2003 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ангел Симеонов
Ангелов, ЕГН **:
– сумата 32 000 лв., представляваща пазарна
стойност към момента на отчуждаване на недвижим имот – апартамент № 14, на 5-и жил. етаж,
вход Б, в жил. сграда на блок 1 в **, с адм. адрес:
**, с площ 55,54 кв. м, ведно с прилежащата изба
№ 14 и съответните ид.ч. от общите части на
сградата, придобит от Ангел Симеонов Ангелов с
нот. акт за покупко-продажба № 130/14.10.2014 г.,
том 3, рег. № 7193, дело № 512/2014 г., вписан в
СВ – ** под № 46, том 16, дело № 2657, вх. рег.
№ 3760/14.10.2014 г., и продаден с нот. акт за покупко-продажба № 154/6.06.2016 г., том 2, рег. № 4047,
дело № 332/2016 г., вписан в СВ – ** под № 142,
том 7, дело № 1348, вх. рег. № 1855/6.06.2016 г.;
– сумата 32 100 лв., представляваща непреоб
разувана част от пазарната стойност към момента
на продажбата на недвижим имот – апартамент
№ 11, на втория жил. етаж от блок № 2, намиращ
се в **, построен извън регулация, със застроена
площ 73,76 кв. м, при съседи: отдясно – ап. 12,
отдолу – ап. 6, отгоре – ап. 18, ведно с избено
помещение № 11 със застроена площ 5,10 кв. м,
при съседи: отляво – изба № 10, а отдясно – изба
№ 12, ведно с 3,113 % ид.ч. от общите части на
сградата, който имот е придобит от Ангел Симеонов Ангелов с нот. акт за покупко-продажба № 197/7.04.2016 г., том 1, рег. № 2605, дело
№ 182/2016 г., вписан в СВ – ** под № 191, том 4,
дело № 791, вх. рег. № 1108/7.04.2016 г., и продаден
с нот. акт за покупко-продажба № 30/12.03.2019 г.,
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том 1, рег. № 842, дело № 29/2019 г., вписан в
СВ – ** под № 118, том 3, дело № 505, вх. рег.
№ 721/12.03.2019 г.;
– сумата 1800 лв., представляваща пазарна
стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил „БМВ 316 И“, рег. № **, с дата на
първа регистр ация 25.04.1995 г., придобит от
Ангел Симеонов Ангелов на 29.09.2011 г. и отчужден с договор за покупко-продажба на МПС
от 11.01.2013 г.;
– сумата 1800 лв., представляваща пазарна
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Фолксваген Голф“, рег. № **, с дата на
първа регистрация 9.01.1992 г., придобит от Ангел
Симеонов Ангелов с договор за покупко-продажба
на МПС от 20.11.2013 г. и отчужден с договор за
покупко-продажба от 15.09.2014 г.;
– сумата 3500 лв., представляваща пазарна
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Фолксваген Голф“, рег. № **, с дата на
първа регистрация 27.06.2000 г., придобит от Ангел
Симеонов Ангелов на 20.06.2014 г. с договор за
покупко-продажба на МПС и отчужден с договор
за покупко-продажба на МПС от 19.08.2014 г.;
– сумата 2600 лв., представляваща пазарна
стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил „Опел Омега“, рег. № **, с дата на
първа регистрация 4.03.1997 г., придобит от Ангел
Симеонов Ангелов на 4.08.2014 г. с чуждестранен
договор за покупко-продажба на МПС и отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от
26.11.2014 г.;
– сумата 9670 лв., представляваща непреоб
разувана част от пазарната стойност към датата
на отчуждаване на товарен автомобил „Форд
Транзит“, рег. № **, с дата на първа регистрация
15.02.2005 г., придобит от Ангел Симеонов Ангелов
на 17.08.2014 г. с договор за покупко-продажба на
МПС и отчужден с договор за покупко-продажба
на МПС от 5.12.2014 г.;
– сумата 7000 лв., представляваща пазарна
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „БМВ 520 Д“, рег. № **, с дата на първа
регистрация 11.01.2002 г., придобит от Ангел
Симеонов Ангелов на 28.07.2016 г. с чуждест
ранен договор за покупко-продажба на МПС и
отчужден с договор за покупко-продажба на МПС
от 30.01.2017 г.;
– сумата 8000 лв., представляваща пазарна
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „БМВ 730 Д Автоматик“, рег. № **, с дата
