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ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Петък, 19 ноември 2021 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Президент на Републиката
 Указ № 277 за освобождаване на Мария Недялкова Донска от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ямайка
 Указ № 278 за назначаване на Тодор
Минков Кънчевски – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Куба, и за извънреден
и пълномощен посланик на Република България в Ямайка със седалище в
гр. Хавана, Република Куба
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Министерски съвет
 Постановление № 384 от 17 ноември
2021 г. за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Националния
статистически институт за 2021 г.
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 Постановление № 386 от 17 ноември
2021 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените
разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г.
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 Постановление № 387 от 17 ноември
2021 г. за допълнение на Постановление № 304 на Министерския съвет от
2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на културата за 2021 г.
 Постановление № 388 от 17 ноември
2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2021 г. за компенсиране на
извършените от родителите разходи
за отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни
или общински детски градини или училища поради липса на свободни места
 Постановление № 389 от 17 ноември
2021 г. за одобряване на промени по
бюджета на Министерството на ико-
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номиката за 2021 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
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 Постановление № 390 от 17 ноември
2021 г. за изменение на Наредбата за
служебните командировки и специализации в чужбина
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 Постановление № 391 от 17 ноември
2021 г. за одобряване на допълнителни
разходи по бюджета на Министерския
съвет за 2021 г.
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 Постановление № 392 от 18 ноември
2021 г. за одобряване на допълнителен
трансфер по бюджета на държавното
обществено осигуряване за 2021 г.
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Министерство
на културата
 Програма за сътрудничество в областта на културата между Министерството на културата на Република България и Министерството на
културата и медиите на Република
Хърватия за периода 2021 – 2024 г.
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Комисия за финансов
надзор
 Наредба № 2 от 9 ноември 2021 г. за
първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на
ценни книжа до търговия на регулиран пазар

9

Централна избирателна
комисия
 Решение № 969-НС от 18 ноември
2021 г. относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите в Четиридесет и
седмото Народно събрание
24
3

 Решение № 976-НС от 19 ноември
2021 г. относно обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и седмото Народно събрание
27
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 277
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Мария Недялкова Донска
от длъжността извънреден и пълномощен
посланик на Република България в Ямайка.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 ноември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
7145

УКАЗ № 278
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Тодор Минков Кънчевски –
извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Куба, и за
извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ямайка със седалище в
гр. Хавана, Република Куба.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 17 ноември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Стефан Янев
Подпечатан с държавния печат.
7146

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 384
ОТ 17 НОЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюд жета на Националния статистически
институт за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Националния статистически
институт за 2021 г. в размер до 5 900 000 лв. по

показател „Персонал“ за ресурсно осигуряване
на изпълнението на Закона за преброяване на
населението и жилищния фонд в Република
България през 2021 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените средства по централния бюджет и чрез преструктуриране
на разходи и/или трансфери по централния
бюджет за 2021 г., както следва:
1. в размер до 2 489 000 лв. за сметка на
предвидените разходи по централния бюджет
за 2021 г. за преброяване на населението и
жилищния фонд през 2021 г. по показател
„Персонал“;
2. в размер до 3 411 000 лв. за сметка на
преструктуриране на разходи и/или трансфери
по централния бюджет за 2021 г.
(3) Със средствата по ал. 1 да се увеличат
разходите по Функционална област „Безпристрастна, обективна, навременна и точна
информация за състоянието на Република
България“, бюджетна програма „Преброяване
2021“, по бюджета на Националния статистически институт за 2021 г., администриран
разходен параграф „Разходи, свързани с преброяване 2021“.
Чл. 2. Председател ят на Национа лни я
статистически институт да извърши съответните промени по бюджета на Националния
статистически институт за 2021 г. на база на
фактически извършените разходи и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 2 и 3 от Закона за публичните
финанси, чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г. и
чл. 45, ал. 3 от Закона за преброяване на
населението и жилищния фонд в Република
България през 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на председателя на Националния
статистически институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
7109
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 386
ОТ 17 НОЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на туризма за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г.,
както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на устойчивото развитие
на туризма“ с 448 000 лв., в т.ч.:
а) бюджетна програма „Подобряване на политиките и регулациите в сектора на туризма“
със 110 000 лв., в т.ч. показател „Персонал“
със 110 000 лв.;
б) бюджетна програма „Развитие на нацио
налната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“ с
338 000 лв.;
2. у вел и ча ва у т върден и т е ра зход и по
бюд же т на п рог ра ма „ А д м и н ис т ра ц и я“ с
448 000 лв., в т.ч. показател „Персонал“ със
110 000 лв.
Чл. 2. Министърът на туризма да извърши
налагащите се от чл. 1 промени по бюджета
на Министерството на туризма за 2021 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на туризма.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
7111

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 387
ОТ 17 НОЕМВРИ 2021 Г.

за допълнение на Постановление № 304 на
Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета
на Министерството на културата за 2021 г.
(ДВ, бр. 79 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. (1) За извършването на плащанията
по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметка
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за чужди средства на Министерството на
културата.
(2) Преведените до 31 декември 2021 г. по
сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпълнението на съответните разходни показатели
по бюджета на Министерството на културата
за 2021 г. по чл. 2 и 3.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
7112

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 388
ОТ 17 НОЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2021 г. за
компенсиране на извършените от родителите разходи за отглеждането и обучението
на децата, които не са приети в държавни
или общински детски градини или училища
поради липса на свободни места
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи в общ размер
361 785 лв., разпределени по бюджетите на
общините за 2021 г. съгласно приложението,
за компенсиране на извършените от родителите разходи за отглеждането и обучението
на децата, които не са приети в държавни
или общински детски градини или училища
поради липса на свободни места.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да
се осигурят за сметка на предвидените разходи
по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от
Закона за публичните финанси, чл. 283, ал. 12
от Закона за предучилищното и училищното
образование и чл. 11, ал. 3 от Наредбата за
условията и реда за предоставяне и изплащане на средства от държавния бюджет за
компенсиране на разходите, извършени от
родителите за отглеждането и обучението
на децата, които не са приети в държавни
или общински детски градини или училища
поради липса на свободни места (обн., ДВ,
бр. 20 от 2021 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2021 г.).
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§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката и на кметовете на съответните
общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата за компенсиране
на извършените от родителите разходи за
отглеждането и обучението на децата, които не са приети в държавни или общински
детски градини или училища поради липса
на свободни места за 2021 г.
№
по
ред

Община

Област

1.

Варна

Варна

2.

Столична

София-град

ОБЩО

Средства за
общината
(лв.)
1033
360 752
361 785

7113

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 389
ОТ 17 НОЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на икономиката за 2021 г.
във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява промени по бюджета
на Министерството на икономиката за 2021 г.
за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка
на централния бюджет в размер 3 812 800 лв.
за увеличаване на капитала на „СОФИЯ ТЕХ
ПАРК“ – АД.
(2) Средс т вата п редс та вл я ват час т о т
„общите разходи за собственост“ и ще бъдат
използвани за целево увеличение на капитала
на „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ – АД, с оглед на
заплащане на експлоатационните разходи,
включително поддръжката, за 2021 г. на „суперкомпютър с производителност от порядъка
на петафлопс“.
Чл. 2. Министърът на икономиката да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на икономиката за 2021 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извършва произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2021 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на икономиката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
7114

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 390
ОТ 17 НОЕМВРИ 2021 Г.

за изменение на Наредбата за служебните
командировки и специализации в чужбина
(обн., ДВ, бр. 50 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 80
и 86 от 2004 г., бр. 36 и 96 от 2005 г., бр. 2 от
2006 г., бр. 23 и 98 от 2007 г., бр. 64 от 2008 г.,
бр. 10 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 19, 105
и 106 от 2011 г., бр. 61 от 2012 г., бр. 51 и 57
от 2015 г., бр. 27 от 2016 г., бр. 2 от 2017 г.,
бр. 18 от 2020 г. и бр. 11 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 3 към чл. 31, ал. 1, на
ред 1 числото „27“ се заменя с „50“ и числото
„21“ се заменя с „45“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
7115

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 391
ОТ 17 НОЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерския съвет за 2021 г.
в размер 2 300 000 лв. за довършването на
ремонта и реконструкцията на източното
(Банското) к ри ло на Славянобългарск и я
манастир – „Св. Великомъченик Георги Зог
раф“ – Света гора, Атон.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2021 г.
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Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правото на вероизповедание“, бюджетна
програма „Вероизповедания“, по бюджета на
Министерския съвет за 2021 г. и показателите
по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г.
Чл. 3. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши съответните промени по
бюджета на Министерския съвет за 2021 г. и
да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от това постановление
промени по централния бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и във връзка с чл. 28, ал. 5 от Закона
за вероизповеданията.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
7116

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 392
ОТ 18 НОЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителен трансфер
в размер 250 000 000 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. за
изплащане на разходите по чл. 1, ал. 5, т. 9,
буква „а“ от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2021 г., свързани с
мерки за запазване на заетостта през 2021 г.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на резерва за непредвидени и/или
неотложни разходи за 2021 г. по централния
бюджет в частта за допълващи и компенсиращи мерки във връзка с COVID-19 и други
по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 5.4 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2021 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 43, ал. 3 и чл. 109, ал. 3 от Закона
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за публичните финанси, § 5 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване
за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 103 от 2020 г.; изм. и
доп., бр. 107 от 2020 г. и бр. 77 от 2021 г.) и
чл. 1, ал. 5, т. 9, буква „а“ и ал. 7 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.; изм. и
доп., бр. 77 от 2021 г.).
§ 2. В Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на
условията и реда за изплащане на средства
за запазване на заетостта на работници и
служители след периода на извънредното
положение, обявено с решение на Народното
събрание от 13 март 2020 г., и извънредната
епидемична обстановка, обявена с Решение
№ 325 и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 2020 г. (обн., ДВ, бр. 60
от 2020 г.; изм. и доп., бр. 89 и 110 от 2020 г.
и бр. 2, 24, 56 и 85 от 2021 г.), в преходните и
заключителните разпоредби се създава § 1б:
„§ 1б. (1) За изплащане на работодатели
на средства за запазване на заетостта на
работници и служители по реда на това пос
тановление, отнасящи се за периодите до
края на 2021 г., за сметка на одобрените със
Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2021 г. средства и предоставени за същата цел през 2021 г. допълнителни
трансфери за сметка на централния бюджет,
одобрени с акт на Министерския съвет по
реда на Закона за публичните финанси, може
да се използва сметка за чужди средства на
Националния осигурителен институт.
(2) Преведените до 31 декември 2021 г. по
сметката по ал. 1 суми се отразяват в изпълнението на съответните показатели по разходите по бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2021 г.
(3) Неусвоените суми по ал. 1 се възстановяват в бюджета на държавното обществено
осигуряване.
(4) Суми, възстановени по реда на чл. 10
от работодатели, получили средства за запазване на заетостта при условията на това
постановление, се отразяват в изпълнението
на съответните показатели по разходите или
трансферите по бюджета на държавното обществено осигуряване.“
§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
§ 4. Постановлението влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Стефан Янев
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
7139
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ПРОГРАМА

за сътрудничество в областта на културата
меж д у Министерството на култ у рата на
Република България и Министерството на
културата и медиите на Република Хърватия
за периода 2021 – 2024 г.
(Одобрена с Решение № 208 от 12 март 2021 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването – 12 октомври 2021 г.)
Министерството на културата на Република България и Министерството на културата
и медиите на Република Хърватия (по-долу
наричани „Страните“),
В съответствие с чл. 17 от Спогодбата
между правителството на Република България
и правителството на Република Хърватско
за сътрудничество в областта на културата,
образованието и науката, сключена в Загреб
на 13 юни 1995 г.,
Взеха решение да сключат следната Програма за сътрудничество в областта на културата
за периода 2021 – 2024 г.
I. Основни области на сътрудничество
Член 1
Страните ще насърчават прякото сътрудничество между институции, професионални
организации и асоциации в областта на културата и изкуствата.
Като вземат предвид принципите на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на
културно изразяване от 2005 г. и Конвенцията
на ЮНЕСКО относно мерките за забрана и
предотвратяване на незаконен внос, износ и
прехвърляне на правото на собственост на
културни ценности от 1970 г., Страните ще
насърчават всички форми на сътрудничество,
които са от взаимен интерес и допринасят за
укрепването на културите на двете държави.
Член 2
Страните ще насърчават взаимната размяна на покани между културните дейци и
експерти в сферата на културата и изкуствата
за участие в международни културни събития,
които се провеждат в двете държави.
Страните ще се информират взаимно за
условията, датите и програмите на културните
събития. Организаторите на събитията ще
координират всички детайли на този обмен
директно с поканените групи и творци.
Член 3
Страните ще отделят особено внимание
на регионалното и европейското културно
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сътрудничество и на оказването на подкрепа
за реализирането на съвместните културни
проекти, създавани в рамките на програмите
за многостранно сътрудничество и програмите на ЕС.
Страните ще насърчават взаимното сътрудничество по проекти в рамките на Програма
„Творческа Европа“ (2021 – 2027) и други
програми на ЕС в областта на културата,
изкуствата и творческите индустрии.
Участието на Страните в културни програми в областта на културата на други международни организации и регионални инициативи
е предмет на взаимен интерес и обсъждане.
Страните ще обменят информация и ще
си сътрудничат в рамките на програми на
международни културни организации, в които
техните страни членуват.
II. Театър, музика, съвременни танци и традиционна култура (фолклор/музика)
Член 4
Страните ще насърчават сътрудничеството в областта на изпълнителските изкуства
и традиционната култура (фолклор/музика)
и ще способстват прекия обмен в области,
като драматичен театър, музика, опера, балет,
съвременни танци и движение, традиционна
култура и резидентни посещения на творци.
Страните ще насърчават обмена на експерти
в областта на театралното изкуство, музиката, етнологията и танците с цел да установят
директни контакти и да опознаят средата в
областта на театралното изкуство, музиката,
етнологията и танците на другата държава.
Страните ще насърчават обмена на солови
изпълнители, музиканти, режисьори, сценографи, художници по костюмите и актьори,
както и взаимния обмен на гостуващи художествени и традиционни ансамбли. Условията
за обмен на участници ще се уреждат директно
от организаторите.
Член 5
Страните ще насърчават прякото сътрудничество в областта на театъра чрез оказване
на подкрепа за установяване на директни
контакти между драматичните и куклените
театри в техните държави.
III. Изобразителни изкуства, фотография,
дизайн, архитектура, иновативни практики
в изкуствата и културата
Член 6
Страните ще подкрепят взаимното сът
рудничество в областта на изобразителните
изкуства, фотографията, дизайна, архитектурата и иновативните практики в областта на
изкуствата и културата.
Страните ще насърчават взаимното сътрудничество и участието на творци (от сферата
на изобразителните изкуства, мултимедийните
изкуства), фотографи, дизайнери, архитекти,
специалисти по история на изкуствата и музейни експерти в международни конференции,
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семинари и работни срещи, организирани в
двете държави.
Член 7
Страните ще насърчават прякото сътрудни чест во меж д у га лерии, м узеи и д ру г и
институции в областта на изобразителните
изкуства.
Страните ще улесняват обмена на художествени изложби от музейни колекции. Те
ще се информират помежду си предварително
относно проекти и възможности за изложби с цел сътрудничество между музеите и
галериите. Заинтересованите институции,
специалисти и творци директно ще договарят участието на творците и специалистите
в областта на историята на изкуството в
конференции, семинари и меж д у народни
работни срещи.
Всички организационни и финансови условия ще се договарят директно между съответните организатори на изложбата.
IV. Сътрудничество в аудио-визуалната
област
Член 8
Страните ще насърчават у частието на
представители на тяхната национална кинематографска и филмова гилдия на международни филмови фестивали, организирани в
двете държави.
Страните ще насърчават прякото сътрудничество между професионални институции
и асоциации в сферата на аудио-визуалните
медии.
Член 9
Страните ще насърчават и развиват съществуващото високо равнище на сътрудничество
между аудио-визуалните общности (творци,
експерти и професионалисти) от техните
държави, по-специално с оглед бъдещо разработване на копродукции във всички филмови
и телевизионни жанрове.
Страните ще насърчават разпространението
на аудио-визуални произведения на другата
държава в кинематографската мрежа, обмена
между телевизионните мрежи, излъчване и
представяне на тези произведения в дигитални
платформи.
Член 10
Страните ще насърчават обмена на знания
в областта на филмовото изкуство и опит в
областта на управлението на аудио-визуалния сектор и организацията и прилагането
на високо ниво на авторското право в условията на цифровия преход и доминирането
на интернет.
Страните ще продължат сътрудничеството
между публичните аудио-визуални институции
по отношение на представяния по време на
изложения и фестивали в трети държави, както и цифровизацията, опазването и взаимния
обмен на архивни филмови и телевизионни
аудио-визуални материали.
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Член 11
Страните ще насърчават изявите на автори
и показването на аудио-визуални произведения
на другата държава на фестивали, организирани в тяхната държава, и ще включват найдобрите творби на другата Страна в своите
програми за развитие на аудиториите и за образоване на младите поколения по отношение
на аудио-визуалната грамотност и култура.
Страните ще се стремят да координират
своя опит и процедури в процеса на цифров
преход в сектора и да си сътрудничат в рамките
на структурите и компетентностите на Европейския съюз, които имат за цел да съхранят
своята културна идентичност и съвременна
аудио-визуална продукция като ключов елемент при реализирането на тази цел.
V. Литература, издателска дейност, библио 
теки, архиви и музеи
Член 12
Страните ще оказват подкрепа на обмена на
информация в областта на авторското право
и сродните му права съгласно националните
си законодателства и международните споразумения, по които са страна.
Член 13
Страните ще оказват подкрепа на дирек
тните отношения, основани на взаимните
интереси и сътрудничество, между музеи,
галерии, библиотеки (по-специално наци
онални библиотеки) и архиви.
Страните предлагат взаимно сътрудничество в областта на изучаването на архивите, обмена на експерти и възможността
за пребиваване с цел обучение на български
експерти в хърватски институции, отговорни
за архивите, както и на хърватски експерти в
български институции, отговорни за архивите.
Страните ще подкрепят сътрудничеството
между български и хърватски музеи и професионални институции, работещи в областта
на музеологията, като обмен на експерти, информация и документи в областта на музеите
и музеологията на двете държави.
Страните ще подкрепят сътрудничеството
в областта на образованието на музейните
дейци на двете държави с цел обмен на добри
практики и развитие на капацитета.
Член 14
Страните взаимно ще се уведомяват помежду си относно значими литературни събития, фестивали на книгата и изложения,
провеждани в техните държави, и ще канят
писатели, издатели и литературни експерти
на подобни събития.
Страните ще оказват взаимна подкрепа
за едно подходящо сътрудничество и обмен
между експерти и институции от двете държави с цел да се обменят добри практики и
за развитие на капацитета.
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Член 15
Страните ще насърчават прякото сътрудничество между писатели и преводачи на
литературни произведения и техните организации и асоциации.
Страните ще оказват подкрепа за участието
на писателите на международни литературни
събития, които се провеждат в техните съответни държави.
Член 16
Страните ще насърчават прякото сътрудничество между българските и хърватските
издатели, както и превода и публикуването
на литературни произведения на български
автори в Република Хърватия и на хърватски
автори в Република България.
Страните ще насърчават участието на издатели в професионални изяви в областта на
издателската дейност, международни панаири
на книгата, изложения на книги за деца и
юноши и литературни фестивали, които се
провеждат в техните съответни държави.
Член 17
Страните ще насърчават сътрудничество в
областта на библиотечното дело чрез оказване
на подкрепа за установяването на пряко сът
рудничество между националните библиотеки
на двете държави за обмена на специалисти,
информационни материали, книги и други
издания от техните фондове.
Страните се споразумяват въз основа на
реципрочност да обменят експерти в област
та на библиотечното дело и в областта на
консервационните и реставраторските услуги
след предварителни консултации.
VI. Културно наследство
Член 18
Страните ще насърчават сътрудничеството
в областта на нематериалното и материалното
културно наследство.
Страните ще оказват подкрепа за прякото
сътрудничество между институции и професионални организации, които се занимават
с научноизследователска дейност и опазване
на културното наследство.
Страните ще насърчават взаимния обмен
на консерватори и реставратори на всички
форми на културно наследство от институциите, извършващи консервационни и реставраторски услуги.
Страните ще насърчават нау чните изследвани я, док у мен т и ране, реставри ране
и запозн аване с културното наследство за
български професионални организации за
българо-хърватски културни отношения и
за хърватски професионални организации за
хърватско-български културни отношения и
целенасочено ще насърчават техните дейности
в този аспект.
Страните ще си сътрудничат за цифровизирането, опазването и достъпността на
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културното наследство, особено в рамките на
регионалните инициативи. Страните ще си
сътрудничат при съставянето на програми за
двустранно и многостранно сътрудничество,
които имат за цел интегрирано управление
на културното наследство и за съвместни
проекти в рамките на ЕС.
Сътрудничествата се осъществяват въз
основа на двустранни споразумения за сът
рудничество между културните институции.
Член 19
Ст рани те ще се информи рат взаимно
помежду си относно мерките, вземани за
опазване на тяхното културно наследство.
Те ще си сътрудничат за предотвратяване на
незаконната търговия с културни ценности,
както и за връщане на незаконно изнесени и
внесени културни ценности в съответствие с
разпоредбите на съответните международни
споразумения, които са обвързващи за техните държави, както и тяхното национално
законодателство.
VII. Общи разпоредби и финансови условия
Член 20
При осъществяване на обмена на лица
изпращащата Страна се задължава да предложи на приемащата Страна необходимите
биографични данни на кандидатите и работната програма за настаняване най-малко
2 месеца предварително, а приемащата Страна се задължава да отговори не по-късно от
15 дни преди насрочената дата на посещението.
Член 21
В съответствие с настоящата Програма
Страните следва да изпълняват обмен на
лица съгласно следните финансови условия:
а) изпращащата Страна ще заплаща
пътните разходи на лицата до столицата
на другата Страна и обратно, както и
тяхната медицинска застраховка;
б ) приемащата Страна следва да осигури
покриването на разходите за вътрешен
транспорт в съответствие с програмата
за обмен, разходите за храна и настаняване в съответствие с приложимото
национално законодателство.
При изпълнение на персоналния обмен
в рамките на реализирането на настоящата
Програма приемащата Страна, ако е необходимо, ще предостави спешна медицинска
помощ на базата на медицинската застраховка,
осигурена от изпращащата Страна.
Член 22
В случай че Страните вземат участие във
фестивали, провеждани на територията на
Република България и Република Хърватия,
финансовата подкрепа за чуждестранните
у частници (храна, настаняване, вътрешен
транспорт) ще се осигурява съгласно разпоредбите на съответния фестивал и се договаря
директно с тях.
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Член 23
При обмена на отделни изпълнители или
групи в областта на сценичните изкуства
изпращащата Страна ще заплаща пътните
разходи на лицата до столицата на другата
Страна и обратно, както и тяхната медицинска застраховка.
Приемащата Страна ще заплаща разходите
за престоя на лицата, разходите за наема на
зала, отпечатването на плакати и покани,
както и всички други разходи, свързани с
рекламирането на събитието, при условие че
няма други договорености по тези въпроси.
Организаторите на събитието в двете държави
могат да се договарят по конкретни въпроси
чрез сключване на отделно споразумение.
Член 24
Освен в случаите, когато съгласно отделно
споразумение се предвижда друго, разходите за организиране на изложби се поделят,
както следва:
1. За сметка на изпращащата Страна:
a) разходи за транспорт на експонатите
до и от съответното местоположение в
държавата домакин;
б ) застраховане на изложбата при транспортиране;
в) пътни разходи на комисарите на изложбата до столицата на другата Страна
и обратно, както и тяхната медицинска
застраховка.
2. За сметка на приемащата Страна:
a) разходи за вътрешен транспорт, наем
на съоръжения, монтиране и демонтиране на експонати и разпространение на
рекламни материали;
б ) разходи за издръжка (храна, настаняване, вътрешен транспорт) за комисарите
на изложбата;
в) разходи за застраховка и охрана на
експонатите на тяхна територия и в случай на щета или загубване, приемащата
Страна следва да представи необходимите
документи за предявяване на застрахователна претенция и няма да извършва
реставрационни дейности с изключение
на съществените превантивни мерки
след изричното съгласие на изпращащата Страна.
Настоящите условия подлежат на отделно
договаряне при организирането на изложби,
представящи национални културни ценности,
чийто обмен е възможен единствено на базата
на специален договор.
Член 25
Настоящата Програма не изключва възможността за реализиране на други инициативи, визити или предложения, договорени
от Страните.
VIII. Заключителна разпоредба
Член 26
Настоящата Програма влиза в сила от датата на нейното подписване и запазва своето
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действие до 31 декември 2024 г. Програмата
ще бъде автоматично удължена за допълнителен период от една година, освен ако
нито един от Страните не уведоми другия с
дипломатическа нота за намерението си да
я прекрати, най-малко тридесет дни преди
датата на предвиденото є прекратяване.
Настоящата Програма може да бъде изменяна по всяко време чрез взаимно писмено
съгласие на Страните.
Подписана в София на 12.10.2021 г. в два
оригинални екземпляра на български, хърватски и английски език, като всички текстове
са с еднаква валидност. В случай на различия
в тълкуването валиден е английският текст.
За Министерството
на културата на
Република
България:
Велислав Минеков,
министър

