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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
ПРАВИЛНИК

за организацията и дейността на Народното
събрание
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Народното събрание организира и
осъществява дейността си въз основа на Конституцията и съгласно разпоредбите на този
правилник.
Чл. 2. Народното събрание заседава в сграда на Народното събрание в столицата, освен
когато поради изключителни обстоятелства
реши да заседава на друго място.
Г л а в а

в т о р а

КОНС Т И Т У И РА Н Е Н А Н А Р ОД НО Т О
СЪБРА НИЕ И ПРОМЕНИ В РЪКОВОДСТВОТО
Чл. 3. (1) Първото заседание на Народното
събрание се открива от най-възрастния от
присъстващите народни представители. Той
ръководи заседанието до избирането на председател на Народното събрание.
(2) Народните представители полагат предвидената в чл. 76, ал. 2 от Конституцията клетва
устно, което се удостоверява с подписване на
клетвен лист.
Чл. 4. (1) Под председателството на найвъзрастния народен представител се провеждат
само разисквания по избора на председател на
Народното събрание, както и самият избор.
(2) На първото заседание на Народното
събрание народните представители приемат
процедурни правила за условията и реда за
избор на председател и заместник-председатели
на Народното събрание.
Чл. 5. (1) Председателят и заместник-председателите на Народното събрание могат да
бъдат предсрочно освободени:
1. по тяхно заявление;
2. по писмено предложение най-малко на
една трета от всички народни представители,
когато е налице обективна невъзможност за
изпълнение на задълженията или системно
превишаване на правата, или системно неизпълнение на задълженията в рамките на
тяхната компетентност;
3. по писмено предложение на парламентарната група, към която принадлежат.
(2) Председателят и заместник-председателите на Народното събрание се освобождават
предсрочно при напускане на парламентарната
група или при изключване от състава є, как-

то и при преустановяване съществуването на
парламентарната група.
(3) В случаите по ал. 1, т. 1 и ал. 2 освобождаването се обявява, без да се обсъжда и
гласува.
(4) В случаите по ал. 1, т. 2 и 3 предложението се поставя на гласуване на първото
заседание след деня на постъпването му, като
се дава право на лицето да бъде изслушано.
Предложението е прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите
народни представители.
(5) При предсрочно освобождаване по ал. 1
или 2 нов избор се произвежда в 14-дневен срок
от приемането на решението при условия и по
ред, определени с процедурни правила, приети
от Народното събрание. До произвеждането
на нов избор за председател на Народното
събрание то се председателства от заместникпредседателя, излъчен от най-голямата парламентарно представена партия или коалиция.
Чл. 6. Народното събрание избира от състава на народните представители секретари.
Чл. 7. На следващите заседания Народното
събрание избира постоянни комисии.
Г л а в а