на първа регистрация 22.01.2007 г., придобит от
Ангел Симеонов Ангелов на 19.01.2017 г. с договор
за покупко-продажба на МПС и отчужден с договор за покупко-продажба на МПС от 6.03.2017 г.;
– сумата 4400 лв., представляваща непреобразувана част от пазарната стойност към датата на
отчуждаване на товарен автомобил „Фиат Дукато
14 Д“, рег. № **, с дата на първа регистрация
28.07.2004 г., придобит от Ангел Симеонов Ангелов
на 26.04.2018 г. с договор за покупко-продажба на
МПС и отчужден с договор за покупко-продажба
на МПС от 11.07.2018 г.;
– сумата 15 000 лв., представляваща пазарна
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „БМВ X 5“, рег. № **, с дата на първа
регистрация 29.06.2007 г., придобит от Ангел
Симеонов Ангелов на 5.04.2019 г. с договор за
покупко-продажба на МПС и отчужден с договор
за покупко-продажба на МПС от 8.08.2019 г.;
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– сумата 4000 лв., представляваща непрео б
разувана част от пазарната стойност към датата
на отчуждаване на лек автомобил „Хюндай Санта Фе“, рег. № **, с дата на първа регистрация
3.09.2002 г., придобит от Ангел Симеонов Ангелов
на 27.10.2016 г. с договор за покупко-продажба на
МПС и отчужден с договор за покупко-продажба
на МПС от 6.04.2017 г.;
– сумата 7000 лв., представляваща вноска на
каса от Ангел Симеонов Ангелов по универсална сметка в левове с IBAN: **, с титуляр Ангел
Симеонов Ангелов, открита на 15.02.2016 г. в
„ЦКБ“ – АД;
– сумата 1007,23 лв., представляваща получен
превод от трето лице по универсална сметка в
левове с IBAN: **, с титуляр Ангел Симеонов
Ангелов, открита на 15.02.2016 г. в „ЦКБ“ – АД;
– сумата 9721,96 лв., представляваща вноски
на каса от Ангел Симеонов Ангелов по разплащателна сметка в левове с IBAN: **, с титуляр
Ангел Симеонов Ангелов, открита на 12.03.2013 г.
и закрита на 9.09.2019 г. в „ЦКБ“ – АД;
– сумата 1500 лв., представляваща получен
паричен превод от Ангел Симеонов Ангелов,
ЕГН **, от трето лице, съгласно данни на „Еконт
Експрес“ – ЕООД;
– сумата 195,58 лв., представляваща получен
паричен превод от Ангел Симеонов Ангелов,
ЕГН **, от трето лице чрез системата „Western
Union“ съгласно данни на „ЦКБ“ – АД;
– сумата 15 707,81 лв., представляваща получени парични преводи от Ангел Симеонов
Ангелов, ЕГН **, от трети лица чрез системата
на „MoneyGram“;
– сумата 3333,90 лв., представляваща получени
парични преводи от Ангел Симеонов Ангелов,
ЕГН **, от трети лица чрез системата на „ИзиПей“ – АД;
– сумата 31 947,44 лв., представляваща получени парични преводи от Ангел Симеонов
Ангелов, ЕГН **, от трети лица чрез системите
на ФК „Кеш Експрес Сървис“ – ЕООД.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 149, чл. 142,
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ангел Симеонов Ангелов, ЕГН**:
– сумата 12 000 лв., представляваща пазарна стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил „БМВ X 5“, рег. № **, с дата на първа регистрация 5.03.2003 г., придобит от Ангел
Симеонов Ангелов на 20.05.2016 г. с договор за
покупко-продажба на МПС и отчужден с договор
за покупко-продажба на МПС от 9.11.2016 г.;
– сумата 3800 лв., представляваща пазарна
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег. № **, с дата
на първа регистрация 27.03.2001 г., придобит от
Ангел Симеонов Ангелов на 10.04.2017 г. с договор за покупко-продажба на МПС и отчужден
на 11.01.2019 г.
Първото съдебно заседание по делото ще се
проведе на 19.05.2021 г. от 13,30 ч. в Окръжния
съд – Пловдив, зала 7, Съдебна палата, бул. Шести
септември № 167.
Всички заинтересовани от производството
лица могат да предявят своите претенции върху
процесното имущество чрез предявяване на иск
в срок от един месец преди датата на първото
съдебно заседание.