За Министерството
на културата и
медиите на
Република Хърватия:
Гордан Гърлич-Радман,
министър на
външните работи
и европейските въпроси

7018

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
НАРЕДБА № 2
от 9 ноември 2021 г.

за първоначално и последващо разкриване
на информация при публично предлагане на
ценни книжа и допускане на ценни книжа
до търговия на регулиран пазар
Д Я Л

П Ъ Р В И

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се уреждат изискванията към:
1. първоначалното разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа
и допускане до търговия на ценни книжа на
регулиран пазар, включително относно:
a) заявлението по чл. 89п от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)
за одобрение на проспект от Комисията за
финансов надзор (комисията) и документите,
които се прилагат към него;
б) допълнителните факти и обстоятелства,
съдържащи се в проспекта на дружество
със специална инвестиционна цел, когато е
приложимо;
в) публикуването на проспекти и предоставянето им на инвеститорите;
г) уведомяването на комисията за резултата от първичното публично предлагане на
ценни книжа;
2. последващото разкриване на информация
от публичните дружества и другите емитенти
на ценни книжа, включително относно:
a) съдържанието на последващо разкриваната информаци я посредст вом тек у щи
уведомления, периодични отчети, доклади
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и друга информация, както и сроковете за
нейното разкриване;
б) условия за извършване и съдържание
на одиторския преглед по чл. 100о, ал. 7 от
ЗППЦК;
в) формата, реда и начина за предоставяне
на комисията и на обществеността на последващо разкриваната информация;
г) публичното разпространяване на информацията и документите по буква „в“;
д) условията за еквивалентност на изиск
ванията относно периодичната информация;
е) съдържанието на информационния документ по чл. 100б, ал. 7 от ЗППЦК.
(2) С наредбата се определят и обсто
ятелствата, които подлежат на разкриване
от управителния орган на публично дружество пред общото събрание на акционерите
му относно сделките на голяма стойност и
сделките със заинтересовани лица по чл. 114
от ЗППЦК.
(3) С наредбата се определят и обсто
ятелствата, които подлежат на разкриване от
лицата по § 1д от допълнителните разпоредби
на ЗППЦК.
(4) С наредбата се определя и минималното ниво на кредитния рейтинг, присъден на
застраховател, в случаите по чл. 100з, ал. 4
от ЗППЦК.
Д Я Л

В Т О Р И

ПЪРВОНАЧАЛНО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Г л а в а

п ъ р в а

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОДОБРЕНИЕ
НА ПРОСПЕКТ
Чл. 2. (1) Заявлението за одобрение на
проспект се подава по образец, определен от
заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“
(заместник-председателя), на място в сградата
на комисията или по електронен път.
(2) Към за явлениет о за одобрение на
проспект се прилагат:
1. проспектът в електронен формат с възможност за търсене в документа;
2. документи за заявителя (емитент, предложител или лице, което иска допускане на
ценните книжа до търговия на регулиран
пазар), включващи:
а) за физическо лице – копие от документа
за самоличност, а за юридическо лице – актуално удостоверение за вписването в съответния
регистър, ако дружеството не е регистрирано
в Република България, или предоставяне на
информация за осигурен безплатен достъп по
интернет до този регистър;
б) заверено копие от устава на дружеството, ако не е осигурен безплатен достъп по
интернет до съответния регистър;
в) решението за публичното предлагане на
ценни книжа и/или за допускането на ценните книжа до търговия на регулиран пазар
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и за приемане на изготвения проспект на
компетентния орган съгласно устройствения
акт на дружеството;
г) изрично пълномощно, в случай че заявлението се подава от упълномощено лице;
3. документите по т. 2, букви „а“ и „б“
за емитента на предлаганите ценни книжа,
когато заявителят е различен от емитента;
4. документи, удостоверяващи предоставени
от трети лица обезпечения за задълженията
на емитента, както и други документи, които
по преценка на заявителя са необходими за
удостоверяване на представената в проспек
та информация, а когато обезпечението е
заст раховка – и док у мент, удостоверяващ
съответствие с изискванията на чл. 100з, ал. 4
от ЗППЦК;
5. документи за удостоверяване спазването на особените изисквания на закона при
конкретни случаи на публично предлагане на
ценни книжа или допускане на ценни книжа
до търговия на регулиран пазар, когато такива
изисквания са налице;
6. документ, удостоверяващ внасянето на
съответната такса по тарифата, определена в
приложението към чл. 27, ал. 1 от Закона за
Комисията за финансов надзор (ЗКФН), ако
таксата не е платена по електронен път.
Г л а в а

в т о р а

ПРОСПЕКТ НА ДРУЖЕСТВО СЪС СПЕЦИАЛНА ИНВЕСТИЦИОННА ЦЕЛ
Чл. 3. Освен информацията, предвидена
в Регламент (ЕС) 2017/1129 на Европейския
парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно проспекта, който трябва да се публикува
при публично предлагане или допускане на
ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и за отмяна на Директива 2003/71/ЕО
(ОВ, L 168/12 от 30 юни 2017 г.) (Регламент
(ЕС) 2017/1129), актовете по прилагането му
и ЗППЦК, проспектът на дружеството със
специална инвестиционна цел вк лючва и
информацията по приложение № 1.
Г л а в а

т р е т а

ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ПУБЛИКУВАНЕТО НА ПРОСПЕКТИ И ПРЕДОСТАВЯНЕТО ИМ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ
Чл. 4. В регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от
ЗКФН се публикуват всички одобрени проспек
ти, включително и електронните препратки
към местата на интернет страниците, където
са публикувани проспектите.
Чл. 5. На първата страница на договора
за записване или покупка на ценни книжа
при публично предлагане, с изключение на
случаите по чл. 89в от ЗППЦК, съответно на
лицевата страна на поръчките за покупка на
ценни книжа, които се търгуват на регулиран
пазар, се посочва по ясен начин:
1. че за п исва не на цен н и к н и жа и л и
сделка с ценни книжа не се извършват и не
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са допустими плащания във връзка с това,
преди комисията да е одобрила проспекта за
публично предлагане на ценни книжа или
за допускане на ценни книжа до търговия на
регулиран пазар, съответно преди изтичане
на срока по чл. 89г, ал. 5 от ЗППЦК, както
и не по-рано от 7 дни след публикуването
на съобщението за публично предлагане на
ценни книжа, съответно преди регулираният
пазар да допусне ценните книжа за търговия;
2. че в интерес на инвеститорите е да
придобиват ценни книжа, след като се запознаят с одобрения от комисията проспект и
че могат да го получат безплатно на местата,
където се предлагат за записване или покупка ценните книжа, включително в офисите
на емитента, на предложителя на ценните
книжа, на инвестиционните посредници и
банките, участващи в публичното предлагане
на ценните книжа;
3. интернет страниците, на които е публикуван проспектът съгласно чл. 21, параграф 2
от Регламент (ЕС) 2017/1129.
Чл. 6. (1) Когато емитентът или предложителят удължи срока на подписката за публично
предлагане на ценни книжа по реда и при
условията на чл. 89л от ЗППЦК, той внася
съответни поправки в проспекта, свързани с
удължения срок на подписката.
(2) Емитентът или предложителят уведомяват незабавно комисията за удължаването
на срока на подписката. Уведомлението се
подава на място в сградата на комисията или
по електронен път.
(3) Към уведомлението се прилагат:
1. проспектът с отразени поправки в електронен формат с възможност за търсене чрез
електронни средства;
2. решението за удължаване на срока на
подписката на компетентния орган съгласно
устройствения акт на дружеството.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА РЕЗУЛТАТА ОТ ПЪРВИЧНО ПУ БЛИЧНО ПРЕДЛ А ГА НЕ Н А
ЦЕННИ КНИЖА
Чл. 7. (1) Емитентът или инвестиционният посредник по чл. 5 от ЗППЦК е длъжен
да уведоми комисията относно резултата от
първичното публично предлагане на ценни
книжа в срок от 7 дни от неговото приключване, включително да предостави следната
информация:
1. датата на приключване на публичното
предлагане;
2. общия брой записани или продадени
ценни книжа;
3. сумата, получена от записаните или
продадените ценни книжа;
4. размера на комисионните възнаграждения и други разходи по публичното предлагане,
включително таксите, платени на комисията.
(2) Лицата по ал. 1 представят в комисията
документ от централния депозитар на ценни
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книжа за регистрация на емисията незабавно
след издаването му. Когато в регистъра по
чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН подлежат на вписване
и други обстоятелства съгласно Наредба № 15
от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на
регистрите от Комисията за финансов надзор
и за подлежащите на вписване обстоятелства
(ДВ, бр. 54 от 2004 г.), се представят и документи, съдържащи изискуемите данни.
Чл. 8. В случай че първичното публично
предлагане на ценни книжа приключи неуспешно, комисията по предложение на заместник-председателя отписва емитента, съответно
емисията ценни книжа, от регистъра по чл. 30,
ал. 1, т. 3 от ЗКФН по реда и условията на
Наредба № 22 от 29.07.2005 г. за условията и
реда за вписване и отписване на публични
дружества, други емитенти на ценни книжа и
емисии ценни книжа в регистъра на Комисията за финансов надзор (ДВ, бр. 66 от 2005 г.).
Чл. 9. Лицата по чл. 7, ал. 1 уведомяват
комисията, ако бъде отказано вписването в
търговския регистър на увеличаването на капитала на емитента в срок от 3 работни дни от
влизане в сила на постановения отказ. В този
случай комисията по предложение на заместник-председателя отписва емитента, съответно
емисията ценни книжа, от регистъра по чл. 30,
ал. 1, т. 3 от ЗКФН, ако в срок до 10 работни
дни от влизане в сила на постановения отказ
по изречение първо емитентът не представи
доказателства за предприети от него допълнителни действия за вписване на увеличаването
на капитала си в търговския регистър.
Д Я Л