т р е т а

РЪКОВОДСТВО НА НАРОДНОТО
СЪБРАНИЕ
Чл. 8. (1) Председателят на Народното
събрание в изпълнение на правомощията по
чл. 77, ал. 1 и чл. 78, т. 1 от Конституцията:
1. разпределя законопроектите и другите
предложения, внесени в Народното събрание, между неговите комисии според техния
предмет;
2. удостоверява съдържанието на приетите
от Народното събрание актове;
3. удостоверява с подписа си стенографските протоколи от заседанията на Народното
събрание;
4. упражнява контрол върху издаването на
„Държавен вестник“;
5. определя местата в пленарната зала за
народните представители, разпределени по
парламентарни групи, за членовете на Министерския съвет, президента и вицепрезидента
на републиката;
6. осигурява реда в пленарната зала;
7. организира съставянето, изпълнението и
отчитането на бюджета на Народното събрание;
8. осигурява необходимите условия за дейността на комисиите на Народното събрание
и на народните представители;
9. утвърждава класификатор на длъжности
те в Народното събрание и числеността на
администрацията в Народното събрание;
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10. назначава и освобождава главния сек
ретар на Народното събрание със срок до
избирането на председател на следващото
Народно събрание, служителите към кабинета
на председателя, както и служителите към
кабинетите на заместник-председателите и
парламентарните групи по тяхно предложение; назначава и освобождава служителите
в парламентарните комисии по предложение
на техния председател със срок до 5 дни от
избирането на председателя на съответната
комисия в следващото Народно събрание;
11. утвърждава правилник за работата на
администрацията на Народното събрание;
12. утвърждава правила за организацията
и реда за извършване на проверка на декларациите на парламентарните служители по
Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество и за установяване конфликт на
интереси; назначава комисия от служители
в администрацията на Народното събрание,
която въз основа на оценка на корупционния
риск или сигнал извършва проверки;
13. определя правилата за вътрешния ред
в сградите на Народното събрание и използването на материалната база;
14. контролира вътрешната и външната охрана на Народното събрание, която е поставена
под негово разпореждане;
15. следи за спазването на този правилник;
16. изпълнява и други функции, които са
му възложени от Конституцията, законите и
този правилник.
(2) Заместник-председателите на Народното
събрание подпомагат председателя и осъществяват възложените от него дейности.
(3) Председателят на Народното събрание,
след съгласуване с Председателския съвет,
определя с писмена заповед заместник-председателите, които участват в ръководството
на заседанията на Народното събрание за
съответната седмица.
(4) Когато председателят на Народното съб
рание реши да възложи на заместник-председателите постоянно извършването на дейности
по ал. 1, той издава писмена заповед, с която
разпределя тези дейности помежду им.
(5) При отсъствие председателят на Народното събрание възлага на някой от заместникпредседателите да го замества, а когато това
не е направено, той се замества от заместникпредседателя, излъчен от най-голямата парламентарно представена партия или коалиция.
(6) При участие на председателя в разискванията по даден въпрос заседанието се ръководи
от посочен от него заместник-председател. В
този случай председателят не може да ръководи
заседанието преди гласуването или приключването на обсъждането по този въпрос.
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(7) Председателят на Народното събрание
може да създава съвети по конкретни теми с
цел анализ и конкретни предложения по законодателството. Организацията, дейността и
съставът на съветите се определят с правила,
утвърдени от председателя и заместник-председателите на Народното събрание.
Чл. 9. (1) Председателят на Народното съб
рание се подпомага от Председателски съвет,
който се състои от заместник-председателите
на Народното събрание и от председателите
на парламентарните групи или упълномощени
техни заместници.
(2) Председателският съвет:
1. провежда консултации по проектите за
седмична програма;
2. периодично се информира за работата
на комисиите по разпределените им законопроекти и проекти за решения, декларации и
обръщения;
3. съдейства за постигане на съгласие при
възникнали конфликти между различни парламентарни групи, както и по процедурни
и организационни въпроси от дейността на
Народното събрание;
4. съгласува местата в пленарната зала и
актовете по чл. 8, ал. 1, т. 13.
(3) Председателският съвет се свиква от
председателя на Народното събрание по негова
инициатива или по искане на една трета от
членовете му.
Чл. 10. Секретарите на Народното събрание:
1. информират председателя за присъствието
на народните представители на заседанията
на Народното събрание и го подпомагат при
извършване проверка на кворума;
2. при гласуване с компютризираната система извън случаите по чл. 60, ал. 3 съдействат за предотвратяване и санкциониране на
гласуването с чужда карта;
3. при явно гласуване без електронна техника преброяват и съобщават на председателя
резултата от гласуването;
4. при тайно гласуване подпомагат технически гласуването;
5. проверяват и подписват стенографските
протоколи от заседанията, на които са били
дежурни;
6. осъществяват и други възложени им от
председателя задачи, свързани с дейността на
Народното събрание.
Чл. 11. Квесторите на Народното събрание:
1. изпълняват разпорежданията на председателя за поддържане на реда в пленарната
зала и на балконите към нея;
2. подпомагат секретарите на Народното
събрание при преброяване на гласовете при
явно гласуване, при техническата организация при тайно гласуване и при гласуване с
компютризираната система извън случаите по
чл. 60, ал. 3 им съдействат за предотвратяване
на гласуването с чужда карта;
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3. следят в пленарната зала да присъстват
само народни представители, членове на Министерския съвет и допуснати от Народното
събрание лица;
4. изпълняват разпорежданията на председателя за поддържане на реда в Народното
събрание.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПАРЛАМЕНТАРНИ ГРУПИ
Чл. 12. (1) Народните представители могат
да образуват парламентарни групи.
(2) Минималният брой народни представители за образуване на парламентарна група е 10.
(3) Когато броят на народните представители в една парламентарна група спадне под
определения минимум, тя преустановява своето
съществуване.
(4) Народните представители от парламентарна група, преустановила съществуването си,
стават народни представители, нечленуващи
в парламентарна група, и не могат да бъдат
приети за членове на друга парламентарна
група, както и да образуват нова парламентарна група.
Чл. 13. (1) Всяка парламентарна група
представя на председателя на Народното съб
рание решение за образуването си и списък
на ръководството и на членовете, подписани
от всички народни представители от състава
на групата.
(2) Парламентарните групи, техните ръководства, както и промените в тях се вписват
в публичен регистър.
(3) Председателят на Народното събрание
обявява регистрираните парламентарни групи
и техните ръководства на първото заседание
на Народното събрание, както и промените в
тях – незабавно след регистрирането им.
(4) Постоянните сътрудници на парламентарните групи се назначават за служители на
Народното събрание. Техният брой се утвър
ждава от председателя съобразно числеността
на парламентарните групи, в съотношение 1:10,
но не по-малко от двама на парламентарна група. Когато числеността на парламентарна група
не е число, кратно на 10, броят на постоянните
сътрудници към групата се определя, като се
закръгля към по-голямото число, кратно на 10.
Чл. 14. (1) Всеки народен представител може
да членува само в една парламентарна група.
(2) Условията за възникване, членуване
и прекратяване на членството, правата и
задълженията на членовете се определят от
самата парламентарна група в съответствие с
разпоредбите на този правилник.
(3) Народният представител може да напусне
парламентарната група, като подаде писмено
заявление до ръководителя на групата и до
председателя на Народното събрание.
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(4) При напускане на парламентарна група
или изключване от състава є народният представител губи мястото си като представител
на съответната парламентарна група в постоянните комисии, в делегациите на Народното
събрание и други изборни длъжности в Народното събрание.
(5) Народен представител, напуснал или изключен от парламентарна група, става народен
представител, нечленуващ в парламентарна
група, не може да заявява принадлежност и
не може да бъде приет за член на друга парламентарна група.
Чл. 15. Народни представители, нечленуващи в парламентарна група, не могат да образуват парламентарни групи. Съществуващи
парламентарни групи не могат да се сливат
или разделят.
Г л а в а