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Сливенск ият окръжен съд на основание
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че в съда
е образувано гр. д. № 730/2020 г. по предявена
на 27.11.2020 г. искова молба от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество против Христо
Русев Пехливанов, ЕГН 7807315824, с постоянен
и настоящ адрес: Сливен, кв. Българка № 20,
вх. Г, ет. 8, ап. 23, Теодора Колева Пехливанова,
ЕГН 8103185879, с постоянен и настоящ адрес:
Сливен, кв. Българка № 20, вх. Г, ет. 8, ап. 23,
и „Рит Транс Груп“ – ЕООД, ЕИК 201303657,
със седалище и адрес на управление: Сливен,
кв. Българка, бл. 20, вх. Г, ап. 23, представлявано от Христо Русев Пехливанов. Претендира
се отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество на обща стойност в размер
76 009,71 лв., а именно:
I. От Христо Русев Пехливанов и Теодора Колева Пехливанова на основание чл. 151 във връзка с
чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена
на иска 10 900 лв.:
– Сумата в размер 2800 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил с
рег. № СН 1050 СС, марка и модел „Мерцедес
408 Д“, рама № WDB6113671P270687, двигател
№ 60194010250794, дата на първа регистрация:
28.10.1992 г.
– Сумата в размер 4500 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил с рег.
№ СН 7565 КА, марка и модел „Ауди А 4“, рама
№ WAUZZZ8E24A014691, двигател № BAU005822,
дата на първа регистрация: 26.09.2003 г.
– Сумата в размер 3600 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил с рег. № СН
1138 ВН, марка и модел „Фолксваген Голф“, рама
№ WVWZZZ1HZVD001990, двигател – без номер,
дата на първа регистрация: 14.06.1996 г.
ІI. От Христо Русев Пехливанов на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 34 980,57 лв.:
– Сумата в размер 2370 евро с левова равно
стойност в размер на 4635,72 лв., представляваща
получени средства от трети лица без основание по разплащателна сметка в евро с IBAN
BG81CREX92601414797900 в „Токуда Банк“ – АД.
– Сумата в размер 8808 лв., представляваща
направени вноски на каса по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG84UBBS83811014314122
в „ОББ“ – АД.
– Сумата в размер 14 557,49 лв., представ
ляваща получени средства от трети лица без
основание, представляваща направени вноски на
каса по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG84UBBS83811014314122 в „ОББ“ – АД.
– Сумата в размер 1028,10 лв., представляваща
погасителни вноски, представляваща направени
вноски на каса по разплащателна сметка в левове
с IBAN BG84UBBS83 811014314122 в „ОББ“ – АД.
– Сумата в размер 4139,65 лв., представляваща направени погасителни вноски по кредит
PLUS-016403 83 в „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ – АД.
– Сумата в размер 1811,61 лв., представляваща направени погасителни вноски по кредит
PLUS-01670340 в „БНП Париба Пърсънъл Файненс“ – АД.
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ІІІ. От Теодора Колева Пехливанова на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 15 129,14 лв.:
– Сумата в размер 350 лв., представляваща
вноска на каса по разплащателна сметка в левове
с IBAN BG73UBBS80021051806513 в „ОББ“ – АД.
– Сумата в размер 3651,62 лв., представляваща
направени погасителни вноски по кредитна карта
ОК CREDIT в „ОББ“ – АД.
– Сумата в размер 11 127,52 лв., представляваща направени погасителни вноски по кредитна
карта VISA ELECTRON CREDIT в „ОББ“ – АД.
IV. От „Рит Транс Груп“ – ЕООД, на основание
чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с
цена на иска 15 000 лв.:
– Товарен автомобил марка и модел „Scania
R144/460“, рама № XLER4X20004404325, дата на
първа регистрация: 16.12.1998 г.
Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 15 000 лв.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в първо открито съдебно заседание
в Окръжния съд – Сливен, на 20.05.2021 г. от
13,30 ч. и резервна дата 27.05.2021 г. – 13,30 ч.
Съдът указва на заинтересуваните лица, че
могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество – предмет на искането, с оглед
разпоредбата на чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ в
двумесечен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
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Софийският градски съд, І гр. отделение,
12 състав, на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ
(о т м.) у ведом ява, че има образу вано г р. д.