Т Р Е Т И

ПОСЛЕДВАЩО РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Г л а в а

п е т а

СЪДЪРЖ АНИЕ НА ПОСЛЕДВАЩО РАЗКРИВАНАТА ИНФОРМАЦИЯ
Раздел I
Съдържание на периодичната информация
Чл. 10. Годишни ят финансов от чет за
дейността съдържа документите и информацията по чл. 100н, ал. 4, 7 и 8 от ЗППЦК,
съобразен с изискванията на чл. 100н, ал. 10
от ЗППЦК, а за публичните дружества – и с
изискванията на чл. 100н, ал. 13 от ЗППЦК,
освен в случаите на чл. 100н, ал. 11 и 12 от
ЗППЦК, както и:
1. информация съгласно приложение № 2,
включена в годишния доклад за дейността по
чл. 100н, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК, и нефинансова
декларация съгласно чл. 48 – 50 от Закона за
счетоводството, когато има задължение за
изготвянето є;
2. за публичните дружества – информаци
ят а по приложение № 3;
3. годишни справки по образец, определен
от заместник-председателя;
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4. електронна препратка към мястото на
интернет страницата на публичното дружество,
където е публикувана вътрешната информация по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014
на Европейския парламент и на Съвета от
16 април 2014 г. относно пазарната злоупотреба
(Регламент относно пазарната злоупотреба) и
за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви
2003/124/ЕО, 2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на
Комисията (ОВ, L 173/1 от 12 юни 2014 г.)
(Регламент (ЕС) № 596/2014) относно обстоятелствата, настъпили през изтеклата година,
или електронна препратка към избраната от
емитента информационна агенция или друга
медия, чрез която дружеството оповестява
публично вътрешната информация.
Чл. 11. Годишният консолидиран финансов отчет за дейността съдържа документите
и информацията по чл. 100н, ал. 5, 7 и 8 от
ЗППЦК, съобразен с изискванията на чл. 100н,
ал. 10 от ЗППЦК, освен в случаите на чл. 100н,
ал. 11 и 12 от ЗППЦК, както и:
1. информация съгласно приложение № 2,
включена в годишния доклад за дейността
по чл. 100н, ал. 4, т. 2 от ЗППЦК, информацията по глава седма, раздел II от Закона за
счетоводството и нефинансова декларация
съгласно чл. 51 – 52 от същия закон;
2. годишни справки по образец, определен
от заместник-председателя.
Ч л . 1 2 . (1) Ше с т ме с еч н и я т фи н а нс ов
отчет за дейността съдържа документите и
информацията по чл. 100о, ал. 4 от ЗППЦК,
както и:
1. информация съгласно приложение № 4;
2. електронна препратка към мястото на
интернет страницата на публичното дружество, където е публикувана вътрешната
информаци я по чл. 7 от Регламент (ЕС)
№ 596/2014 относно обстоятелствата, настъпили през съответното шестмесечие, или
елек т ронна п реп рат ка к ъм избраната от
емитента информационна агенция или друга
медия, чрез която дружеството оповестява
публично вътрешната информация;
3. справки по образец, определен от заместник-председателя;
4. допълнителна информация, включваща:
a) информация за промените в счетоводната
политика през отчетния период, причините
за тяхното извършване и по какъв начин се
отразяват на финансовия резултат и собствения капитал на емитента;
б) информация за настъпили промени в
група предприятия по смисъла на Закона за
счетоводството на емитента, ако участва в
такава група;
в) информация за резултатите от организационни промени в рамките на емитента,
като преобразуване, продажба на дружества
от група предприятия по смисъла на Закона
за счетоводството, апортни вноски от дружеството, даване под наем на имущество,
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дългосрочни инвестиции, преустановяване
на дейност;
г) становище на управителния орган относно възможностите за реализация на публикувани прогнози за резултатите от текущата
финансова година, като се отчитат резултатите
от текущото шестмесечие, както и информация за факторите и обстоятелствата, които
ще повлияят на постигането на прогнозните
резултати най-малко до края на текущата
финансова година;
д) за публичните дружества – данни за
лицата, притежаващи пряко и/или непряко
най-малко 5 на сто от гласовете в общото
събрание към края на шестмесечието, и промените в притежаваните от лицата гласове за
периода от началото на текущата финансова
година до края на отчетния период;
е) за публичните дружества – данни за
акциите, притежавани от членовете на управителните и контролните органи на емитента
към края на шестмесечието, както и промените, настъпили за периода от началото
на текущата финансова година до края на
отчетния период за всяко лице поотделно;
ж) информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства,
касаещи задължения или вземания в размер
най-малко 10 на сто от собствения капитал на
емитента; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента по всички
образувани производства надхвърля 10 на сто
от собствения му капитал, се представя информация за всяко производство поотделно;
з) информация за отпуснатите от емитента
или от негово дъщерно дружество, или от тех
ни дъщерни дружества заеми, предоставените
обезпечения или поетите задължения общо
към едно лице или негово дъщерно дружество,
в т.ч. и на свързани лица с посочване на имена
или наименование и ЕИК на лицето, характера на взаимоотношенията между емитента
или неговите дъщерни дружества и лицето
заемополучател, размер на неизплатената
главница, лихвен процент, дата на сключване
на договора, включително допълнителни споразумения, краен срок на погасяване, размер
на поето задължение, специфични условия,
различни от посочените в тази разпоредба,
както и целта, за която са отпуснати, в случай
че са сключени като целеви.
(2) Комплектът финансови отчети, който не
е изготвен съгласно международните счетоводни стандарти, трябва да съдържа най-малко:
1. съкратения баланс и съкратения отчет
за приходите и разходите, които посочват
всички статии и подстатии, включени в последния годишен финансов отчет на емитента;
включват се и допълнителни статии, ако в
резултат на пропускането им междинният
финансов отчет за дейността би водил до
заблуждаващо представяне на активите, пасивите, финансовото състояние и печалбата
или загубата на емитента;
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2. сравнителна информация, която включва
най-малко:
а) баланс към края на съответното тримесечие на текущата финансова година и
сравнителни балансови данни към края на
предходната финансова година;
б) отчет за приходите и разходите за съответното тримесечие на текущата година
със сравнителна информация за съответния
период на предходната финансова година;
3. подбрани пояснителни приложени я,
съдържащи:
а) достатъчна информация, осигуряваща
сравнимост на шестмесечните финансови
отчети с годишните финансови отчети, и
б) достатъчно информация и обяснения, които да осигурят на потребителите да направят
правилна оценка на съществените промени в
стойностите и статиите в шестмесечния отчет,
които са намерили отражение в баланса и
отчета за приходите и разходите.
(3) За публичните дружества междинният
доклад за дейността трябва да съдържа и наймалко следната информация за сключените
съществени сделки със свързани лица по смисъла на приложимите счетоводни стандарти:
1. сделките между свързани лица, сключени
през отчетния период на текущата финансова
година, които са повлияли съществено на
финансовото състояние, или резултатите от
дейността на дружеството в този период;
2. промените в сключените сделки със
свързани лица, оповестени в годишния отчет,
които имат съществено въздействие върху
финансовото състояние, или резултатите от
дейността на дружеството през съответния
отчетен период на текущата финансова година.
(4) Когато публичното дружество не изготвя
консолидиран финансов отчет, информаци
ят а по ал. 3 трябва да съдържа най-малко
информация за сделките със свързани лица,
сключени от дружеството, включително стойността на сделките, характера на свързаност
между свързаните лица и друга информация,
необходима за оценка на финансовото състояние на дружеството, ако тези сделки са
съществени и не са сключени съгласно обичайните търговски условия. Информацията за
сделките може да бъде обобщена по видове,
освен ако представената отделно информация
за сделките е необходима за оценката на въздействието им върху финансовото състояние
на дружеството.
(5) Съдържанието на одиторския преглед по
чл. 100о, ал. 7 от ЗППЦК трябва да отговаря
на международните одиторски стандарти.
Чл. 13. (1) Шестмесечният консолидиран
финансов отчет за дейността съдържа наймалко информацията по чл. 100о, ал. 4 от
ЗППЦК и по чл. 12, ал. 1.
(2) Отчетът по ал. 1 съдържа и одиторския
преглед със съдържанието по чл. 12, ал. 5, в
случай че е изготвен такъв.
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Чл. 14. Публичното уведомление за финансовото състояние съдържа документите и
информацията по чл. 100о1, ал. 4 от ЗППЦК,
както и информация съгласно приложение № 4.
Чл. 15. (1) Публичното уведомление за
финансовото състояние на емитент, който
изготвя финансов отчет на консолидирана
основа, съдържа информацията по чл. 14.
(2) В случаите по чл. 100о1, ал. 7 от ЗППЦК
разпоредбите на чл. 12 и 13 се прилагат съответно.
Раздел II
Изисквания за еквивалентност на периодичната информация
Чл. 16. Комисията може да счита, че изискванията на законодателството на трета
държава са еквивалентни на изискванията
по чл. 100н, ал. 4, т. 2 и 4 и чл. 100о, ал. 4,
т. 2 и 3 от ЗППЦК и чл. 10, т. 1, ако съгласно
законодателството на съответната държава:
1. годишният доклад за дейността съдържа
най-малко следната информация:
а) достоверен преглед на развитието и
резултатите от дейност та на емитента и
неговото състояние заедно с описание на
основните рискове, пред които е изправен,
който представя балансиран и изчерпателен
анализ на развитието и резултатите от дейността на емитента и неговото състояние в
съответствие с големината и сложността на
извършваните от него дейности; анализът по
предходното изречение трябва да включва
финансови, а когато е приложимо – и нефинансови основни показатели, относими
към съответната дейност в съответствие със
степента, необходима за правилната оценка
на развитието, резултатите от дейността или
състоянието на емитента;
б) посочване на важните събития, настъпили след края на финансовата година;
в) информация за вероятното бъдещо развитие на емитента;
2. междинният доклад за дейността се
изисква в допълнение на изискването за комплект финансови отчети и докладът съдържа
най-малко следната информация:
а) преглед на отчетния период;
б) информация за вероятното бъдещо развитие на емитента за следващото тримесечие
на финансовата година;
в) за емитенти на акции – информация
относно големите сделки между свързани
лица, ако тази информация не е разкривана
текущо;
3. лица в рамките на емитента са отговорни за годишната и междинната финансова
информация, и по-конкретно за съответствието на финансовите отчети с приложимите
стандарти за разкриване на информация или
счетоводни стандарти и за достоверността на
прегледа на управителния орган, включен в
доклада за дейността.
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Чл. 17. (1) Комисията може да счита, че
изискванията на законодателството на трета
държава са еквивалентни на изискванията по
чл. 11, ако съгласно изискванията на законодателството на съответната държава:
1. представянето на финансовите отчети на
индивидуална основа на дружеството майка не
е задължително, но емитентът със седалище
в тази трета държава е длъжен при изготвянето на консолидирани финансови отчети да
включва следната информация:
а) за емитенти на акции – начин за изчисляване на дивидентите и възможност за
тяхното изплащане;
б) за всички емитенти, когато е приложимо – минимални капиталови изисквания
и ликвидност;
2. емитентът може да предоставя на комисията допълнителни одитирани оповестявания,
съдържащи информация за индивидуалните
отчети на емитента като самостоятелно лице
относно информацията по т. 1; оповестяванията по предходното изречение могат да бъдат
изготвени съгласно приложимите в третата
държава счетоводни стандарти;
3. емитентът, чието седалище е в тази държава, не е длъжен да изготвя консолидирани
финансови отчети, но е длъжен да изготвя
отчета си на индивидуална основа съгласно
международните счетоводни стандарти или
съгласно национални счетоводни стандарти,
еквивалентни на тези стандарти, и отчетът
се одитира от независим одитор.
(2) Ако финансовата информация по ал. 1,
т. 3 не съответства на посочените стандарти,
тя трябва да бъде представена във формата
на преработени финансови отчети.
Раздел III
Съдържание на периодичната информация,
разкривана от емитент от откриване на производство по несъстоятелност до обявяването
му в несъстоятелност
Чл. 18. (1) Емитентът, по отношение на
който е открито производство по несъстоятелност, до обявяването му в несъстоятелност представя на комисията следната
информация:
1. тримесечни уведомления за текущия
етап на производството;
2. справки по образец, определен от заместник-председателя, съгласно чл. 10, т. 3,
чл. 11, т. 2, чл. 12, ал. 1, т. 3 и чл. 13 – 15;
3. у ведом лени я, съд ържащ и вът решна
информаци я по чл. 7 от Регламент (ЕС)
№ 596/2014.
(2) Тримесечните уведомления по ал. 1,
т. 1 и справките по ал. 1, т. 2 се представят
не по-късно от 10 дни от края на изминалото
тримесечие на комисията, която дава публичност на информацията, а уведомленията по
ал. 1, т. 3 – незабавно.
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Раздел IV
Съдържание на периодичната информация,
разкривана от емитент, за който има вписано
в търговския регистър решение за ликвидация
Чл. 19. (1) Емитентът, по отношение на
който има вписано в търговския регистър
решение за ликвидация, до момента на отписването му от регистъра по чл. 30, ал. 1,
т. 3 от ЗКФН, изпраща на комисията само
следната информация:
1. начален счетоводен баланс при ликвидация не по-късно от 60 дни от вписване в
търговския регистър на решението за ликвидация;
2. годишен счетоводен баланс при ликвидация не по-късно от 90 дни от завършване
на финансовата година, ако производството
не е приключило;
3. краен счетоводен баланс при ликвидация
не по-късно от 30 дни от удовлетворяване на
вземанията на кредиторите;
4. тримесечни уведомления за текущия
етап на производството;
5. справки по образец, определен от заместник-председателя;
6. у ведом лени я, съдържащи вът решна
информаци я по чл. 7 от Регламент (ЕС)
№ 596/2014;
7. информация за избрания способ за осребряване на дружественото имущество;
8. наименованието на съконтрагента и
съществените условия по сделки при осребряване на дружественото имущество.
(2) Счетоводните баланси по ал. 1, т. 1 – 3
се съставят съгласно чл. 35, ал. 1 от Закона
за счетоводството.
(3) Тримесечните уведомления по ал. 1, т. 4
и справките по ал. 1, т. 5 се представят не
по-късно от 10 дни от края на изтеклото тримесечие на комисията, която дава публичност
на информацията, а уведомленията по ал. 1,
т. 6 – незабавно. Информацията по ал. 1, т. 7
се посочва в протокола от общото събрание
на акционерите. Информацията по ал. 1, т. 8
се представя на комисията до края на деня,
следващ деня на сключването на сделката.
Раздел V
Съдържание на периодичната информация,
разкривана от дружества със специална инвестиционна цел
Чл. 20. (1) Годишният финансов отчет
за дейността на дружеството със специална
инвестиционна цел съдържа документите и
информацията по чл. 31, ал. 1 – 5 и 7 от Закона
за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата за секюритизация
(ЗДСИЦДС) и чл. 10, както и:
1. за дружество със специална инвестиционна цел, инвестиращо в недвижими имоти – информация за:
а) извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти;
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б) относителния дял на неплатените наеми,
лизингови и арендни вноски спрямо общата
стойност на вземанията, произтичащи от
всички сключени от дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда;
2. за дружество със специална инвестиционна цел, инвестиращо във вземания – информация за:
а) размера на вземанията;
б) класификация на вземанията по образец,
определен от заместник-председателя;
в) информация за продажба или покупка на
ново вземане на стойност, надвишаваща с 5 на
сто стойността на притежаваните вземания,
както и за такива сделки, извършени след
датата на публикуване на годишния отчет.
(2) Шестмесечни ят финансов от чет за
дейност та на дру жеството със специална
инвестиционна цел съдържа документите и
информацията по чл. 31, ал. 1 – 5 от ЗДСИЦДС
и чл. 12, както и:
1. за дру жество със специа лна инвестиционна цел, инвестиращо в недвижими
имоти – информацията по ал. 1, т. 1 за съответното шестмесечие;
2. за дружество със специална инвестиционна цел, инвестиращо във вземания – информацията по ал. 1, т. 2 за съответното
шестмесечие.
(3) Публичното уведомление за финансовото състояние на дружество със специална
инвестиционна цел съдържа документите и
информацията по ал. 2 и по чл. 14.
(4) В случай че дружеството със специална
инвестиционна цел прилага чл. 100о1, ал. 7 от
ЗППЦК, разпоредбите на ал. 2 и 3 се прилагат
съответно.
(5) Годишният консолидиран финансов отчет за дейността на дружество със специална
инвестиционна цел съдържа документите и
информацията по чл. 11.
(6) Шестмесечният консолидиран финансов
отчет за дейността на дружество със специална
инвестиционна цел съдържа документите и
информацията по чл. 13.
(7) Публичното уведомление за финансовото състояние на консолидирана основа съдържа
документите и информацията по чл. 15.
Раздел VI
Разкриване на информация за лицата, чиято
дейност се регулира по Закона за енергетиката
и Закона за регулиране на водоснабдителните
и канализационните услуги от Комисията за
енергийно и водно регулиране, държавните
предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския
закон и търговските дружества с повече от
50 на сто държавно или общинско участие в
капитала и които не попадат в изключенията
по § 1д, ал. 3 от допълнителните разпоредби
на ЗППЦК
Чл. 21. Лицата по § 1д от допълнителните
разпоредби на ЗППЦК представят на комисия
та документите и информацията по чл. 100н,
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ал. 4, т. 1, 2, 4 и 6 от ЗППЦК и по чл. 100о,
ал. 4 от ЗППЦК, както и:
1. към годишния финансов отчет за дейността си и:
а) информацията съгласно приложение № 2
с изключение на информацията по т. 10, 18,
19 и 21 от приложението;
б) справките по чл. 10, т. 3;
2. към годишния консолидиран финансов
отчет за дейността си и:
а) информацията съгласно приложение № 2
с изключение на информацията по т. 10, 18,
19 и 21 от приложението;
б) справките по чл. 11, т. 2;
в) годишен одитиран финансов отчет на
дружеството майка, съставен съгласно националното законодателство на държавата
членка по седалището на дружеството майка,
а ако същият не е изготвен към момента на
представяне на отчета на задълженото лице
по § 1д от допълнителните разпоредби на
ЗППЦК – изрично указване къде и кога отчетът на дружеството майка ще бъде достъпен;
3. към шестмесечния финансов отчет за
дейността и:
а) информацията съгласно приложение № 4
с изключение на информацията по т. 1.8 и 2
от приложението;
б) справките по чл. 12, ал. 1, т. 3;
в) допълнителната информация по чл. 12,
ал. 1, т. 4, букви „а“ – „г“, „ж“ и „з“;
г) доклад за дейността със съдържание по
чл. 12, ал. 3 и 4;
д) одиторски преглед със съдържание по
чл. 12, ал. 5;
4. към консолидирания шестмесечен финансов отчет за дейността, изготвен съгласно
приложимите счетоводни стандарти, и:
а) информацията по приложение № 4 с
изключение на информацията по т. 1.8 и 2
от приложението;
б) справките по чл. 12, ал. 1, т. 3;
в) допълнителната информация по чл. 12,
ал. 1, т. 4, букви „а“ – „г“, „ж“ и „з“;
г) доклад за дейността със съдържание по
чл. 12, ал. 3.
Чл. 22. Лицата по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК представят на
комисията информацията и документите по
чл. 21 по електронен път чрез осигурен и
поддържан от комисията модул за разкриване
на информация от тези лица. Електронните
документи по изречение първо се подписват
с квалифициран електронен подпис от законните представители или оправомощени
от тях лица, представляващи лицата по § 1д
от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.
Раздел VII
Съдържание на информационния документ
по чл. 100б, ал. 7 от ЗППЦК
Чл. 23. Информационният документ по
чл. 100б, ал. 7 от ЗППЦК, който включва ак-
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туална информация относно всички параметри
на облигационната емисия, съдържа данни за:
1. размер на емисията и брой на облигациите;
2. вид на облигациите;
3. номинална и емисионна стойност на
една облигация;
4. валута на емисията;
5. падеж и срочност (матуритет) на емисията;
6. размер на лихвата, периодичност на
лихвените плащания и дати на лихвените
плащания;
7. начин на погасяване на главницата;
8. конверсионно съотношение, конверсионна цена и условия за конвертиране (в случай
на конвертируеми облигации);
9. условия за предсрочно погасяване по
инициатива на емитента, когато такива са
предвидени;
10. условия за предсрочно погасяване по
инициатива на облигационерите, когато такива
са предвидени;
11. обезпечения, когато такива са предвидени;
12. спазване на определени финансови показатели до погасяване на облигационния заем;
13. всички други параметри, отразяващи
характерните особености на конкретната
облигационна емисия.
Г л а в а

ш е с т а

ФОРМА, РЕД И НАЧИН ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ
НА ИНФОРМАЦИЯТА НА КОМИСИЯТА И
ЗА ПУБЛИЧНОТО Є РАЗКРИВАНЕ
Раздел I
Форма, ред и начин за предоставяне на информацията
Чл. 24. Емитентът е длъжен последващо
да разкрива информация по глава шеста „а“
от ЗППЦК и да уведомява комисията за настъпването на обстоятелствата, подлежащи на
вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от
ЗКФН, както и за настъпили промени в тези
обстоятелства. Задължението по изречение
първо се изпълнява от емитента до края на
работния ден, следващ деня на вземане на
решението или узнаване на съответното обстоятелство, а когато то подлежи на вписване
в търговския регистър – до края на работния
ден, следващ деня на узнаване за вписването,
но не по-късно от 7 дни от вписването.
Чл. 25. (1) Предоставянето на информацията по чл. 24 на комисията се изпълнява
посредством единната система за предоставяне
на информация по електронен път по ал. 2.
(2) Комисията изгражда и поддържа система
за предаване и получаване на предоставяната
от емитентите информация.
(3) Стандартите, процедурите и правилата
за организация, функциониране и управление
на единната система за предоставяне на информация по ал. 2 се приемат от комисията.
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(4) В случаите, когато не може да бъде
използвана единната система за предоставяне
на информация, се счита, че задължението
за предоставяне на информацията по чл. 24
е изпълнено, ако емитентът предостави изискуемата информация като електронен документ, подписан с квалифицирани електронни
подписи от лицата, надлежно представляващи
емитента, при спазване на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.
(5) Заместник-председателят в случаите по
ал. 4 може да утвърди формат на електронния
документ, посредством който се изпълняват
задълженията за предоставяне на информация.
Чл. 26. (1) Всички части на годишния
финансов отчет за дейността по чл. 10, с изключение на справките по образец, определен
от заместник-председателя, се представят по
реда на чл. 26 на комисията и на обществеността в XHTML формат и в съответствие с
изискванията на Делегиран регламент (ЕС)
2018/815 на Комисията от 17 декември 2018 г.
за допълнение на Директива 2004/109/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета чрез
регулаторни технически стандарти за определянето на единния електронен формат за
отчитане (ОВ, L 143/1 от 29 май 2019 г.) (Делегиран регламент (ЕС) 2018/815). Справките
по образец, определен от заместник-председателя, се представят във формата, определен
от заместник-председателя.
(2) Всички части на годишния консолидиран финансов отчет за дейността по чл. 11,
с изключение на справките по образец, определен от заместник-председателя, се представят по реда на чл. 26 в XHTML формат,
като се маркират част от оповестените данни
с маркиращия език XBRL, в съответствие с
изискванията на Делегиран регламент (ЕС)
2018/815. Справките по образец, определен
от заместник-председателя, се представят на
комисията и на обществеността във формата,
определен от заместник-председателя.
(3) Дру жествата със специална инвестиционна цел разкриват информацията по
чл. 10 и 11 във формата и по реда на ал. 1,
съответно ал. 2.
Раздел II
Публично разпространяване на регулираната
информация
Чл. 27. (1) Емитентът разкрива на обществеността регулираната информация по
чл. 24 по начин, който осигурява бързот о є
разпространение до възможно най-широк
кръг лица във всички държави членки, и по
начин, който не ги дискриминира.
(2) Емитентът е длъжен да разкрива регулираната информация на обществеността чрез
информационна агенция или друга медия,
която може да осигури нейното възможно
най-широко и едновременно разпространение
в Република България, в държавата членка,
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в която ценните книжа на емитента са допуснати до търговия на регулиран пазар, в
случаите, когато неговите ценни книжа не са
допуснати до търговия на регулиран пазар в
Република България и Република България
е държава членка по произход, и в другите
държави членки.
(3) Емитентът уведомява комисията за
сключени договори с информационна агенция
или друга медия по ал. 2 в срок от 3 работни
дни от сключването им, както и при всяка
последваща промяна на информационната
агенция или медията.
(4) Емитентът публикува на своята интернет
страница информация относно наименованието и електронен адрес на избраната от него
информационна агенция или друга медия по
ал. 2 в тридневен срок от сключване на договора. Емитентът поддържа актуална информация за избраната от него информационна
агенция или друга медия по ал. 2.
(5) Рег улираната информаци я относно
емитент, който е извършил само публично
предлагане на територията на Република
България, се разкрива на територията на
Република България.
(6) Информацията, публикувана на интернет страницата на емитента, трябва да е
идентична по съдържание с информацията,
предоставена на обществеността.
Чл. 28. (1) Регулираната информация се
предоставя на медията в пълен нередактиран
текст.
(2) По отношение на отчетите и декларациите, които се изискват съгласно чл. 100н,
100о и 100о1 и раздел IIа на глава шеста „а“ от
ЗППЦК и чл. 10 – 13, задължението по ал. 1
се счита изпълнено, ако в уведомлението до
медията относно регулираната информация е
посочен електронен адрес, на който съответните документи са публично достъпни, различен
от адреса на централизираната база данни за
съхраняване на регулираната информация по
чл. 100у от ЗППЦК.
(3) Регулираната информация се предоставя на медията по начин, който осигурява
сигурност на връзката, минимизира риска
от изкривяване на данните и неоторизиран
достъп и гарантира сигурност на източника
на регулираната информация.
(4) Сигурността на получаване на информацията се осигурява чрез възможно най-бързо
отстраняване на грешки или прекъсвания в
предаването на информацията.
(5) Емитентът не носи отговорност за системни грешки или недостатъци в медията, на
която е предадена информацията.
(6) Регулираната информация се предава
на медията по начин, който ясно показва, че
информацията е регулирана, посочва ясно
емитента, за който се отнася, предмета на
регулираната информация и часа и датата
на предаване на информацията от емитента.
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Чл. 29. (1) Емитентът може да изпълнява
задължението си за разкриване на обществеността на регулираната информация съгласно
чл. 27 чрез трето лице.
(2) В случаите по ал. 1 емитентът е длъжен
да осигури, че освен спазването на изискванията по чл. 28 третото лице:
1. разполага с механизми, които осигуряват, че:
а) регулираната информация е предадена
от емитента или лице, което е упълномощено
да предава тази информация;
б) няма значителен риск от изкривяване
на данните при получаване на информацията,
който може да доведе до разпространяване
на невярна информация, и от неоторизиран
достъп до непубликувана вътрешна информация;
2. получава и разпространява регулираната информация без прекъсване и времево
ограничение;
3. разполага с връзки с медии с национално
и европейско покритие;
4. незабавно предава на медиите получената
регулирана информация;
5. контролира успешното разпространение
на регулираната информация до медиите, с
които има споразумения за предоставяне и
разкриване на информация;
6. съхранява данни за всяка получена и
предадена на медията регулирана информация,
съдържащи наименованието на емитента, часа
и датата на получаване на всяка регулирана
информация, начина, по който е получена
информацията, данни за лицата, които имат
достъп до информацията от нейното получаване до нейното изпращане на медиите,
данни за промени в документите, извършени в процеса на получаване и предаване на
информацията;
7. определя ясно услугите, които предоставя,
и цената по тях.
Чл. 30. По искане на комисията емитентът
е длъжен за всяка разкрита информация да
предостави данни относно:
1. името на лицето, подало регулираната
информация на медията;
2. сигурността на потвърждаването;
3. часа и датата на предаване на информацията;
4. средството, чрез което е предадена информацията;
5. евентуални ограничения, наложени от
емитента относно регулираната информация,
ако е приложимо.
Чл. 31. Разпоредбите на чл. 25 – 29 се прилагат съответно и за предложителя, лицето,
което е поискало без съгласието на емитента
допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар, и емитента от държава членка,
чиито ценни книжа са допуснати за търговия
на регулиран пазар в Република България,
която е приемаща държава, и не са допуснати
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до търговия на регулиран пазар в държавата
членка по произход на емитента.
Раздел III
Публично разкриване на другата информация
Чл. 32. Комисията разпространява публично информацията по чл. 24, която не е
регулирана информация, чрез вписването є
в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.
Г л а в а