п е т а

КОМИСИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 16. (1) Народното събрание избира от
своя състав постоянни и временни комисии.
(2) Постоянните комисии на Народното
събрание са:
1. Комисия по бюджет и финанси;
2. Комисия по конституционни и правни
въпроси;
3. Комисия по икономическа политика и
иновации;
4. Комисия по енергетика;
5. Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление;
6. Комисия по външна политика;
7. Комисия по въпросите на Европейския
съюз;
8. Комисия по отбрана;
9. Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред;
10. Комисия за контрол над службите за
сигурност, прилагането и използването на
специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните
съобщения;
11. Комисия по земеделието, храните и
горите;
12. Комисия по труда, социалната и демографската политика;
13. Комисия по образованието и науката;
14. Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта;
15. Комисия по здравеопазването;
16. Комисия по околната среда и водите;
17. Комисия по транспорт и съобщения;
18. Комисия по електронно управление и
информационни технологии;
19. Комисия по културата и медиите;
20. Комисия за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското
общество;
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21. Комисия по правата на човека, вероизповеданията и жалбите на гражданите;
22. Комисия по политиките за българите
извън страната;
23. Комисия по превенция и противодействие на корупцията;
24. Комисия по туризъм.
(3) Народното събрание може да извършва
промени във вида, броя и състава на постоянните комисии.
Чл. 17. (1) Всеки народен представител
може да бъде избран най-много в две постоянни комисии.
(2) Всеки народен представител може да
бъде избран в ръководството само на една
постоянна комисия.
Чл. 18. (1) При определяне на състава на
постоянните комисии се запазва съотношението
между числеността на парламентарните групи с изключение на постоянната комисия по
чл. 16, ал. 2, т. 10. Народното събрание може
да определи места в постоянните комисии
за народните представители, нечленуващи в
парламентарна група.
(2) Ръководството на всяка постоянна
комисия се състои от председател и до 4
заместник-председатели. Ръководството на
комисията организира работата є въз основа
на информацията, постъпваща в комисията.
(3) Ръководствата и членовете на постоянните комисии се избират по предложение
на парламентарните групи или на народен
представител с явно гласуване в цялост, освен
ако е направено възражение срещу някой от
предложените кандидати.
(4) Председателят на комисията ръководи
заседанията и поддържа връзки с председателите на другите комисии и с председателя на
Народното събрание.
(5) При отсъствие на председателя той
упълномощава един от заместник-председателите да ръководи комисията. При липса на
упълномощаване председателят на Народното
събрание упълномощава един от заместникпредседателите да ръководи комисията.
Чл. 19. (1) Председателят и заместникпредседателите на постоянните комисии се
освобождават предсрочно:
1. по тяхно заявление;
2. по предложение на повече от половината
от членовете на комисията – при обективна невъзможност да изпълняват своите задължения
за срок 6 месеца или при системно превишаване на правата, или системно неизпълнение
на задълженията;
3. по писмено предложение на парламентарната група, от чиято квота са избрани в
комисията.
(2) Председателят, заместник-председателите и членовете на постоянните комисии се
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освобождават предсрочно при прекратяване
на членството си в парламентарната група, от
чиято квота са избрани в комисията, както
и при преустановяване съществуването на
парламентарната група.
(3) Членовете на постоянните комисии се
освобождават предсрочно:
1. по тяхно заявление;
2. по писмено предложение на парламентарната група, от чиято квота са избрани в
комисията.
(4) В случаите по ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3,
т. 1 освобождаването се обявява, без да се
обсъжда и гласува, а в случаите по ал. 1, т. 2
и 3 и ал. 3, т. 2 – с решение на Народното
събрание.
Чл. 20. (1) Постоянните комисии може да
приемат свои вътрешни правила в съответствие с този правилник, които се публикуват
на сайта на съответната комисия на интернет
страницата на Народното събрание.
(2) Разходите, необходими за дейността на
постоянните комисии на Народното събрание,
се утвърждават от председателя на Народното
събрание по предложение на председателите
на комисиите.
Чл. 21. (1) Постоянните комисии могат да
образуват от своя състав подкомисии, както
и работни групи.
(2) Към Комисията по бюджет и финанси
се създава постоянно действаща подкомисия