№ 16921/2019 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество за имущество на стойност
1 413 250,88 лв. от София Иванова Циканделова
с ЕГН 6912010098, с постоянен и настоящ адрес:
София, район „Младост“, ул. 186-а (Малинова
долина) № 25, Анастас Димитров Циканделов с
ЕГН 6307150180, с постоянен и настоящ адрес:
София, район „Младост“, ул. 186-а (Малинова
долина) № 25, Димитър Анастасов Циканделов,
с ЕГН 9006186563, с постоянен и настоящ адрес:
София, ул. Костенски водопад № 94, ет. 4, ап. 12,
и Стефани Анастасова Циканделова, с ЕГН
9312226310, с постоянен и настоящ адрес: София,
ул. 186-а (Малинова долина) № 25, както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от София Иванова
Циканделова с ЕГН 6912010098:
– Сумата в размер 4000 лв., представляваща
равностойността на 80 дружествени дяла от капитала на „Интер Хекс“ – ООД, ЕИК 203016200.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Анастас Димитров Циканделов с ЕГН 6307150180:
– Сумата в размер 500 лв., получена от продажбата на 10 дружествени дяла от капитала на
„Хекс интернешънъл“ – ООД, ЕИК 200307706.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от София Иванова
Циканделова с ЕГН 6912010098 и Анастас Димитров
Циканделов с ЕГН 6307150180:
– Сумата в размер 30 000 евро с левова равностойност 58 674,49 лв., представляваща погасителни вноски по кредит през 2016 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

На основание чл. 151 във връзка с чл. 144, чл. 142,
ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Димитър
Анастасов Циканделов с ЕГН 9006186563:
– Сумата в размер 7700 лв., представляваща
пазарната стойност на лек автомобил, марка
„Пежо“, модел „308 2.0 ХДИ“, рег. № Е 8186 KB
(СА9593ТН).
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от София Иванова Циканделова с ЕГН 6912010098 сумата в общ
размер 431 160,76 лв., представляваща вноски по
банкови сметки:
– Сумата в размер общо 119 773,26 лв., представляваща вноски по сметката от титуляря в
периода 1.10.2009 г. – 2018 г. по разплащателна
сметка BG29FINV915010BGN09C36, открита в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
София Циканделова.
– Сумата в размер общо 58 871,82 евро с левова равностойност 115 143,26 лв., представляваща
вноски по сметката от титуляря, непреобразувани
в друго имущество, по разплащателна сметка
BG65FINV915010EUR0INAY, открита в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр София
Циканделова.
– Сумата в размер общо 41 369,76 лв., представ
ляваща вноски по сметката от титуляря, по разплащателна сметка BG84FINV915010BGNBDIZM,
открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с
титуляр София Циканделова.
– Сумата в размер общо 131 130,28 лв., представ
ляваща вноски по сметката от титуляря, по разплащателна сметка BG62FINV915010BGN0CXDE,
открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с
титуляр София Циканделова.
– Сумата в размер общо 2519,20 лв., представляваща вноски по сметката от титуляря за
периода 2010 г. – 2012 г. по разплащателна сметка BG92FINV91501004431239, открита в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр София
Циканделова.
– Сумата в размер общо 21 225 лв., представл яваща вноск и по сметката от тит ул яря през 2011 г. и 2012 г. по сметка в левове
BG81UBBS80021090662920, открита в „Обединена
българска банка“ – АД, с титуляр София Циканделова.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от София Иванова Циканделова с ЕГН 6912010098 сумата в общ
размер 354 113,18 лв., вноски от трети лица по
банкови сметки:
– Сумата в размер общо 21 046,98 лв., представляваща вноски по сметката от трети лица в
периода 1.10.2009 г. – 2018 г. по разплащателна
сметка BG29FINV915010BGN09C36, открита в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
София Циканделова.
– Сумата в размер общо 44 129,69 евро с левова равностойност 86 310,17 лв., представляваща
вноски по сметката от трети лица, непреобразувана в друго имущество, по разплащателна
сметка BG65FINV915010EUR0INAY, открита в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
София Циканделова.
– Сумата в размер общо 188 036,23 лв., представ
ляваща вноски по сметката от трети лица по разплащателна сметка BG65FINV915010EUR0INAY,
открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с
титуляр София Циканделова.
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– Сумата в размер общо 58 719,80 лв., представ
ляваща вноски по сметката от трети лица по разплащателна сметка BG62FINV915010BGN0CXDE,
открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с
титуляр София Циканделова.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от София Иванова
Циканделова с ЕГН 6912010098:
– Сумата в размер 20 000 лв., представляваща
„парична гаранция“ на Анастас Димитров Циканделов по досъдебно производство № 53/2017 г. по
описа на СО – СП, пр. пр. № 570/2017 г., внесена
по банкова сметка IBAN BG 04 RZBB 9155 33
20051204 в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с
титуляр Специализирана прокуратура.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Анастас Димитров Циканделов с ЕГН 6307150180 сумата в общ
размер 299 896,85 лв., представляваща вноски по
банкови сметки:
– Сумата в размер общо 162 207,70, представ
ляваща вноски за погасяване на задължения по
кредитна карта за периода 1.10.2009 г. – 2011 г.