с е д м а

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СДЕЛКИ С ГОЛЯМА СТОЙНОСТ И СДЕЛКИ
СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА
Чл. 33. (1) Докладът на управителния орган пред общото събрание на акционерите
на публичното дружество по чл. 114а, ал. 1
от ЗППЦК включва най-малко следната информация:
1. описание на предложената сделка, включително нейния предмет, стойност, в чия полза
се извършва сделката и другите съществени
елементи, необходими, за да е пълна информацията и да не е подвеждаща;
2. в случаите по чл. 114, ал. 6 от ЗППЦК –
описание на сделките с посочване за всяка
от сделките на предмета, стойността и в чия
полза е извършена;
3. името, съответно наименованието, на
страната по сделката; за сделки със заинтересовани лица, съответно с участие на
заинтересовани лица – имената, съответно
наименованията, на лицата, които са заинтересовани лица по чл. 114, ал. 7 от ЗППЦК,
нормативното основание и разяснение на
причините, поради които те са заинтересовани лица;
4. относно сделк и със заинтересовани
лица – пазарната оценка на сделката по
чл. 114а, ал. 6 от ЗППЦК;
5. при сделки с участие на заинтересован
член на управителен орган – посочване, че е
спазена забраната по чл. 114а, ал. 2 от ЗППЦК;
6. описание на икономическата изгода
на публичното дружество от предложената
сделка.
(2) Ако оповестяването на определени данни
за сделката би могло да доведе до съществени
вреди за публичното дружество, тези данни не
се включват в доклада на управителния орган.
Д Я Л

Ч Е Т В Ъ Р Т И

МИНИМАЛНО НИВО НА КРЕДИТНИЯ РЕЙТИНГ, ПРИСЪДЕН НА ЗАСТРАХОВАТЕЛ, В
СЛУЧАИТЕ ПО ЧЛ. 100З, АЛ. 4 ОТ ЗППЦК
Чл. 34. (1) В случаите по чл. 100з, ал. 4 от
ЗППЦК, когато обезпечението на вземанията
на облигационерите е застраховка, минималното ниво на кредитен рейтинг, присъден
на застрахователя, трябва да съответства на
степен на кредитно качество, еквивалентна
на степен 3 (трета), определена съгласно
приложението на Регламент за изпълнение
(ЕС) № 2016/1800 на Комисията от 11 ок-
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томври 2016 г. за определяне на технически
стандарти за изпълнение относно разпределянето на кредитните оценки на агенциите
за външна кредитна оценка по обективна
скала на степените на кредитно качество в
съответствие с Директива 2009/138/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета (OB, L
275/19 от 12 октомври 2016 г.).
(2) Кредитният рейтинг по ал. 1 се признава, ако е присъден на застрахователя от
агенция за кредитен рейтинг, регистрирана
или сертифицирана в съответствие с Регламент
(ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент
и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно
агенциите за кредитен рейтинг (ОВ, L 302/1
от 17 ноември 2009 г.).
(3) Обстоятелствата по ал. 1 и 2 се оповестяват към финансово-отчетната информация,
предоставена по реда на глава шеста „а“ от
ЗППЦК.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) По смисъла на наредбата:
1. „Емитент“:
а) за целите на дял втори е понятие по
смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на ЗППЦК;
б) за целите на дял трети е понятие по
смисъла на чл. 100к, ал. 2, т. 5 от ЗППЦК.
2. „Същественост“ по отношение на обстоятелство (информация, промяна и др.) е
налице, когато:
a) обстоятелството води или може основателно да се предположи, че ще доведе до
благоприятна или неблагоприятна промяна
в размер на 5 или повече на сто (или друг
минимален праг, предвиден в наредбата) от
приходите или печалбата на емитента, от
друг финансов показател, както и от пазарната цена на издадените от емитента ценни
книжа; и/или
б) обстоятелството е вероятно да повлияе
на инвеститорите при вземането на инвестиционно решение или при упражняване правото
на глас по ценните книжа.
3. „Свързани лица“ са лицата по § 1, т. 13
от допълнителните разпоредби на ЗППЦК.
(2) Счетоводните термини, използвани в
наредбата, за които липсват специални определения, следва да се разбират в смисъла, който
им е придаден в приложимите международни
счетоводни стандарти.
§ 2. Документите, които се изискват по реда
на наредбата и са издадени на език, различен
от българския, трябва да бъдат съпроводени
от превод на български език и легализирани
в съответствие с изискванията на действащото законодателство, освен ако в закон не
е предвидено друго.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 3. В срок до 10.12.2021 г. заместник-председателят утвърждава образците, предвидени
в тази наредба.
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§ 4. По отношение на заварените към датата
на влизане в сила на тази наредба производства
за одобрение на проспект заместник-председателят определя срок, в който заинтересованите
лица да представят изискуемите съгласно тази
наредба данни и документи.
§ 5. Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане и допускане до
търговия на регулиран пазар на ценни книжа
и за разкриването на информация (обн., ДВ,
бр. 90 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 12 и 101 от
2006 г., бр. 82 от 2007 г.; изм., бр. 37 от 2008 г.
и бр. 90 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2016 г.
и бр. 61 от 2020 г.) се отменя.
§ 6. Наредба № 40 от 27 февруари 2008 г.
за допускането на ценни книжа до търговия
на официален пазар (ДВ, бр. 27 от 2008 г.)
се отменя.
§ 7. В Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за
воденето и съхраняването на регистрите от
Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (обн., ДВ,
бр. 54 от 2004 г.; изм., бр. 15 от 2005 г.; изм.
и доп., бр. 12 и 53 от 2006 г., бр. 22 от 2007 г.,
бр. 63 и 68 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г.; изм.,
бр. 49 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 68 и 90 от
2014 г., бр. 95 от 2017 г., бр. 101 от 2018 г.; доп.,
бр. 41 и 55 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 30 и 61
от 2020 г. и бр. 48 и 60 от 2021 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14, ал. 4 думата „закон“ се заменя
с „нормативен акт“ и се създава изречение
второ: „Оповестяване на информаци я по
предходното изречение се извършва в обем,
при условия и по начин, съобразени с изиск
ванията в съответния нормативен акт, ако
има такива.“
2. В чл. 15г, т. 1 накрая се добавя „и номерът на лиценза“.
3. В чл. 15д, т. 1 накрая се добавя „и номерът на лиценза, когато е приложимо“.
4. В чл. 17, ал. 6 се правят следните изменения и допълнения:
а) в основния текст думите „ал. 1 и 3“ се
заменят с „ал. 1“;
б) в т. 1 накрая се добавя „и номерът на
лиценза“;
в) точка 3 се изменя така:
„3. наименованията, ЕИК, седалищата и
адресите на управление на третите лица по
чл. 27, ал. 4 от Закона за дружествата със специална инвестиционна цел и за дружествата
за секюритизация (ЗДСИЦДС);“
г) в т. 4 думите „обслужващо дружество“
се заменят с думите „трето лице по чл. 27,
ал. 4 ЗДСИЦДС“;
д) в т. 6 думите „банката депозитар“ се заменят с „банката, с която е сключен договор
за депозитарни услуги“.
5. В чл. 18 се правят следните изменения:
а) в т. 1 думата „потвърждава“ се заменя
с „одобрява“;
б) точка 2 се отменя;
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в) в т. 3 думата „потвърждава“ се заменя
с „одобрява“;
г) точки 4 и 5 се отменят;
д) в т. 6 думата „потвърденият“ се заменя
с „одобреният“, а думите „допълнението към
проспекта по чл. 85, ал. 2 ЗППЦК, съответно друг документ, съдържащ еквивалентна
на проспекта информация за емитента и за
ценните книжа, които се предлагат публично
или се допускат до търговия на регулиран
пазар“ се заличават;
е) точки 7 – 11 се отменят.
6. След чл. 21 се създават раздел I Va
„Обстоятелства, подлежащи на вписване в
регистъра на дружествата за секюритизация“
и раздел IVб „Обстоятелства, подлежащи на
вписване в регистъра на агентите за ОПС
съответствие“:
„Раздел IVa
Обстоятелства, подлежащи на вписване в
регистъра на дружествата за секюритизация
Чл. 21а. В регистъра на дружествата за
секюритизация се вписват следните данни:
1. решението на комисията, с което се издава лиценз за извършване на дейност като
дружество за секюритизация, и номерът на
лиценза;
2. решението на комисията, с което се
одобрява проспектът, съответно окончателният документ за предлаганите ценни книжа
по чл. 7, параграф 1, буква „в“ от Регламент
(ЕС) 2017/2402 на Европейския парламент и
на Съвета от 12 декември 2017 г. за определяне на обща рамка за секюритизациите и за
създаване на специфична рамка за опростени,
прозрачни и стандартизирани секюритизации и за изменение на директиви 2009/65/
ЕО, 2009/138/ЕО и 2011/61/ЕС и регламенти
(ЕО) № 1060/2009 и (ЕС) № 648/2012 (OB,
L 347/35 от 28 декември 2017 г.) (Регламент
(ЕС) 2017/2402);
3. проспектът, съответно окончателният
документ за предлаганите ценни книжа по
чл. 7, параграф 1, буква „в“ от Регламент
(ЕС) 2017/2402;
4. решението на комисията за отнемане
на лиценза за извършване на дейност като
дружество за секюритизация.
Раздел IVб
Обстоятелства, подлежащи на вписване в
регистъра на агентите за ОПС съответствие
Чл. 21б. В регистъра на агентите за ОПС
съответствие се вписват следните данни:
1. решението на комисията, с което се издава
лиценз за извършване на дейност като агент
за ОПС съответствие, и номерът на лиценза;
2. решението на комисията за отнемане на
лиценза за извършване на дейност като агент
за ОПС съответствие.“
7. В чл. 22, ал. 1, т. 1 думата „потвърждава“
се заменя с „одобрява“.
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8. В чл. 23а, ал. 1, т. 1 след думите „нацио
нално инвестиционно дружество“ се добавя
„и номерът на лиценза“.
§ 8. Наредбата влиза в сила от 1.01.2022 г. с
изключение на § 3, който влиза в сила в деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 9. Наредбата се издава на основание
чл. 89п, ал. 1, т. 4, чл. 89ш, ал. 1, чл. 100б,
ал. 8, т. 3, чл. 100з, ал. 4, чл. 100н, ал. 4, т. 6
и ал. 7, т. 2, чл. 100о, ал. 4, т. 2 и 4, ал. 6 и 7,
чл. 100о1, ал. 4, т. 3, чл. 100п, ал. 1, чл. 100т,
ал. 3 и 4, чл. 100ч, ал. 1, чл. 100ш, ал. 1, т. 4,
чл. 100щ, ал. 1 и 2, чл. 114а, ал. 1, чл. 120а,
ал. 2 във връзка с § 1д от допълнителните
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа и чл. 12, ал. 1, т. 11,
чл. 31, ал. 1, т. 5 и ал. 2, т. 5 от Закона за
дружествата със специална инвестиционна
цел и за дружествата за секюритизация и е
приета с Решение № 231-Н от 9.11.2021 г. на
Комисията за финансов надзор.
Председател:
Бойко Атанасов
Приложение № 1
към чл. 3
Допълнителна информация, която се включва в проспекта на дружество със специална
инвестиционна цел
1. Описание на инвестиционните цели на
дружеството с посочване на неговите финансови цели, източниците на финансиране, максималния размер на външното финансиране
спрямо стойността на собствения му капитал.
2. Ограниченията в инвестиционната политика на дружеството, в рамките на които
дружеството със специална инвестиционна
цел взема инвестиционни решения (по видове
недвижими имоти, относителен дял на различните видове имоти от общо придобитите
недвижими имоти; видове вземания, относителен дял на различните видове вземания
от общо придобитите вземания, допустими
обезпечения на вземанията), политика на
инвестиране на свободните средства.
3. Описание на политиката на дружеството
относно придобиване на нов актив или активи.
4. Описание на критериите, на които отговарят недвижимите имоти, съответно вземанията, в които ще инвестира дружеството,
както и характеристиките на придобитите
недвижими имоти, съответно вземания.
5. Информация за придобитите недвижими
имоти, съответно вземания:
5.1. за дружество със специална инвестиционна цел, инвестиращо във вземания:
5.1.1. вид на придобитите вземания и относителен дял на всеки вид вземане от общо
придобитите вземания;
5.1.2. оценка на вземанията, включваща:
а) всички необходими за целите на оценката
данни за вземанията;
б) датата, на която е извършена оценката;
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в) методите, използвани за оценка на
вземанията, и сумите, на които се оценяват
вземанията (посочват се отделно сумите според
използвания метод за оценка, както и общата
сума, на която се оценяват вземанията);
г) сравнение на сумата от оценката на
вземанията със съответната сума от последния одитиран годишен финансов отчет на
дружеството;
5.1.3. относителен дял на необслужваните
вземания от всички придобити вземания;
5.2. за дружество със специална инвестиционна цел, инвестиращо в недвижими имоти:
5.2.1. вид на недвижимите имоти и относителен дял на всеки вид имоти от общо
придобитите недвижими имоти;
5.2.2. местонахождение на недвижимите
имоти и относителен дял на имотите според
местонахождението им от общо придобитите
недвижими имоти;
5.2.3. описание на недвижимите имоти; допълнителни инвестиции и разходи, необходими
за въвеждане на активите в експлоатация;
5.2.4. извършени строежи, ремонти и подобрения на недвижимите имоти;
5.2.5. отдадени за ползване срещу заплащане недвижими имоти и относителния им
дял от общо придобитите недвижими имоти;
5.2.6. посочване на застрахователните дружества, при които са застраховани недвижимите имоти, както и съществените условия
на застрахователните договори;
5.2.7. последно изготвената оценка на недвижимите имоти, включваща:
а) датата, на която е извършен огледът на
недвижимите имоти от оценителите;
б) всички необходими за целите на оценката данни за недвижимите имоти;
в) датата, на която е извършена оценката;
г) методите, използвани за оценка на
недвижимите имоти, и сумите, на които се
оценяват (посочват се отделно сумите според
използвания метод за оценка; броят и общата сума, на която се оценяват недвижимите
имоти; недви ж имите имоти, отдадени за
ползване срещу заплащане, и недвижимите
имоти, които не са отдадени за ползване, се
посочват отделно);
д) сравнение на сумата от оценката на
недвижимите имоти със съответната сума от
последния одитиран годишен финансов отчет
на дружеството;
е) сравнителна информация за пазарните
цени на подобни (аналогични) недвижими
имоти; когато източникът на информацията
е трета страна, се предоставя потвърждение,
че тази информация е била възпроизведена
точно и че доколкото емитентът е осведомен
и може да провери от информацията, публикувана от тази трета страна, не са били
пропуснати никакви факти, които биха направили възпроизведената информация неточна
или подвеждаща; освен това се посочва/т
източникът/източниците на информацията;