по ра зп ла щат ел на сме т к а, к р ед и т на к ар та
BG73FINV9150010BGN0D2UX, открита в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Анастас
Циканделов.
– Сумата в размер общо 14 042,51 евро с левова равностойност 27 464,76 лв., представляваща
вноски за погасяване на задължение по кредит
в периода 1.10.2009 г. – 2011 г. по разплащателна
сметка BG74FINV915010EUR0M495, открита в
„Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Анастас Циканделов.
– Сумата в размер общо 15 490,75 евро с левова равностойност 30 297,27 лв., представляваща
вноски по сметката от титуляря по разплащателна
сметка в евро BG02PIRB91704604784065, открита
в „Банка Пиреос България“ – АД, с титуляр
Анастас Циканделов.
– Сумата в размер общо 7500 лв., представ
ляваща погасителни вноски по кредитна карта
№ 4333271351241259, издадена от „ОББ“ – АД, с
титуляр Анастас Циканделов.
– С у мата в размер общо 1471,41 евро с
левова равностойност 2877,82 лв., представляваща погаси телни вноск и по овърд рафт по
разплащателна сметка в евро с кредитна карта
BG06SOMB91301043711001, издадена от „Общинска банка“ – АД, с титуляр Анастас Циканделов.
– Сумата в размер общо 2321 лв., представ
ляваща погасителни вноски по кредитна карта
BG EUROLINE АМЕХ, издадена от „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Анастас Циканделов.
– Сумата в размер общо 1882,50 лв., представляваща вноски по сметката от титуляря по
разплащателна сметка в левове по издадена кредитна карта „Райкарт“ BG25RZBB91551049292563,
открита в „Райфайзенбанк (България)“ – АД, с
титуляр Анастас Циканделов.
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– Сумата в размер общо 21 445,67 евро с левова равностойност 41 944,08 лв., представляваща
вноски по сметката от титуляря по разплащателна
сметка в евро по издадена кредитна карта „Виза“
BG21R ZBB91554449292500 от „Райфайзенбанк
(България)“ – АД, с титуляр Анастас Циканделов.
– Сумата в размер общо 23 401,72 лв., представ
ляваща платени суми през 2013 г. и 2016 г. на „Еос
Матрикс“ – ЕООД, по цедираното задължение по
кредитната карта „Виза“ BG21RZBB91554449292500
от „Райфайзенбанк (България)“ – АД, с титуляр
Анастас Циканделов.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Анастас Димитров Циканделов с ЕГН 6307150180 сумата в
общ размер 215 546,35 лв. вноски от трети лица
по банкови сметки:
– Сумата в размер общо 80 432,53 евро с левова равностойност 157 312,35 лв., представляваща
вноски по сметката от трети лица по разплащателна сметка в евро BG02PIRB91704604784065,
открита в „Банка Пиреос България“ – АД, с
титуляр Анастас Циканделов.
– Сумата в размер 1100 евро с левова равно
стойност 2151,41 лв., получена от трето лице чрез
системата за бързи разплащания Western Union
в „Сосиете Женерал Експресбанк“ от Анастас
Циканделов;
– Сумата в размер 21 386,12 евро с левова
равностойност 41 827,62 лв., получена от трети
лица чрез система за бързи разплащания Western
Union в „Юробанк България“ – АД, от Анастас
Циканделов.
– Сумата в размер 787,50 лв., представляваща
вноски по сметката от трети лица по разплащателна сметка в левове по издадена кредитна карта
„Райкарт“ BG25RZBB91551049292563, открита в
„Райфайзенбанк (България)“ – АД, с титуляр
Анастас Циканделов.
– Сумата в размер общо 6885,81 евро с левова
равностойност 13 467,47 лв., представляваща вноски по сметката от трети лица по разплащателна
сметка в евро по издадена кредитна карта „Виза“
BG21R ZBB91554449292500 от „Райфайзенбанк
(България)“ – АД, с титуляр Анастас Циканделов.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Анастас Димитров Циканделов с ЕГН 6307150180 сумата в общ
размер 21 659,25 лв., наредена в полза на трети лица:
– Сумата в размер 4000 евро с левова равностойност 7823,32 лв., наредена в полза на трето лице чрез системата за бързи разплащания
Western Union в „Сосиете Женерал Експресбанк“
от Анастас Циканделов.
– Сумата в размер 7074,20 евро с левова
равностойност 13 835,93 лв., наредена в полза на
трети лица чрез системата за бързи разплащания
Western Union в „Юробанк България“ – АД, от
Анастас Циканделов.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 14.10.2021 г. от 10 ч.
787

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Народно събрание № 2, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс Принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков № 3
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