БРОЙ 97

ДЪРЖАВЕН

5.2.8. относителен дял на неплатените нае
ми, лизингови и арендни вноски от общата
стойност на вземанията, произтичащи от
всички сключени от дружеството споразумения за наем, лизинг и аренда.
6. Данни за банката депозитар:
6.1. наименование, седалище и адрес на
управление, телефон (факс), електронен адрес
и интернет страница;
6.2. дата на учредяване, номер и дата на
лиценза за извършване на банкова дейност;
6.3. съществените условия на договора с
дружеството със специална инвестиционна
цел, включително условията за прекратяване.
7. Данни за третите лица по чл. 27, ал. 4
от ЗДСИЦДС:
7.1. наименование, седалище и адрес на
управление, единен идентификационен код,
електронен адрес за кореспонденция и интернет страница;
7.2. кратка информация за обхвата на дейност, осъществявана от трето лице по чл. 27,
ал. 4 от ЗДСИЦДС;
7.3. съществените условия на договора с
дружеството със специална инвестиционна
цел с изключение на информация за цени,
начин на плащане и неустойки при прекратяването му.
8. Данни за оценителите на вземанията
или недвижимите имоти:
8.1. имена на оценителите, съответно наименование на дружествата на независими
оценители, изготвили оценките на недвижимите имоти или вземанията, информация за
които е представена в проспекта;
8.2. кратка информация относно професионалната квалификация и опит на оценителите.
9. Допълнителна информация за разходите
на дружеството:
9.1. максимално допустим размер на разходите за управление на дружеството като
съотношение към стойността на активите
по баланса на дружеството със специална
инвестиционна цел;
9.2. сумите или метода за определяне на
възнагражденията на членовете на съвета
на директорите и на третите лица по чл. 27,
ал. 4 от ЗДСИЦДС.
10. Информация за търговските дружества
(специализирани дружества) по чл. 28, ал. 1
от ЗДСИЦДС, в които дружеството със специална инвестиционна цел участва/притежава:
10.1. правноиндивид уа лизиращи данни
(наименование, правноорганизационна форма,
седалище и адрес на управление, електронен
адрес, интернет страница, представляващи,
регистърни данни и др.) за специализираното дру жество; процентно съотношение
на участието на дружеството със специална
инвестиционна цел в капитала на специализираното дружество; процентно съотношение на
инвестицията в специализираното дружество
към активите съгласно последния изготвен и
публикуван отчет за финансовото състояние
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на дружеството със специална инвестиционна
цел; абсолютна стойност на инвестицията
в специализираното дружество към датата
на придобиването; съществените условия и
параметри на сделките, сключени по реда
на чл. 114 и чл. 114а от ЗППЦК, с които е
извършено учредяването/придобиването на
специализираното дружество;
10.2. информацията по т. 5.2 за придобитите
от специализираното дружество недвижими
имоти.
11. Информация за другите държави членки,
в които дружество със специална инвестиционна цел възнамерява да придобива недвижими имоти, когато е приложимо, както и
информацията по т. 5.2.2 за тези имоти.
Приложение № 2
към чл. 10, т. 1, чл. 11, т. 1,
чл. 21, т. 1, буква „а“ и т. 2, буква „а“
Съдържание на годишния доклад за дейността
Годишният доклад за дейността трябва да
представя коментар и анализ на финансовите
отчети и друга съществена информация относно финансовото състояние и резултатите
от дейността на дружеството. Той съдържа
информацията по чл. 39 от ЗППЦК, както и
следната допълнителна информация:
1. Информация, дадена в стойностно и
количествено изражение, относно основните
категории стоки, продукти и/или предоставени
услуги с посочване на техния дял в приходите
от продажби на емитента, съответно лицето
по § 1д от допълнителните разпоредби на
ЗППЦК, като цяло и промените, настъпили
през отчетната финансова година.
2. Информация относно приходите, разпределени по отделните категории дейности, вът
решни и външни пазари, както и информация
за източниците за снабдяване с материали,
необходими за производството на стоки или
предоставянето на услуги с отразяване степента на зависимост по отношение на всеки
отделен продавач или купувач/потребител,
като в случай че относителният дял на някой
от тях надхвърля 10 на сто от разходите или
приходите от продажби, се предоставя информация за всяко лице поотделно, за неговия
дял в продажбите или покупките и връзките
му с емитента, съответно лицето по § 1д от
допълнителните разпоредби на ЗППЦК.
3. Информация за сключени съществени
сделки.
4. Информация относно сделките, сключени
между емитента, съответно лицето по § 1д
от допълнителните разпоредби на ЗППЦК,
и свързани лица, през от четни я период,
предложения за сключване на такива сделки,
както и сделки, които са извън обичайната
му дейност или съществено се отклоняват
от пазарните условия, по които емитентът,
съответно лицето по § 1д от допълнителните
разпоредби на ЗППЦК или негово дъщерно
дружество, е страна с посочване на стойност-
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та на сделките, характера на свързаността и
всяка информация, необходима за оценка на
въздействието върху финансовото състояние
на емитента, съответно лицето по § 1д от
допълнителните разпоредби на ЗППЦК.
5. Информация за събития и показатели с
необичаен за емитента, съответно лицето по
§ 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК,
характер, имащи съществено влияние върху
дейността му, и реализираните от него приходи
и извършени разходи; оценка на влиянието
им върху резултатите през текущата година.
6. Информация за сделки, водени извънбалансово – характер и бизнес цел, посочване
на финансовото въздействие на сделк ите
върху дейността, ако рискът и ползите от
тези сделки са съществени за емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните
разпоредби на ЗППЦК, и ако разкриването
на тази информация е съществено за оценката на финансовото състояние на емитента,
съответно лицето по § 1д от допълнителните
разпоредби на ЗППЦК.
7. Информация за дялови участия на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, за основните
му инвестиции в страната и в чужбина (в
ценни книжа, финансови инструменти, нематериални активи и недвижими имоти), както
и инвестициите в дялови ценни книжа извън
неговата група предприятия по смисъла на
Закона за счетоводството и източниците/
начините на финансиране.
8. Информация относно сключените от
емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, от
негово дъщерно дружество, в качеството им
на заемополучатели, договори за заем с посочване на условията по тях, включително
на крайните срокове за изплащане, както
и информация за предоставени гаранции и
поемане на задължения.
9. Информация за отпуснатите от емитент,
съответно от лице по § 1д от допълнителните
разпоредби на ЗППЦК, или от техни дъщерни
дружества заеми, предоставяне на гаранции
или поемане на задължения общо към едно
лице или негово дъщерно дружество, включително и на свързани лица с посочване на имена
или наименование и ЕИК на лицето, характера на взаимоотношенията между емитента,
съответно лицето по § 1д от допълнителните
разпоредби на ЗППЦК, или техните дъщерни
дружества и лицето заемополучател, размер
на неизплатената главница, лихвен процент,
дата на сключване на договора, краен срок
на погасяване, размер на поето задължение,
специфични условия, различни от посочените
в тази разпоредба, както и целта за която
са отпуснати, в случай че са сключени като
целеви.
10. Информация за използването на средствата от извършена нова емисия ценни книжа
през отчетния период.
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11. Анализ на съотношението между пос
тигнатите финансови резултати, отразени във
финансовия отчет за финансовата година, и порано публикувани прогнози за тези резултати.
12. Анализ и оценка на политиката относно
управлението на финансовите ресурси с посочване на възможностите за обслужване на
задълженията, евентуалните заплахи и мерки,
които емитентът, съответно лицето по § 1д
от допълнителните разпоредби на ЗППЦК,
е предприел или предстои да предприеме с
оглед отстраняването им.
13. Оценка на възможностите за реализация
на инвестиционните намерения с посочване на
размера на разполагаемите средства и отразяване на възможните промени в структурата
на финансиране на тази дейност.
14. Информация за настъпили промени
през отчетния период в основните принципи
за управление на емитента, съответно лицето по § 1д от допълнителните разпоредби на
ЗППЦК, и на неговата група предприятия по
смисъла на Закона за счетоводството.
15. Информация за основните характеристики на прилаганите от емитента, съответно
лицето по § 1д от допълнителните разпоредби
на ЗППЦК, в процеса на изготвяне на финансовите отчети система за вътрешен контрол
и система за управление на рискове.
16. Информация за промените в управителните и надзорните органи през отчетната
финансова година.
17. Информация за размера на възнаг
раж денията, наградите и/или ползите на
всеки от членовете на управителните и на
контролните органи за отчетната финансова
година, изплатени от емитента, който не е
публично дружество, съответно лицето по § 1д
от допълнителните разпоредби на ЗППЦК,
и негови дъщерни дружества, независимо от
това, дали са били включени в разходите на
емитента, който не е публично дружество,
съответно лицето по § 1д от допълнителните
разпоредби на ЗППЦК, или произтичат от
разпределение на печалбата, включително:
а) получени суми и непарични възнаграждения;
б) условни или разсрочени възнаграждения, възникнали през годината, дори и ако
възнаграждението се дължи към по-късен
момент;
в) сума, дължима от емитента, който не е
публично дружество, съответно лицето по § 1д
от допълнителните разпоредби на ЗППЦК, или
негови дъщерни дружества за изплащане на
пенсии, обезщетения при пенсиониране или
други подобни обезщетения.
18. За публичните дружества – информация
за притежавани от членовете на управителните и на контролните органи и прокуристите
акции на емитента, включително акциите,
притежавани от всеки от тях поотделно и
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като процент от акциите от всеки клас, както
и предоставени им от емитента опции върху
негови ценни книжа – вид и размер на ценните
книжа, върху които са учредени опциите, цена
на упражняване на опциите, покупна цена,
ако има такава, и срок на опциите.
19. Информация за известните на дружес
твото договорености (включително и след приключване на финансовата година), в резултат
на които в бъдещ период могат да настъпят
промени в притежавания относителен дял
акции или облигации от настоящи акционери
или облигационери.
20. Информация за висящи съдебни, административни или арбитражни производства, касаещи задъл жени я или вземани я
на емитента, съответно лицето по § 1д от
допълнителните разпоредби на ЗППЦК, в
размер най-малко 10 на сто от собствения му
капитал; ако общата стойност на задълженията или вземанията на емитента, съответно
лицето по § 1д от допълнителните разпоредби
на ЗППЦК, по всички образувани производства надхвърля 10 на сто от собствения му
капитал, се представя информация за всяко
производство поотделно.
21. За публичните дружества – имена на
директора за връзки с инвеститора, включително телефон, електронна поща и адрес за
кореспонденция.
22. Нефинансова декларация по чл. 41 от
Закона за счетоводството – за финансови
отчети на индивидуална основа, съответно
по чл. 51 от Закона за счетоводството – за
финансови отчети на консолидирана основа,
когато е приложимо.
23. Друга информация по преценка на
дружеството.
Приложение № 3
към чл. 10, т. 2
Информация относно публичното дружество
1. Информация относно ценните книжа,
които не са допуснати до търговия на регулиран пазар в Република България или друга
държава членка.
2. Информация относно прякото и непрякото притежаване на 5 на сто или повече от
правата на глас в общото събрание на дружес
твото, включително данни за акционерите,
размера на дяловото им участие и начина,
по който се притежават акциите.
3. Данни за акционерите със специални
контролни права и описание на тези права.
4. Споразумения между акционерите, които
са известни на дружеството и които могат да
доведат до ограничения в прехвърлянето на
акции или правото на глас.
5. Съществени договори на дружеството,
които пораждат действие, изменят се или се
прекратяват поради промяна в контрола на
дружеството при осъществяване на задължително търгово предлагане, и последиците от
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тях, освен в случаите, когато разкриването
на тази информация може да причини сериозни вреди на дружеството; изключението
по предходното изречение не се прилага в
случаите, когато дружеството е длъжно да
разкрие информацията по силата на закона.
Приложение № 4
към чл. 12, ал. 1, т. 1, чл. 14
и чл. 21, т. 3, буква „а“ и т. 4, буква „а“
Примерен списък на факти и обстоятелства,
подлежащи на разкриване
1. За емитенти и лица по § 1д от допълнителните разпоредби на ЗППЦК
1.1. Промяна на лицата, упражняващи
контрол върху дружеството.
1.2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи,
свързани с производството до обявяване на
дружеството в несъстоятелност.
1.3. Сключване или изпълнение на съществени сделки.
1.4. Решение за сключване, прекратяване
и разваляне на договор за съвместно предприятие.
1.5. Промяна на одиторите на дружеството
и причини за промяната.
1.6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до
задължения или вземания на дружеството или
негово дъщерно дружество, с цена на иска
най-малко 10 на сто от собствения капитал
на дружеството.
1.7. Покупка, продажба или учреден залог
на дялови участия в търговски дружества от
емитента или негово дъщерно дружество.
1.8. За емитенти – други обстоятелства,
които дружеството счита, че биха могли да
бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат
или да продължат да притежават публично
предлагани ценни книжа.
2. За емитенти на общински облигации
2.1. Нова емисия облигации.
2.2. Погасяване на задължения по облигационния заем.
2.3. Възникване на нови източници на
доходи за емитента или намаляване на досегашни, които могат да доведат до намаляване или увеличаване с 10 на сто и повече на
приходната или разходната част на бюджета.
2.4. Промяна на обезпечението по облигационния заем.
2.5. Приемане на бюджета на общината.
2.6. Заключение на Сметната палата по
отчета за изпълнението на бюджета на общината и по финансовия отчет.
2.7. Други изменения във финансовото състояние на общината, които засягат или могат
да засегнат пряко или непряко стойността на
издадените от нея облигации.
7042

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 969-НС
от 18 ноември 2021 г.

относно обявяване на резултатите от гласуването и разпределението на мандатите
в Четиридесет и седмото Народно събрание
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 300,
ал. 1 и чл. 297 във връзка с чл. 290, ал. 2,
изр. последно от Изборния кодекс и Решение № 968-НС от 18 ноември 2021 г. на ЦИК
Централната избирателна комисия
РЕШИ:
І. Обявява резултатите от гласуването
в изборите за народни представители за
Четиридесет и седмото Народно събрание,
произведени на 14 ноември 2021 г., съобразно
получените действителни гласове от страната
и извън страната:
1. Брой на избирателите в избирателните
списъци при предаването им на СИК: 6 665 534.
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) на избирателните списъци в изборния ден: 281 318.
3. Брой на гласувалите избиратели според
положените подписи в избирателните списъци,
включително и подписите в допълнителните
страници (под чертата): 2 669 260.
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4. Брой на неизползваните бюлетини:
5 587 129.
5. Общ брой на недействителните бюлетини
по чл. 227, 228 и чл. 265, ал. 5 ИК, сгрешените
бюлетини и унищожените от СИК бюлетини
(за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени механично
при откъсване от кочана): 15 433.
6. Общ брой на намерените в избирателната
кутия бюлетини и на потвърдените гласове
от машинното гласуване: 2 670 923.
6.1. Брой на намерените в избирателната
кутия бюлетини: 327 869.
6.2. Брой на потвърдените гласове от машинното гласуване: 2 343 055.
7. Брой на намерените в избирателната
кутия недействителни гласове (бюлетини):
11 315.
8. Общ брой на действителните гласове:
2 658 503.
8.1. Брой на действителни гласове, подадени
за кандидатските листи на партии, коалиции
и инициативни комитети: 2 622 796.
8.2. Брой на действителните гласове с
отбелязан вот в квадратчето „Не подкрепям
никого“: 35 745.
9. Разпределение на гласовете по кандидатски листи на партии, коалиции и независими
кандидати според наименованието и номерацията в бюлетините и „Не подкрепям никого“:

Партия/коалиция/независим кандидат

Действителни
гласове

%

2 РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО

6803

0.26

4 ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС РАДИКАЛИ
И БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ

8584

0.32

127568

4.80

5 ВЪЗРАЖДАНЕ
7 НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА
8 БСДД – Български Съюз за Директна Демокрация

11239

0.42

5894

0.22

10 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА

13710

0.52

11 АТАКА

12153

0.46

13 ПП ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ

11627

0.44

14 ПП ГЛАС НАРОДЕН
17 Движение за права и свободи – ДПС
20 ПП ПРАВОТО

11546

0.43

341000

12.83

6712

0.25

28322

1.07

22 БНО

2468

0.09

23 ВОЛЯ

7067

0.27

24 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

249743

9.39

25 Продължаваме Промяната

673170

25.32

3939

0.15

27 ПП БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ

1723

0.06

28 Български национален съюз – НД

1099

0.04

29 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ

1341

0.05

21 ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ

26 Партия МИР
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Партия/коалиция/независим кандидат
30 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ
(ДА България, ДСБ, Зелено движение)

С Т Р. 2 5
Действителни
гласове

%

166968

6.28

60055

2.26

32 ГЕРБ-СДС

596456

22.44

33 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

267817

10.07

34 БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ

1498

0.06

35 Партия на ЗЕЛЕНИТЕ

2968

0.11

36 БРИГАДА

1151

0.04

129

0.00

53

0.00

35745

1.34

31 ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!

БУРГАС 37 ИК за Петър Константинов Низамов – независим
СОФИЯ 24 ИР 37 Давид Леон Леви – независим
Не подкрепям никого
Общо за страната и извън страната:

2658548

ІІ. В изборите за народни представители за Четиридесет и седмото Народно събрание няма
избрани независими кандидати.
ІІІ. Определя четири на сто от действителните гласове, получени в изборите за народни
представители в страната и извън страната, произведени на 14 ноември 2021 г. (без гласовете
„Не подкрепям никого“) – 104 912.12 (сто и четири хиляди деветстотин и дванадесет цяло и
дванадесет стотни).
IV. Определя партиите и коалициите, получили не по-малко от четири на сто от действителните гласове в страната и извън страната:
Партия/коалиция

Действителни
гласове

%

5 ВЪЗРАЖДАНЕ

127568

5%

17 Движение за права и свободи – ДПС

341000

14%

24 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

249743

10%

25 Продължаваме Промяната

673170

28%

30 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ
(ДА България, ДСБ, Зелено движение)

166968

7%

32 ГЕРБ-СДС

596456

25%

33 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

267817

11%

Общо за страната и извън страната:

2422722

V. Разпределя мандатите в Четиридесет и седмото Народно събрание по метода на Хеър – Ниймайер и съгласно Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на
мандатите при избори за народни представители – приложение № 1 към чл. 248 от Изборния
кодекс, както следва:
Партия/коалиция

Действителни
гласове

Мандати

5 ВЪЗРАЖДАНЕ

127568

13

17 Движение за права и свободи – ДПС

341000

34

24 ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

249743

25

25 Продължаваме Промяната

673170

67

30 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ
(ДА България, ДСБ, Зелено движение)

166968

16

32 ГЕРБ-СДС

596456

59

33 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

267817

26

2422722

240

Общо:
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В това разпределение съгласно чл. 297, ал. 2 от Изборния кодекс не са включени партиите и
коалициите, получили по-малко от 4 на сто от всички действителни гласове. В разпределението
не са включени и гласовете „Не подкрепям никого“.
VI. Разпределя мандатите на партиите и коалициите по многомандатни изборни райони,
както следва:
Изборен район

1. Благоевград
2. Бургас
3. Варна
4. Велико Търново
5. Видин
6. Враца
7. Габрово
8. Добрич
9. Кърджали
10. Кюстендил
11. Ловеч
12. Монтана
13. Пазарджик
14. Перник
15. Плевен
16. Пловдив град
17. Пловдив област
18. Разград
19. Русе
20. Силистра
21. Сливен
22. Смолян
23. София 23 ИР
24. София 24 ИР
25. София 25 ИР
26. София област
27. Стара Загора
28. Търговище
29. Хасково
30. Шумен
31. Ямбол
Общо:

5 ВЪЗРАЖДАНЕ

0
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
0
1
0
0
0
1
13

17 Движение за
права и
свободи –
ДПС

2
3
1
1
0
1
1
1
4
0
1
1
1
1
1
0
1
2
1
2
0
1
0
0
0
1
1
2
2
2
0
34

24 ПП
ИМА
ТАКЪВ
НАРОД

1
1
2
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
0
2
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
25

25 Про30 ДЕМО32
33 БСП Общо
дължа- КРАТИЧНА ГЕРБЗА
манваме
БЪЛГАРИЯ – СДС БЪЛГА- дати
Промя- ОБЕДИНЕРИЯ
ната
НИЕ (ДА
България,
ДСБ, Зелено
движение)
3
1
3
1
11
4
1
3
1
14
5
1
4
1
15
2
0
2
1
8
1
0
1
1
4
1
0
2
1
6
1
0
1
0
4
2
0
1
1
6
0
0
0
0
5
1
0
1
1
4
1
0
1
1
5
1
0
1
1
5
2
1
2
1
9
1
1
1
0
4
2
0
2
2
9
4
1
3
1
11
3
0
3
2
11
1
0
1
0
4
3
0
2
1
8
1
0
1
0
4
2
0
2
1
6
1
1
1
0
4
6
3
4
1
16
4
2
3
1
12
5
2
4
1
14
2
1
2
1
8
3
1
3
1
11
1
0
1
0
4
2
0
2
1
8
1
0
1
1
6
1
0
1
1
4
67
16
59
26
240

VІІ. Обявява броя на получените предпочитания (преференции) за кандидатите по кандидатски листи в отделните изборни райони съгласно приложението.
Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник“.
Председател:
Камелия Нейкова
Секретар:
Севинч Солакова
7138
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РЕШЕНИЕ № 976-НС
от 19 ноември 2021 г.

относно обявяване на избраните народни представители в Четиридесет и седмото Народно
събрание
На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 300, ал. 2, чл. 299, ал. 1, чл. 247, т. 4 и 5 и чл. 298 от
Изборния кодекс и Решение № 969-НС от 18 ноември 2021 г., решения № 970-НС, № 971-НС,
№ 972-НС, № 973-НС и № 974-НС от 18 ноември 2021 г. и Решение № 975-НС от 19 ноември
2021 г. на ЦИК Централната избирателна комисия
РЕШИ:
1. Обявява за избрани за народни представители в Четиридесет и седмото Народно събрание
по изборни райони и кандидатски листи:
Първи изборен район – Благоевградски
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

Движение за права и свободи – ДПС
1

101

Делян Славчев Пеевски

2

102

Халил Реджепов Летифов

80.47
-

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1

101

Виктория Димитрова Василева

64.87

82.84

Продължаваме Промяната
1

101

Андрей Атанасов Гюров

2

102

Владимир Славев Табутов

-

3

103

Екатерина Кирилова Димитрушева

-

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1

101

Иван Йорданов Димитров

59.27

1

101

Росен Димитров Желязков

37.34

2

122

Стефан Апостолов Апостолов

22.25

3

103

Костадин Томов Стойков

11.14

Георги Георгиев Михайлов

54.75

ГЕРБ-СДС

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1

101

Втори изборен район – Бургаски
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

ВЪЗРАЖДАНЕ
1

101

Цончо Томов Ганев

78.69

Движение за права и свободи – ДПС
1

101

Севим Исмаил Али

92.69

2

102

Ешереф Кязим Ешереф

-

3

103

Фатме Хасан Рамадан

-

Ивайло Ванев Вълчев

87.12

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1

101
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Продължаваме Промяната
1

101

Константин Живков Бачийски

84.97

2

102

Христо Симеонов Симеонов

-

3

103

Димитър Михайлов Ташев

-

4

104

Милко Асенов Пенев

-

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1

101

Ивайло Николаев Мирчев

62.91

1

101

Любен Любенов Дилов

77.03

2

102

Жечо Дончев Станков

09.39

3

103

Деница Пламенова Николова

ГЕРБ-СДС

-

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1

101

Петър Георгиев Кънев

75.52

Трети изборен район – Варненски
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

ВЪЗРАЖДАНЕ
1

101

Костадин Тодоров Костадинов

90.78

Движение за права и свободи – ДПС
1

101

Ерджан Себайтин Ебатин

77.07

86.97

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1

101

Филип Маринов Станев

2

102

Александър Атанасов Александров

-

Продължаваме Промяната
1

101

Даниел Максим Лорер

88.93

2

102

Антон Йорданов Тонев

-

3

103

Калоян Тонев Икономов

-

4

104

Снежана Великова Апостолова

-

5

105

Благовест Чанев Белев

-

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1

101

Стоян Александров Михалев

57.88

1

101

Костадин Георгиев Ангелов

73.58

2

104

Славена Димитрова Точева

08.17

3

102

Красен Кирилов Кралев

-

4

103

Павел Алексеев Христов

-

ГЕРБ-СДС

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1

101

Корнелия Петрова Нинова

70.89
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Четвърти изборен район – Великотърновски
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

ВЪЗРАЖДАНЕ
1

101

Елена Цонева Гунчева

84.96

Движение за права и свободи – ДПС
1

101

Делян Славчев Пеевски

64.54

Андрей Иванов Чорбанов

80.60
87.81

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1

101

Продължаваме Промяната
1

101

Йордан Ивов Терзийски

2

102

Милен Илиев Матеев

1

101

Костадин Георгиев Ангелов

70.88

2

103

Димитър Стойков Николов

10.74

Явор Руменов Божанков

62.41

-

ГЕРБ-СДС

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1

101

Пети изборен район – Видински
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1

101

Иво Георгиев Атанасов

73.69

101

Петър Любенов Миланов

96.03

101

Росица Любенова Кирова

82.56

Филип Стефанов Попов

89.00

Продължаваме Промяната
1
ГЕРБ-СДС
1

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1

101

Шести изборен район – Врачански
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

Движение за права и свободи – ДПС
1

101

Цветан Иванов Енчев

61.68

Георги Станчев Георгиев

83.81

101

Деница Димитрова Симеонова

91.94

1

101

Петя Цветанова Аврамова

56.28

2

102

Красен Георгиев Кръстев

19.40

Александър Тихомиров Симов

87.78

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1

101

Продължаваме Промяната
1
ГЕРБ-СДС

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1

101
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Седми изборен район – Габровски
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

ВЪЗРАЖДАНЕ
1

101

Даниел Петров Петров

90.11

Движение за права и свободи – ДПС
1

101

Юсеин Хасанов Вейселов

71.83

101

Яна Веселинова Балникова

93.47

101

Томислав Пейков Дончев

93.60

Продължаваме Промяната
1
ГЕРБ-СДС
1

Осми изборен район – Добрички
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

Движение за права и свободи – ДПС
1

101

Хасан Ахмед Адемов

85.30

Филип Маринов Станев

85.77
92.14

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1

101

Продължаваме Промяната
1

101

Йорданка Яникова Костадинова

2

102

Галина Събева Георгиева

-

101

Деница Евгениева Сачева

85.85

Мая Йорданова Димитрова

85.62

ГЕРБ-СДС
1

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1

101

Девети изборен район – Кърджалийски
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

ВЪЗРАЖДАНЕ
1

101

Георги Николаев Георгиев

87.74

Движение за права и свободи – ДПС
1

101

Мустафа Сали Карадайъ

98.61

2

102

Мукаддес Юсуф Налбант

-

3

103

Байрам Юзкан Байрам

-

4

104

Адлен Шукри Шевкед

-

Десети изборен район – Кюстендилски
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1

101

Виктория Димитрова Василева

81.07

Георги Николаев Стамов

92.46

Продължаваме Промяната
1

101
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ГЕРБ-СДС
1

101

Христо Богомилов Терзийски

71.46

Бойко Любомиров Клечков

84.29

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1

101

Единадесети изборен район – Ловешки
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

Движение за права и свободи – ДПС
1

101

Станислав Димитров Анастасов

66.43

Любомир Антонов Каримански

85.62

101

Искрен Цветославов Арабаджиев

94.35

101

Николай Нанков Нанков

73.13

Вяра Емилова Йорданова

68.47

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1

101

Продължаваме Промяната
1
ГЕРБ-СДС
1

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1

101

Дванадесети изборен район – Монтана
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

Движение за права и свободи – ДПС
1

101

Димитър Иванов Аврамов

61.75

Пламен Николаев Абровски

86.42

101

Инна Владимирова Иванова

88.81

101

Ирена Методиева Димова

74.06

Ирена Тодорова Анастасова

81.47

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1

101

Продължаваме Промяната
1
ГЕРБ-СДС
1

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1

101

Тринадесети изборен район – Пазарджишки
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

ВЪЗРАЖДАНЕ
1

101

Стоян Николов Таслаков

81.03

Движение за права и свободи – ДПС
1

101

Йордан Кирилов Цонев

91.97

Станислав Светозаров Балабанов

85.48

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1

101

Продължаваме Промяната
1

101

Ивайло Валентинов Шотев

86.71

2

102

Петър Николаев Куленски

-

С Т Р.
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ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1

101

Антоанета Димитрова Цонева

65.89

1

101

Екатерина Спасова Гечева-Захариева

56.30

2

106

Стефан Неделчев Мирев

16.24

Драгомир Велков Стойнев

72.22

ГЕРБ-СДС

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1

101

Четиринадесети изборен район – Пернишки
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

Движение за права и свободи – ДПС
1

101

Александър Несторов Несторов

62.31

Никола Георгиев Минчев

93.19

Продължаваме Промяната
1

101

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1

101

Зорница Велинова Стратиева

82.89

101

Кирил Миланов Ананиев

70.64

ГЕРБ-СДС
1

Петнадесети изборен район – Плевенски
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

Движение за права и свободи – ДПС
1

101

Марио Киров Рангелов

73.88

85.98

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1

101

Радостин Петев Василев

2

102

Александър Велиславов Тодоров

-

Продължаваме Промяната
1

101

Иван Маркос Христанов

89.63

2

102

Стоил Мирославов Стоилов

-

1

101

Валери Пламенов Лачовски

66.79

2

103

Десислава Цветанчова Трифонова

11.19

ГЕРБ-СДС

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1

101

Румен Василев Гечев

60.95

2

104

Илиян Славейков Йончев

17.31

Шестнадесети изборен район – Пловдив
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

ВЪЗРАЖДАНЕ
1

101

Елена Цонева Гунчева

91.98

БРОЙ 97
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ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1

101

Тошко Йорданов Хаджитодоров

91.83
95.90

Продължаваме Промяната
1

101

Кирил Петков Петков

2

102

Христо Йорданов Даскалов

-

3

103

Росен Добрев Костурков

-

4

104

Александър Николаев Ракшиев

-

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1

101

Христо Любомиров Иванов

68.33

1

102

Иван Борисов Тотев

-

2

103

Радомир Петров Чолаков

-

3

104

Стефан Иванов Шилев

0.72

Кристиан Иванов Вигенин

83.48

ГЕРБ-СДС

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1

101

Седемнадесети изборен район – Пловдивски
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

ВЪЗРАЖДАНЕ
1

101

Ангел Жеков Георгиев

84.98

Движение за права и свободи – ДПС
1

101

Рамадан Байрам Аталай

92.93

Тошко Йорданов Хаджитодоров

87.93
92.11

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1

101

Продължаваме Промяната
1

101

Росен Добрев Костурков

2

102

Гергана Кузманова Данева

-

3

103

Стою Теодоров Стоев

-

1

101

Дани Стефанова Каназирева

69.21

2

104

Младен Николов Шишков

07.90

3

102

Иван Йовков Червенков

07.18

ГЕРБ-СДС

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1

101

Веска Маринова Ненчева

69.47

2

102

Манол Трифонов Генов

14.87

Осемнадесети изборен район – Разградски
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

Движение за права и свободи – ДПС
1

101

Ахмед Реджебов Ахмедов

2

102

Ихсан Халил Хаккъ

94.21
-
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Продължаваме Промяната
1

101

Марин Шишев Шишев

90.71

101

Десислава Вълчева Атанасова

63.74

ГЕРБ-СДС
1

Деветнадесети изборен район – Русенски
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

Движение за права и свободи – ДПС
1

101

Ализан Нихат Яхова

80.94

Светлин Костов Стоянов

87.33
90.56

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1

101

Продължаваме Промяната
1

101

Николай Йорданов Събев

2

102

Рена Енчева Стефанова

-

3

103

Велико Митков Минков

-

1

101

Десислава Вълчева Атанасова

2

102

Михаил Петков Илиев

ГЕРБ-СДС
71.64
-

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1

101

Крум Костадинов Зарков

86.81

Двадесети изборен район – Силистренски
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

Движение за права и свободи – ДПС
1

101

Джевдет Ибрям Чакъров

2

102

Гюнер Нихат Ахмед

94.05
-

Продължаваме Промяната
1

101

Стоян Иванов Георгиев

98.72

107

Ивелин Статев Иванов

-

ГЕРБ-СДС
1

Двадесет и първи изборен район – Сливенски
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1

101

Ивайло Ванев Вълчев

89.87
90.55

Продължаваме Промяната
1

101

Татяна Славова Султанова-Сивева

2

102

Георги Йорданов Гвоздейков

1

101

Десислава Жекова Танева

67.29

2

102

Мария Щерева Белова

11.57

-

ГЕРБ-СДС

БРОЙ 97
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БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1

101

Атанас Зафиров Зафиров

73.20

Двадесет и втори изборен район – Смолянски
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

Движение за права и свободи – ДПС
1

101

Хайри Реджебов Садъков

86.77

Михал Григоров Камбарев

94.42

Продължаваме Промяната
1

101

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1

101

Зарко Филипов Маринов

70.00

101

Красимир Митков Събев

79.57

ГЕРБ-СДС
1

Двадесет и трети изборен район – София
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

ВЪЗРАЖДАНЕ
1

101

Николай Георгиев Дренчев

90.34

Николай Стефанов Радулов

88.08
94.66

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1

101

Продължаваме Промяната
1

101

Асен Васков Василев

2

102

Настимир Ананиев Ананиев

-

3

103

Иван Маркос Христанов

-

4

104

Венко Николов Сабрутев

-

5

105

Васил Стефанов Стефанов

-

6

106

Пламен Петров Шалъфов

-

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1

101

Атанас Петров Атанасов

60.68

2

105

Георги Йорданов Ганев

08.52

3

102

Антоанета Димитрова Цонева

1

101

Румен Димитров Христов

2

102

Асен Георгиев Балтов

-

3

103

Александър Руменов Ненков

-

4

104

Александър Койчев Иванов

-

-

ГЕРБ-СДС
86.58

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1

101

Христо Танчев Проданов

86.05

Двадесет и четвърти изборен район – София
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

ВЪЗРАЖДАНЕ
1

101

Петър Николаев Петров

86.90
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ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1

101

Ива Митева Йорданова-Рупчева

91.40

95.21

Продължаваме Промяната
1

101

Кирил Петков Петков

2

102

Лена Здравкова Бориславова

-

3

103

Никола Георгиев Минчев

-

4

104

Радостина Александрова Ценова

-

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1

101

Владислав Панчев Панев

56.20

2

104

Мартин Димитров Димитров

12.22

1

101

Даниел Павлов Митов

89.59

2

102

Тома Любомиров Биков

-

3

103

Евгения Бисерова Алексиева

-

Георги Страхилов Свиленски

82.69

ГЕРБ-СДС

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1

101

Двадесет и пети изборен район – София
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

ВЪЗРАЖДАНЕ
1

101

Костадин Тодоров Костадинов

93.18

Андрей Николаев Михайлов

90.78

94.55

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1

101

Продължаваме Промяната
1

101

Христо Христов Петров

2

102

Калина Бориславова Константинова

-

3

103

Венеция Огнянова Нецова-Ангова

-

4

104

Искрен Николаев Митев

-

5

105

Цветелина Калинова СимеоноваЗаркин

-

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1

101

Елисавета Димитрова Белобрадова

71.41

2

103

Александър Димитров Симидчиев

08.55

1

102

Христо Георгиев Гаджев

-

2

103

Анна Василева Александрова

-

3

104

Лъчезар Богомилов Иванов

-

4

105

Петър Николаев Николов

ГЕРБ-СДС

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1

101

Корнелия Петрова Нинова

90.98

БРОЙ 97
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Двадесет и шести изборен район – Софийски
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

Движение за права и свободи – ДПС
1

101

Цветан Иванов Енчев

31.13

Андрей Иванов Чорбанов

85.49
92.30

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1

101

Продължаваме Промяната
1

101

Александър Димитров Дунчев

2

102

Юрий Олегов Козлов

-

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1

101

Божидар Пламенов Божанов

72.86

1

101

Младен Найденов Маринов

71.07

2

102

Николина Панайотова Ангелкова

ГЕРБ-СДС
-

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1

101

Иван Ивайлов Ченчев

74.73

Двадесет и седми изборен район – Старозагорски
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

ВЪЗРАЖДАНЕ
1

101

Искра Михайлова Михайлова

85.95

Движение за права и свободи – ДПС
1

101

Халил Реджепов Летифов

76.06

Тихомир Гочев Тенев

87.65
87.61

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1

101

Продължаваме Промяната
1

101

Радослав Стефанов Рибарски

2

102

Атанас Димитров Михнев

-

3

103

Радослав Красенов Василев

-

ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено движение)
1

101

Атанас Владиславов Славов

73.37

1

101

Красимир Георгиев Вълчев

77.27

2

102

Маноил Минчев Манев

-

3

103

Илиана Петкова Жекова

-

ГЕРБ-СДС

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1

101

Георги Янчев Гьоков

84.63

Двадесет и осми изборен район – Търговищки
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

Движение за права и свободи – ДПС
1

101

Джейхан Хасанов Ибрямов

2

102

Имрен Исметова Мехмедова

95.73
-
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Продължаваме Промяната
1

101

Александра Стефанова Милчева

95.94

101

Теменужка Петрова Петкова

84.32

ГЕРБ-СДС
1

Двадесет и девети изборен район – Хасковски
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

Движение за права и свободи – ДПС
1

101

Сезгин Юсеин Мехмед

93.63

2

102

Мюмюн Сали Мюмюн

-

Силви Кирилов Петров

87.06
92.05

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1

101

Продължаваме Промяната
1

101

Асен Васков Василев

2

102

Атанас Петров Атанасов

1

101

Делян Александров Добрев

63.51

2

102

Георги Тенев Станков

16.08

Владимир Маринов Маринов

83.68

-

ГЕРБ-СДС

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1

101

Тридесети изборен район – Шуменски
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

Движение за права и свободи – ДПС
1

101

Мустафа Сали Карадайъ

2

102

Хамид Бари Хамид

96.87
-

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
1

101

Пламен Николаев Николов

86.75

101

Антония Кънчева Димитрова

92.39

101

Красимир Георгиев Вълчев

67.31

Иван Валентинов Иванов

88.31

Продължаваме Промяната
1
ГЕРБ-СДС
1

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1

101

Тридесет и първи изборен район – Ямболски
№ по ред № в листата

Име, презиме и фамилия

ЕГН

% предпочитания
(преференции)

ВЪЗРАЖДАНЕ
1

101

Никола Ангелов Димитров

87.64

101

Мирослав Николаев Иванов

89.35

101

Димитър Ангелов Иванов

85.36

Кристиан Иванов Вигенин

77.30

Продължаваме Промяната
1
ГЕРБ-СДС
1

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1

101
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2. Обявява кандидатите, избрани в два изборни района:
Партия/коалиция
ВЪЗРАЖДАНЕ

Име, презиме и фамилия
Елена Цонева Гунчева

ВЪЗРАЖДАНЕ

Костадин Тодоров
Костадинов

Движение за права
и свободи – ДПС

Делян Славчев Пеевски

Движение за права
и свободи – ДПС

Мустафа Сали Карадайъ

Движение за права
и свободи – ДПС

Халил Реджепов Летифов

Движение за права
и свободи – ДПС

Цветан Иванов Енчев

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

Андрей Иванов Чорбанов

ПП ИМА ТАКЪВ
НАРОД

Виктория Димитрова
Василева

ПП ИМА ТАКЪВ
НАРОД

Ивайло Ванев Вълчев

ПП ИМА ТАКЪВ
НАРОД

Тошко Йорданов
Хаджитодоров

ПП ИМА ТАКЪВ
НАРОД

Филип Маринов Станев

Продължаваме
Промяната

Асен Васков Василев

Продължаваме
Промяната

Иван Маркос Христанов

Продължаваме
Промяната

Кирил Петков Петков

ЕГН

Изборни райони
Четвърти изборен район –
Великотърновски
Шестнадесети изборен район –
Пловдив
Трети изборен район –
Варненски
Двадесет и пети изборен район –
София
Първи изборен район –
Благоевградски
Четвърти изборен район –
Великотърновски
Девети изборен район –
Кърджалийски
Тридесети изборен район –
Шуменски
Първи изборен район –
Благоевградски
Двадесет и седми изборен район –
Старозагорски
Шести изборен район –
Врачански
Двадесет и шести изборен район –
Софийски
Четвърти изборен район –
Великотърновски
Двадесет и шести изборен район –
Софийски
Първи изборен район –
Благоевградски
Десети изборен район –
Кюстендилски
Втори изборен район –
Бургаски
Двадесет и първи изборен район –
Сливенски
Шестнадесети изборен район –
Пловдив
Седемнадесети изборен район –
Пловдивски
Трети изборен район –
Варненски
Осми изборен район –
Добрички
Двадесет и трети изборен район –
София
Двадесет и девети изборен район –
Хасковски
Петнадесети изборен район –
Плевенски
Двадесет и трети изборен район –
София
Шестнадесети изборен район –
Пловдив
Двадесет и четвърти изборен район –
София

С Т Р.
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Партия/коалиция
Продължаваме
Промяната

Име, презиме и фамилия
Никола Георгиев Минчев

Продължаваме
Промяната

Росен Добрев Костурков

ДЕМОКРАТИЧНА
БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ (ДА България, ДСБ, Зелено
движение)
ГЕРБ-СДС

Антоанета Димитрова
Цонева

ГЕРБ-СДС

Костадин Георгиев Ангелов

ГЕРБ-СДС

Красимир Георгиев Вълчев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Корнелия Петрова Нинова

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

Кристиан Иванов Вигенин

Десислава Вълчева
Атанасова

ВЕСТНИК
ЕГН
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Изборни райони
Четиринадесети изборен район –
Пернишки
Двадесет и четвърти изборен район –
София
Шестнадесети изборен район –
Пловдив
Седемнадесети изборен район –
Пловдивски
Тринадесети изборен район –
Пазарджишки
Двадесет и трети изборен район –
София
Осемнадесети изборен район –
Разградски
Деветнадесети изборен район –
Русенски
Трети изборен район –
Варненски
Четвърти изборен район –
Великотърновски
Двадесет и седми изборен район –
Старозагорски
Тридесети изборен район –
Шуменски
Трети изборен район –
Варненски
Двадесет и пети изборен район –
София
Шестнадесети изборен район –
Пловдив
Тридесет и първи изборен район –
Ямболски

3. Кандидатите за народни представители, избрани в два многомандатни изборни района, са
длъжни в еднодневен срок от узнаването писмено да заявят в Централната избирателна комисия
в коя листа желаят да останат избрани. Еднодневният срок започва да тече от второто по ред
публикуване на решението на ЦИК на интернет страницата на комисията и в бюлетина на БТА.
4. Заявлението по т. 3 трябва да е в писмена форма, саморъчно подписано и следва да пос
тъпи в ЦИК в срока по т. 3.
5. В случай че кандидатът не подаде писмено заявление в срока по т. 3, Централната избирателна комисия го обявява за избран за народен представител от изборния район, в който първо
е регистриран за кандидат за народен представител. Поредността се определя от датата и часа
на публикуване на интернет страницата на районната избирателна комисия на решението на
РИК за регистрация на съответната кандидатска листа.
Решението да се обнародва незабавно в „Държавен вестник“.
Председател:
Камелия Нейкова
Секретар:
Севинч Солакова
Зам.-председатели:
Димитър Димитров
Емил Войнов
Росица Матева
Цветозар Томов
Членове:
Георги Баханов
Гергана Стоянова
Елка Стоянова
Ерхан Чаушев
Йорданка Ганчева
Красимир Ципов
Любомир Георгиев
Силвия Стойчева
Цветанка Георгиева
7152
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ЗАПОВЕД № СОА21-РД-09-1509
от 10 ноември 2021 г.
В изпълнение на Решение № 8, прието на заседание на Столичния общински съвет, проведено
на 14.01.2021 г., протокол № 26, т. 8 от дневния ред,
с което се извършва промяна в броя на сградите,
в които да осъществява функциите си Общинска
детска градина № 125 „Усмивка“ с БУЛСТАТ
000673694, СО – район „Овча купел“, с адрес на
управление: София, ул. Монтевидео № 21А, като
се предоставя на детската градина трета сграда с
местонахождение: област София-град, Столична
община, София, район „Овча купел“, местност
Ж.к. Овча купел-1, кв. 109, УПИ II – ОДЗ, и се
увеличава броят на групите чрез разкриване на две
нови яслени групи и четири нови градински групи
в третата сграда и на основание чл. 44, ал. 1, т. 1
и 7 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, чл. 24, чл. 310, ал. 5,
чл. 320, ал. 1 и 3 от Закона за предучилищното и
училищно образование, чл. 12, ал. 1 и 4 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 1 от
Наредбата за общинската собственост нареждам:
1. Общинска детска градина № 125 „Усмивка“
с БУЛСТАТ 000673694, с адрес на управление:
София, ул. Монтевидео № 21А, да осъществява
функциите и дейността си и в трета сграда, намираща се в област София-град, Столична община,
София, район „Овча купел“, местност Ж.к. Овча
купел-1, кв. 109, УПИ II – ОДЗ.
2. Да се осигури необходимото финансиране
за разкриване на две нови яслени групи и четири
нови градински групи и увеличаване числеността
на персонала в Общинска детска градина № 125
„Усмивка“. За осъществяване на функциите и
дейността на новите яслени и градински групи
да се ползва сградата, намираща се в София,
район „Овча купел“, ж.к. Овча купел-1, кв. 109,
УПИ II – ОДЗ.
3. Предоставям безвъзмездно за управление
на Общинска детска градина № 125 „Усмивка“
с БУЛСТАТ 000673694, с адрес на управление:
София, ул. Монтевидео № 21А, следния общински имот съгласно Акт за публична общинска
собственост № 4488, съставен на 27.10.2021 г.,
одобрен от кмета на район „Овча купел“, утвърден от кмета на Столичната община, вписан
в Службата по вписванията – София, вх. рег.
№ 79265/28.10.2021 г., № 118, том ССVІ, имотна
партида № 18483, както следва:
3.1. застроен поземлен имот с идентификатор
68134.4334.9449 и площ 8440,00 кв. м съгласно КККР,
одобрени със Заповед № РД-18-51 от 15.07.2010 г.
на АГКК, Заповед за изменение № 18-7504 от
25.09.2015 г. на СГКК; за имота е отреден УПИ II –
ОДЗ, кв. 109 съгласно плана на местност Ж.к.
Овча купел-1, одобрен със Заповед № РД-50-0979 от 6.03.1984 г. на главния архитект на София;

3.2. сградата в имота, нанесена с идентификатор
68134.4334.9449.2 и площ 1196,00 кв. м, изградена
на модулен принцип, състои се от три блока:
блок 1 (двуетажен) за две яслени групи; блок 3
(двуетажен) за четири групи за детска градина;
блок 2 (един етаж, сутерен и използваемо подпок
ривно пространство), предназначен за обслужващ стопанско-административен блок с кухня,
пералня, абонатна, технически и инсталационни
помещения в сутерена, на етажа – административни помещения и зали.
Сградата е монолитна скелетно-гредова стоманобетонна конструкция на четири нива – сутерен,
два етажа и подпокривно пространство.
С Разрешение за ползване № С Т- 05-774/
22.10.2021 г., издадено от началника на ДНСК,
се въвежда в експлоатация строеж: Детска градина – първи етап (4 групи за детска градина и
2 яслени групи).
4. Възлагам на директора на дирекция „Образование“ – Столична община, да предприеме
необходимите действия за обнародване на настоящата заповед в „Държавен вестник“.
5. Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Чрез АИССО заповедта да се насочи на директора на дирекция „Образование“ – за сведение и
изпълнение, а на заместник-кмета на Столичната
община, направление „Култура, образование,
спорт и младежки дейности“ – за контрол.
Чрез СЕОС с придружително писмо от заместник-кмета на Столичната община, направление „Култура, образование, спорт и младежки
дейности“, заповедта да се изпрати на кмета на
район „Овча купел“ и на директора на Общинска
детска градина № 125 „Усмивка“ – за сведение и
изпълнение.

7049

Кмет:
Й. Фандъкова

ОБЩИНА КЮСТЕНДИЛ
ЗАПОВЕД № РД-00-1481
от 12 ноември 2021 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,
чл. 310, ал. 5 от Закона за предучилищното и
училищното образование, чл. 14, ал. 1, т. 1 от
Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование и Решение № 573 от 28.10.2021 г.
на Общинския съвет – Кюстендил, във връзка с
чл. 311, ал. 2, т. 3 от Закона за предучилищното
и училищното образование нареждам:
1. Да се извърши промяна в адресите на
сградите, в които се провежда обучението в
ДГ „Май“, чрез закриване на допълнителния адрес
на детската градина в гр. Кюстендил, ул. Ефрем
Каранов № 33а.
2. Задължителната документация и наличният
инвентар, съхранявани в сградата на закрития
адрес, да се приемат и стопанисват от детската
градина.
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3. Управлението на имота на закрития адрес
да бъде предадено от директора на ДГ „Май“ на
Община Кюстендил.
Настоящата заповед да се сведе до знанието на
директора на ДГ „Май“, директора на дирекция
„Култура, образование, младежки дейности, спорт
и туризъм“, директора на дирекция „Финансовостопанска дейност и бюджет“ и заместник-кмет
„Култура, образование, туризъм, младежки дейности и спорт“ в община Кюстендил за сведение
и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмет „Култура, образование,
туризъм, младежки дейности и спорт“ в община
Кюстендил.
Кмет:
П. Паунов

7090

ОБЩИНА МЕЗДРА
РЕШЕНИЕ № 386
от 28 октомври 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Мез
дра, реши:
1. Одобрява изменение на ОУПО – Мездра, за
отразяване на концесионната площ, предоставена
с Решение № 213 от 18.04.2019 г. на Министерския
съвет (ДВ, бр. 34 от 2019 г.) на „Маронас“ – ООД,
за концесия за добив на подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства за скалнооблицовъчни материали – варовици, от находище „Енджи – север“, участък в
контур 1 „Запад“ и участък в контур 2 „Изток“,
разположено в землището на с. Горна Кремена,
община Мездра, индивидуализирана с координати
на граничните точки, както следва:
Участък 1 „Запад“
№ на точка

X

Y

1.

4698307.3

8538678.7

2.

4698352.2

8538720.0

3.

4698393.2

8538775.6

4.

4698385.1

8538833.0

5.

4698321.2

8538892.2

6.

4698180.4

8538995.3

7.

4697794.2

8539004.0

8.

4697844.0

8538928.0

9.

4697960.2

8538802.5

10.

4698036.6

8538721.5

Участък 2 „Изток“
№ на точка

X

Y

11.

4698200.0

8539170.0

12.

4698135.0

8539400.0

13.

4697988.0

8539505.0

14.

4697888.4

8539476.5

ВЕСТНИК
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№ на точка

X

Y

15.

4697700.0

8539420.0

16.

4697607.5

8539392.9

17.

4697608.4

8539372.0

18.

4697707.5

8539351.3

19.

4697790.1

8539327.0

20.

4697828.5

8539295.6

21.

4697803.3

8539161.1

22.

4697792.7

8539119.7

23.

4697894.4

8539175.7

24.

4697963.1

8539169.7

25.

4697998.8

8539166.6

26.

4698073.4

8539174.4

2. Решението да се обяви по реда на чл. 127,
ал. 6, предложение трето и четвърто от ЗУТ.
3. Решението подлежи на обжалване от заинтересуваните лица в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – Мездра, пред Административния
съд – Враца, съгласно разпоредбата на чл. 215,
ал. 1 и 4 от Закона за устройство на територията
(ЗУТ).
Председател:
Я. Нинова
7030

ОБЩИНА С. КИРКОВО,
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 259
от 27 септември 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 105, т. 1 от ЗУТ
ОбС – Кирково, одобрява окончателния проект
на общ устройствен план в обхват територията
на община Кирково и част „Екологична оценка“
към него.
С общия устройствен план на общината се
определ ят преобладаващото предназначение
и начинът на отделните структурни части на
територията и техният режим на ползване, при
което са спазени изискванията на чл. 106 от ЗУТ.
Проектът се одобрява съгласно нанесените
устройствени показатели в графичната и текстовата част.
Кметът на общината съгласно чл. 127, ал. 9
от ЗУТ да представя за приемане от общинския
съвет ежегоден доклад за изпълнението на ОУП
на община Кирково в неговия обхват и да прави
предложения за изменение на плана, ако такова
се налага.
На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ в 7-дневен
срок от приемането му да се изпрати на областния управител, който може в 14-дневен срок от
получаването да върне незаконосъобразното решение за ново обсъждане или да го оспори пред
съответния административен съд при условията
и по реда на чл. 45 от ЗМСМА.
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Ако не е върнато за ново обсъждане или не е
оспорено пред съответния административен съд,
след изтичане на сроковете по чл. 127, ал. 6 от
ЗУТ решението да се изпрати за обнародване в
„Държавен вестник“, а одобреният ОУП да се
публикува на интернет страницата на Община
Кирково.
Председател:
С. Рамадан
7037
4. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-75
от 12.11.2021 г. за обект: Модернизация на Път
І-1 (Е 79) „п.в. Макреш – Ружинци“, участък км
47+000 до км 58+128.47, подобект: мост при км
49+350 (над река Скомля) и мост при км 54+120
(над река Медовнишка/Барата). 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.
7131
268. – Институтът по експериментална морфология, патология и антропология с музей при
БАН – София, обявява конкурс за заемане на
академичната длъжност главен асистент в област
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Морфология“
(01.06.26), за нуждите на секция „Патология“ в
ИЕМПАМ – БАН. Срок за подаване на документите: 2 месеца от датата на обнародването
в „Държавен вестник“. Документи на адрес: ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 25, ет. 2, стая № 209, тел.
02/979 23 11.
7093
4. – Институтът по консервиране и качество
на храните – Пловдив, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за главен
асистент по професионално направление 5.12.
Хранителни технологии, научна специалност
„Технология на продуктите за обществено хранене“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, Пловдив, бул. Васил Априлов № 154,
тел. 032/942-109.
7074
12. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за план за регулация и застрояване за поземлени
имоти с кадастрални идентификатори 57011.5534.2
и 57011.5534.3 от КККР на с. Подгумер, район „Нови
Искър“ – СО, за създаване на нов УПИ V-2 – „зa
жилищно строителство“, и нов УПИ ІІІ-3 – „за
жилищно строителство“, от кв. 34а; изменение
на плана за регулация на кв. 34, УПИ I и УПИ
II; изменение на плана за улична регулация за
отваряне на нова улица по о.т. 44г – о.т. 44д –
о.т. 44е – о.т. 28а по плана на м. С. Подгумер,
който е изложен в Район „Нови Искър“ – СО.
Заинтересованите могат да направят писмени
възражения и искания по проекта на основание
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чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Район „Нови Искър“ – СО.
7025
658. – Община Благоевград на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, т. 11 от
ЗМСМ А съобщава, че с Решение № 456 по
протокол № 16 от 22.10.2021 г. на Общинския
съвет – Благоевград, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за
външно ел. захранване – трасе за нови кабели
НН до имот с идентификатор 57159.58.16, местност Над междата по кадастралната карта на
землище с. Покровник, община Благоевград, с
трасе и сервитути, ограничаващи ползването на
имоти с идентификатори 57159.55.508 (полски път,
общинска собственост) и 57159.55.503 (местен път,
общинска собственост) по кадастралната карта
на с. Покровник, община Благоевград. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – Благоевград, пред Административния
съд – Благоевград.
7075
3. – Община Божурище, Софийска област, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 81 от протокол № 11 от 30.09.2021 г.
на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП)
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
в обхват полски пътища 18174.18.910, 18174.18.340,
част от 18174.18.297, част от 18174.18.164, част от
18174.18.141 и 18174.18.326 по кадастралната карта
на с. Гурмазово за външно ел. захранване от
съществуващ МТП „Завоя“ в ПИ 18174.1.77 на
новоизградени жилищни сгради в имоти с идентификатори 18174.18.325, 18174.18.319, 18174.18.324,
18174.18.323, 18174.18.321, 18174.18.322, 18174.18.320,
18174.18.338, 18174.18.330, 18174.18.333, 18174.18.334,
18174.18.337, 18174.18.335, 18174.18.329, 18174.18.332,
18174.18.331, 18174.18.339, 18174.18.318, 18174.18.336,
18174.18.328, 18174.18.911 и 18174.18.913 по КК и
КР на с. Гурмазово, с обща дължина на трасето
810,9 м. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ
възражения срещу решението могат да бъдат
подавани от заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния
съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7062
3а. – Община Божурище, Софийска област, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 80 от протокол № 11 от 30.09.2021 г.
на ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПП)
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
в обхват полски пътища 18174.24.88, 18174.24.133,
18174.24.132, част от 18174.24.69 и част от 18174.24.94
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-24 от 28.03.2016 г.
на изпълнителния директор на АГКК – за външно
ел. захранване от съществуващ БКТП „Чешма“
в ПИ 18174.24.106 на новоизградени жилищни
сгради в имоти с идентификатори 18174.24.104,
18174.24.109, 18174.24.137, 18174.24.130, 18174.24.135,
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18174.24.127, 18174.24.128, 18174.24.129, 18174.24.59,
18174.24.126, 18174.24.131, 18174.24.136, 18174.24.125,
18174.24.118, 18174.24.124, 18174.24.123, 18174.24.122,
18174.24.155, 18174.24.121 и 18174.24.45 по КК и
КР на с. Гурмазово, с обща дължина 857 м. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ възражения
срещу решението могат да бъдат подавани от
заинтересованите лица чрез Общинския съвет – Божурище, до Административния съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
7063
26. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – план за улична регулация (ПУП – ПУР)
за утвърждаване на трасе на нови обслужващи
улици за осигуряване на транспортен достъп до
имоти в устройствена зона 3/Ов съгласно ОУП
на гр. Бургас, бивш масив 39 в местност Ментата,
землище кв. Банево, гр. Бургас. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на съобщението в „Държавен вестник“.
7026
1. – Община Две могили на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план (ПУП) – промяна на
предназначението и ПРЗ, както следва: обединяване на част от ПИ с идентификатор 02587.159.75
по КККР, с. Баниска, община Две могили (представляващ имот с проектен № 02587.159.570), с ПИ
с идентификатор 02587.159.74, с. Баниска, община
Две могили, и създаване на устройствена основа за
промяна предназначението на територия с трайно
предназначение – „земеделска“, и НТП – „пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 02587.159.75
с проектен № 02587.159.570, и „гробищен парк“ за
ПИ с идентификатор 02587.159.74 в урбанизирана
територия с НТП – „за гробищен парк“; обединяване на част от ПИ с идентификатор 02587.159.75
по КККР, с. Баниска, община Две могили (представляващ имот с проектен № 02587.159.571), с ПИ
с идентификатор 02587.159.73, с. Баниска, община
Две могили, и създаване на устройствена основа за
промяна предназначението на територия с трайно
предназначение – „земеделска“, и НТП – „пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 02587.159.75
с проектен № 02587.159.571, и „гробищен парк“ за
ПИ с идентификатор 02587.159.73 в урбанизирана
територия с НТП – „за гробищен парк“. Проектът
се намира в общинската администрация, отдел
УТС. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Две могили в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник.“
7038
1а. – Община Две могили на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план (ПУП) – промяна на
предназначението и ПРЗ, както следва: обединяване на част от ПИ с идентификатор 36364.106.239 по
КККР на с. Каран Върбовка, община Две могили
(представляващ имот с проектен № 363.106.269),

ВЕСТНИК

БРОЙ 97

с ПИ с идентификатор 36364.106.236, с. Каран
Върбовка, и създаване на устройствена основа за
промяна предназначението на територия с трайно
предназначение „земеделска“ и НТП – „пасище“ – частта от ПИ с идентификатор 36364.106.239
с проектен № 36364.106.269, и „гробищен парк“ за
ПИ с идентификатор 36364.106.236 в урбанизирана
територия с НТП – „за гробищен парк“. Проектът
се намира в общинската администрация, отдел
„УТС“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на община Две могили в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7039
90. – Община Дулово на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за изменение на кадастрален план и изменение на подробен устройствен
план – план за регулация (ИПУП – ПР) за урегулиран поземлен имот (УПИ) III – „за обществено
обслужване“, кв. 8, и изменение на уличната
регулация от ос.т. 107 до ос.т. 122 по плана на
с. Окорш, с цел разделяне на поземлен имот (ПИ)
с № 611 – частна държавна собственост, отреждане
на два нови УПИ за новообразуваните имоти с
пл. № 626 и № 627 и осигуряване на автомобилен
достъп до тях чрез отваряне на нова задънена
улица-тупик при условията на чл. 81, ал. 5 от ЗУТ.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7050
5. – Община Етрополе на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 340 по протокол № 25 от
20.10.2021 г. на Общинския съвет – Етрополе, е
одобрен проект за изменение на подробен устройствен план (ПУП) – план за улична регулация
(ПУР) на улица с о.т. 107-108-109-113 между кв.
45 и 46 по плана на гр. Етрополе, като трасето
се измества по съществуващата на място улица,
и план за регулация (ПР) за УПИ (парцели) I,
II-1767, III-1768 и IV-1769 в кв. 46 и УПИ (парцели)
IX-1780, Х-1781 и XI-1782 в кв. 45 по плана на гр.
Етрополе по съществуващите имотни граници
както по отношение на уличната регулация, така
и по вътрешните имотни граници. Одобреният
проект е изложен в отдел „ТСУ“ при ОбА – Етрополе, етаж № 1, стая № 102, и е публикуван в
сайта на Община Етрополе в раздел „Обяви и
съобщения“. На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от
ЗУТ възражения срещу решението могат да бъдат
подавани от заинтересованите лица в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – Етрополе, до Административния съд – София област.
7076
2. – Община Козлодуй на основание чл. 129,
ал. 1 от Закона за устройство на територията
съобщава, че с Решение № 359 от 28.10.2021 г.
на Общинск и я съвет – Козлоду й, е одобрен
ПУП – ИПРЗ за УПИ XIV и свързаните с това
поземлени имоти и улица в кв. 63 и 63а по плана на гр. Козлодуй, област Враца, и поземлен
имот с идентификатор 37798.503.400, за промяна
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на границите на урегулирания поземлен имот в
съответствие с границите на поземления имот,
както е в документа за собственост, съответно
създаване на общо 8 новообразувани УПИ в
същите квартали при съобразяване на имотните
граници според документите за собственост и
частична промяна на уличната регулация. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението
може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица
чрез Община Козлодуй пред Административния
съд – Враца, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
7095
22. – Община Мездра на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 387 по
протокол № 27 от 28.10.2021 г. на Общинския съвет – Мездра, е одобрено частично изменение на
подробния устройствен план – план за регулация
и застрояване за регламентиране обхвата на площад България и пешеходните пространства към
прилежащите улици в гр. Мездра с обособяване
на урегулирани поземлени имоти към съществуващи сгради – частна собственост, в кв. 64, с
обхват на ЧИПУП – ПРЗ – кв. 64, кв. 65 и кв.
66 по плана на гр. Мездра, съгласно текстовата
и графичната част на изработения проект. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението
може да се обжалва в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7028
24. – Община Мездра на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 381 по
протокол № 27 от 28.10.2021 г. на Общинския съвет – Мездра, на основание чл. 62, ал. 2 от АПК
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и с
чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ е изменено Решение № 247
по протокол № 17 от 28.01.2021 г. от заседание на
Общинския съвет – Мездра, както следва: „На
основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Мездра,
одобрява подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за „Кариера за добив
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали – варовици“ в обхвата
на находище „Енджи – юг“, участък „Запад“ и
участък „Изток“, разположено в землището на
с. Горна Кремена, за промяна предназначението на следните земеделски имоти в обхвата
на концесионната площ: ПИ с идентификатори
№ 16256.19.113; № 16256.17.128; № 16256.16.20;
№ 16256.16.92; № 16256.19.206; № 16256.16.266;
№ 16256.19.207; № 16256.19.81; № 16256.16.21;
№ 16256.19.80; № 16256.19.98; № 16256.17.108;
№ 16256.17.109; № 16256.19.143; № 16256.19.92 и
№ 16256.19.85.“ На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от
ЗУТ решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7029
16. – Община Момчи лгра д на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП), разрешен с Решение № 120
от протокол № 8 от 4.08.2017 г. на Общинския
съвет – Момчилград, за обект: „Подземно електрозахранващо кабелно трасе от съществуващ
БКТП до поземлени имоти с идентификатори
02155.1.130, 02155.1.131, 02155.1.132, 02155.1.133,
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02155.1.134, 02155.1.135, 02155.1.136 и 02155.1.137
по КККР на с. Багрянка, община Момчилград,
област Кърджали“, с възложител Гюлезар Мюмюн Хайрула. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация, стая № 23. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7032
39. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 457, взето с протокол № 12 от
28.10.2021 г., на Общинския съвет „Марица“ е
одобрен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: Кабелна линия 20 kV между БКТП „Куков“ в УПИ
80.297 – търговски логистичен център, м. Радиновски герен, по КК на с. Царацово и БКТП
„Керамик“ в УПИ 40.712 – магазин и склад за
промишлени стоки, по КК на с. Костиево, по
следата на вариант единствен, нанесен върху
приложения проект на ПУП – ПП и регистър
на засегнатите от трасето имоти.
7058
40. – Община „Марица“, област Пловдив,
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че с Решение № 455, взето с протокол № 12 от
28.10.2021 г., на Общинския съвет „Марица“ е
одобрен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: „Изграждане на ЕСМ на „А1 България“ – ЕАД, от
съществуваща шахта на „Виваком“, жп прелез на
км 9+180 в междугарието Филипово – Скутаре
(нова шахта на „А1 България“ – ЕАД (КШ 5)
в ПИ с идентификатор 11845.59.168, землище с.
Войводиново, община „Марица“) до съществуваща
шахта на „А1 България“ – ЕАД, в ПИ с идентификатор 62858.39.57, землище на с. Рогош, община
„Марица“, по следата на вариант единствен, нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП и
регистър на засегнатите от трасето имоти.
7059
89. – Община Тутракан на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че с Решение № 405
от 28.10.2021 г. по протокол № 32 на Общинския
съвет – Тутракан, е одобрен проект: подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за обект: „Довеждащ водопровод от водоем (резервоар) в ПИ 06389.20.168 до система за напояване в ПИ 06389.1.42 по КККР на с. Бреница, м.
Аланджика“, з-ще с. Бреница, община Тутракан
(за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия).
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Тутракан до Административния
съд – Силистра.
7060
89а. – Община Тутракан на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица
по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че с Решение № 406
от 28.10.2021 г. по протокол № 32 на Общинския
съвет – Тутракан, е одобрен проект: „Подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП)
за ел. кабел, водопровод и транспортен достъп
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за поземлен имот с идентификатор 73496.14.6 по
КККР на гр. Тутракан, одобрени със Заповед
№ РД-18-6 от 4.02.2008 г. на АГКК – София“ (за
елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираната територия).
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Община Тутракан до Административния
съд – Силистра.
7061
5. – Община Хисаря на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 448, взето
с протокол № 25 от 19.10.2021 г. от Общинския
съвет – Хисаря, е одобрен ПУП – парцеларен
план за т расе на водопровод за минера лна
вода ∅ 40 – започва от находище „Красново“,
сондаж 1 в УПИ I – „парк и мин. бани“, Красновски минерални бани, по тротоара на улица
с о.т. 9 – 23 преминава по тротоара на улица
с о.т. 23 – 22 – 12 – 11 и продължава през (III6061 – път от републиканската пътна мрежа),
ПИ 39579.125.417 – общинск и път, п ублична
общинска собственост, и достига чрез хоризонтален сондаж до ПИ 39579.125.66, м. Поленака,
землище на с. Красново, община Хисаря, област
Пловдив, с обща дължина на трасето – 374 м,
съгласно пунктирни линии и надписи в жълт
цвят за трасето на минералния водопровод и
пунктирни линии в червен цвят за сервитутите
на приложения проект. Решението може да бъде
обжалвано на основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Хисаря до Административния съд – Пловдив.
7045
6. – Община Хисаря на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 449, взето
с протокол № 25 от 19.10.2021 г. от Общинския
съвет – Хисаря, е одобрен ПУП – парцеларен
план за трасе на уличен водопровод за питейна
вода от съществуващ водопровод РЕ-HD ∅ 90 в
Красновски минерални бани – по тротоара на
улица с о.т. 24 – 23 преминава по тротоара на
улица с о.т. 23 – 22 – 12 – 11 и продължава през
(III-6061 – път от републиканската пътна мрежа) ПИ 39579.125.417 – общински път, публична
общинска собственост, и достига чрез хоризонтален сондаж до ПИ 39579.125.66, м. Поленака,
землище на с. Красново, община Хисаря, област
Пловдив, с обща дължина на трасето – 330,98 м,
към водомерна шахта в имота, съгласно линии
и надписи в син цвят за трасето на уличния водопровод и пунктирни линии в червен цвят за
сервитутите на приложения проект. Решението
може да бъде обжалвано на основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хисаря до
Административния съд – Пловдив.
7046
655. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 573 от 27.10.2021 г. на Общинския
съвет „Тунджа“, гр. Ямбол, е одобрен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на оптичен кабел от с. Ханово до с.
Генерал Инзово и до с. Роза, община „Тунджа“,
област Ямбол. Трасето на оптичния кабел преминава в землището на с. Ханово през следните
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имоти: ПИ 77150.14.196, ПИ 77150.14.191, ПИ
77150.12.188, ПИ 77150.12.186, ПИ 77150.23.249
и ПИ 77150.25.206 – с НТП полски пътища, общинска публична собственост. В землището на
с. Генерал Инзово трасето преминава през ПИ
32740.8.609, ПИ 32740.7.71, ПИ 32740.7.687, ПИ
32740.10.687, 32740.13.687, ПИ 32740.14.691 – с НТП
полски пътища, общинска публична собственост,
и ПИ 32740.13.234 – с НТП пасище, мера, стопанисвана от общината. В землището на с. Роза
трасето преминава през ПИ 62921.64.116, ПИ
62921.77.116, ПИ 62921.28.652 и ПИ 62921.28.108 – с
НТП полски пътища, общинска публична собственост. Дължината на трасето е 16 547,95 м,
от които 7961 м са в землището на с. Ханово,
4564,90 м са в землището на с. Генерал Инзово
и 4022,05 м в землището на с. Роза, съгласно
приетите и одобрени графични части, неразделна
част от решението. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ настоящото решение подлежи на
обжалване по законосъобразност в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община „Тунджа“ пред Административния
съд – Ямбол.
7084
655а. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 574 от 27.10.2021 г. на Общинския
съвет „Тунджа“, гр. Ямбол, е одобрен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план за
трасе на транспортен достъп до поземлен имот с
идентификатор 40484.3.102 по КККР в землището
на с. Кукорево, област Ямбол, обхващащ част от
поземлен имот с идентификатор 40484.3.169, поземлен имот с идентификатор 40484.3.167 и част
от поземлен имот с идентификатор 40484.3.166,
представляващи селскостопански, горски, ведомствени пътища, публична общинска собственост.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ настоящото
решение подлежи на обжалване по законосъоб
разност в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ чрез Община „Тунджа“ пред
Административния съд – Ямбол.
7085
4. – Община с. Мирково, Софийска област,
с ъ о бща ва на за и т ер е с ова н и т е л и ца , че на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ е изработен
проект на ПУП – парцеларен план за обект
„Външно електрозахранване на Базова станция „SFO 0397.A000-Тантал“ с възложител „А1
Тауърс България“ – ЕООД, намиращ се в ПИ
с идентификатор 48324.162.16, район на „Елаците-мед“ – АД, с. Мирково, община Мирково,
засягащ поземлени имоти с идентификатори
48324.163.1 и 48324.162.17. Проектите се намират
в общинската администрация, стая № 10 – отдел
„Устройство на територията“, Община Мирково.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица по чл. 131 от ЗУТ могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по подробния устройствен план в
общинската администрация – Мирково.
7051
168. – Община с. Хитрино, област Шумен,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите лица, че е внесен проект
за ПУП – парцеларен план (ПП) за подземна
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оптична мрежа за електронни съобщения за
нуж дите на „Нетбокс“ – ЕООД, попадащ на
територията на община Хитрино, с трасета: 1.1.
от рег. граница на община Разград до местен
асфалтов път при с. Висока поляна; 1.2. трасе
по местен асфалтов път от с. Висока поляна до
с. Трем; 1.3. от местен асфалтов път на с. Трем,
обиколно северно на с. Трем, до местен асфалтов
път за с. Добри Войниково; 1.4. трасе по местен
асфалтов път от с. Трем до с. Добри Войниково;
1.5. от с. Добри Войниково, с отклонение към
с. Тимарево и с. Длъжко, до землищна граница
на с. Панайот Волов, община Шумен, с обща
дължина 17 815 м. Проектът се намира в сградата
на Община Хитрино, ул. Възраждане № 45. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7048
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Добрич, с искане за отмяна разпоредбите
на чл. 16, ал. 1, т. 14 и ал. 2, чл. 18, 19, чл. 25,
ал. 4, чл. 39, ал. 1 в частта относно „… съвместно с председателския съвет …“ и ал. 8, чл. 68,
ал. 1 в частта относно „… на председателски
съвет …“, чл. 68, ал. 2 в частта относно „… на
председателски съвет …“, чл. 68, ал. 3 в частта
относно „… в деня на председателския съвет …“
и чл. 95, ал. 2 от Правилника за организацията
и дейността на Общинския съвет – Генерал Тошево, приет с Решение № 1-20 от 5.02.2020 г. на
Общинския съвет – Генерал Тошево. По протеста
е образувано адм. д. № 542/2021 г. по описа на
Aдминистративния съд – Добрич, насрочено за
1.02.2022 г. от 13,20 ч.
7081
Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от Окръжната прокуратура – Добрич, с искане за отмяна разпоредбите на
чл. 14, ал. 2 в частта относно „… по решение на
председателския съвет …“, чл. 19 и 20 от Правилника за организацията и дейността на общинския
съвет, неговите комисии и взаимодействието му
с общинската администрация, приет с Решение
№ 116 по протокол № 14 от заседание, проведено
на 30.06.2020 г., на Общинския съвет – Каварна.
По протеста е образувано адм. д. № 537/2021 г.
по описа на Aдминистративния съд – Добрич,
насрочено за 1.02.2022 г. от 13,15 ч.
7082
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпила
жалба против Решение № 480 от 30.09.2021 г. на
Общинския съвет – Ловеч, с което Общинският
съвет – Ловеч, е решил да именува площада пред
Художествена галерия „Проф. Теофан Сокеров“ в
гр. Ловеч, кв. Вароша, с името „Свещеноиконом
Кръстю Никифоров“, по която е образувано адм. д.
№ 391/2021 г. по описа на Административния
съд – Ловеч, насрочено за разглеждане в открито
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съдебно заседание на 6.12.2021 г. от 13,30 ч. Лицата,
за които оспореният акт е благоприятен, могат да
встъпят като страни наред с административния
орган до началото на устните състезания при
всяко положение на делото. Всеки, който има
правен интерес, може да се присъедини към
оспорването или да встъпи като страна наред с
административния орган до началото на устните
състезания.
7080
Административният съд – Сливен, на основание чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че в
Административния съд – Сливен, е образувано
адм. д. № 397/2021 г. по описа на съда, което е
насрочено за разглеждане за 5.01.2022 г. от 13,30 ч.
и по което предмет на оспорване е Наредбата
за престой и паркиране на превозни средства,
управлявани или превозващи лица с трайни
увреждания на територията на община Котел.
7091
Пернишкият районен съд, X гр. състав, призовава Павел Костадинов Добранов, с неизвестен
адрес, да се яви в 2-седмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на
съда за получаване на препис от исковата молба
и доказателствата за отговор по чл. 131 ГПК по
гр. д. № 06647/2020 г. по описа на PC – Перник,
заведено от Кирил Костадинов Александров,
Валери Костадинов Александров, Евгени Петров
А лександров, Тошко Иванов Ст рашимиров,
Валентина Илчева Еленкова и Ивелина Илчева Павлова с правно основание иск за делба, в
противен случай ще му бъде назначен особен
представител.
7083
Со фи йск и я т г ра дск и с ъд с р ешен ие о т
25.10.2021 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 и ал. 2
от ЗПП вписва промени по ф. д. № 875/2012 г. на
Политическа партия „Народна партия свобода и
достойнство“, както следва: Вписва нов устав, приет
с решение на Втория Редовен Национален конгрес
на ПП „Народна партия свобода и достойнство“,
проведен на 4.09.2021 г. Вписва заличаване на Орхан Ахмедов Исмаилов като председател. Вписва
заличаване на Кристиан Петров Йончев като заместник-председател и като член на Изпълнителния
политически съвет. Вписва заличаване на Тасим
Мюмюн Тасим, Сунай Реджеп Хаджъ, Даниела Маринова Костадинова, Васил Венциславов Новков,
Урал Мехмед Кязим, Али Хюсеин Мехмедкяйе и
Алиш Сали Хасан като членове на Изпълнителния
политически съвет. Вписва заличаване на Ирина
Сергеева Колева, Фатме Исмаилова Исмаилова,
Кадлийн Мехмедова Мехмедова и Ина Райчева
Райчева като членове на Контролния съвет. Вписва
нов Изпълнителен политически съвет със следния състав: Орхан Ахмедов Исмаилов, Кристиан
Петров Йончев, Кирил Атанасов Груев, Сунай
Реджеп Хаджъ, Даниела Маринова Костадинова,
Васил Венциславов Новков, Урал Мехмед Кязим,
Али Хюсеин Мехмедкяйе и Алиш Сали Хасан.
Вписва нов Главен секретар Урал Мехмед Кязим.
Вписва нов Контролен съвет в следния състав:
Ирина Сергеева Стефанова – председател, Фатме
Исмаилова Исмаилова и Кадлийн Мехмедова
Мехмедова. Вписва за председател Орхан Ахмедов Исмаилов. ПП „Народна партия свобода и
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достойнство“ се представлява от председателя
Орхан Ахмедов Исмаилов. Вписва за заместникпредседатели Кристиан Петров Йончев и Сунай
Реджеп Хаджъ.
7132

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
488. – Управителният съвет на сдружение
с нестопанска цел „Асоциация на българските
училища в чужбина“, София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението, което ще се проведе онлайн на
13.02.2022 г. от 16 ч. българско време на Google
Meet, връзка към видеообаждането: https://meet.
google.com/kbc-qigi-fyk, при следния дневен ред:
1. отчет на УС за извършената дейност през
2020/2021 г.; 2. финансов отчет за 2020/2021 г.;
3. промяна на адреса на асоциацията; 4. утвърждаване на нови членове на асоциацията;
5. избор на нови членове на УС; 6. промяна в
устава на АБУЧ; 7. промяна в Етичния кодекс
на АБУЧ; 8. разни. Поканват се всички членове
на асоциацията да присъстват лично или чрез
упълномощени лица. Регистрацията започва в
15 ч. Материалите за провеждане на общото съб
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рание ще бъдат на разположение на членовете в
офиса на асоциацията – Пловдив 4000, ул. Цар
Асен № 24, Пловдивски университет „Паисий
Хилендарски“, кабинет 203, д-р Адриана Любенова – от датата на обнародване на поканата в
„Държавен вестник“.
7094
2. – Съветът на настоятелите на СНЦ за общественополезна дейност „Училищно настоятелство
при Средно училище „Иван Вазов“ – гр. Своге“,
Своге, на основание чл. 21, ал. 2 и чл. 22, ал. 3
от устава във връзка с чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
извънредно общо събрание на 27.01.2022 г. в 17 ч.
в СУ „Иван Вазов“, Своге, ул. Звънче № 5, компютърен кабинет № 3, при следния дневен ред:
1. приемане на отчет за дейността на съвета на
настоятелите за периода 2020 – 2021 г.; 2. обсъждане на финансовото състояние на училищното
настоятелство. Материалите за събранието са на
разположение в седалището на сдружението до
деня на събранието. Ако в обявения час не се
явят необходимият брой членове, заседанието се
отлага с един час и ще се проведе независимо
от броя на присъстващите членове. Поканват се
да присъстват всички членове на сдружението.
7071

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2021 г.:
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са:
за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
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