за контрол на публичните средства.
(3) Към Комисията по конституционни и
правни въпроси се създава постоянно действаща подкомисия за наблюдение и анализ на
законодателството в съответствие с принципите и нормите на Европейския съюз и международните норми за защита на правата на
човека и основните свободи и за анализ на
правните последици от решенията на Конституционния съд.
(4) Към Комисията по икономическа политика и иновации се създава постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността
в областта на защитата на потребителите и
ограничаването на монополите.
(5) Към Комисията по енергетика се създава
постоянно действаща подкомисия за наблюдение на дейността на Комисията за енергийно
и водно регулиране.
(6) Към Комисията по въпросите на Европейския съюз се създава постоянно действаща
подкомисия за контрол върху управлението на
средствата от европейските фондове.
(7) Комисията за контрол над службите
за сигурност, прилагането и използването на
специалните разузнавателни средства и достъпа
до данните по Закона за електронните съобщения и подкомисията по ал. 6 се формират
на паритетен принцип. Комисията за контрол
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над службите за сигурност, прилагането и
използването на специалните разузнавателни
средства и достъпа до данните по Закона за
електронните съобщения се председателства
на ротационен принцип за една парламентарна
сесия според числеността на парламентарните
групи.
(8) Постоянните комисии могат да създават
обществени съвети от представители на граждански организации, които да ги консултират.
Чл. 22. (1) Комисията за прякото участие
на гражданите и взаимодействието с гражданското общество:
1. дава становища по предложенията за
референдуми и граждански инициативи по
Закона за пряко участие на гражданите в
държавната власт и местното самоуправление,
както и петиции по чл. 45 от Конституцията;
2. разглежда и дава становища по онлайн
петиции на гражданите;
3. провежда обществени обсъждания по
въпроси от значим обществен интерес;
4. осъществява парламентарно и гражданско
наблюдение на дейността на държавните регулаторни органи чрез публични обсъждания;
заключенията от обсъжданията се изпращат
на съответните компетентни комисии;
5. разглежда и дава становища по предложения за подобряване на законодателството,
свързани със случаи, водещи до ангажиране
на отговорност на държавата за вреди;
6. осъществява и други функции на постоянна комисия.
(2) Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското
общество осигурява възможност за пряко
участие чрез портал за подаване на онлайн
петиции. Комисията подготвя доклад по темата на всяка петиция, който е неразделна част
от петицията и се предоставя на съответната
компетентна комисия.
(3) Към Комисията за прякото участие на
гражданите и взаимодействието с гражданското
общество се създава Обществен съвет от представители на граждански организации, който
да консултира комисията. Съставът, начинът
на формиране на съвета и взаимодействието с
гражданското общество се определят с правила,
приети от комисията. Правилата се публикуват
на сайта на комисията на интернет страницата
на Народното събрание.
(4) Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското
общество провежда редовно съвместно заседание с Обществения съвет от представители
на граждански организации на всеки три месеца, както и извънредно по инициатива на
комисията или съвета.
(5) Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското
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общество съвместно с Обществения съвет, по
собствена инициатива или по предложение
на физически или юридически лица, може
да извършва оценка на действащото законодателство с цел подобряване на законодателството и избягване на бъдещи случаи на
ангажиране на отговорността на държавата.
Комисията приема заключения и предложения
и ги изпраща до съответните комисии, когато
държавата е осъдена да заплати обезщетение
за причинени вреди.
(6) Комисията за прякото участие на гражданите и взаимодействието с гражданското
общество внася в Народното събрание на всеки
три месеца доклад за дейността си, който се
обсъжда от народните представители в пленарна зала.
Чл. 23. Комисията по превенция и противодействие на корупцията:
1. на всяко тримесечие изисква доклад от
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество и провежда изслушвания на председателя и членовете є;
2. при сигнал за корупция или установени
данни за корупция сезира компетентните
органи;
3. извършва анализ и оценка на дейността на органите, осъществяващи държавната
политика за борба с корупцията, и изготвя
обобщени доклади;
4. провежда обсъждания с участието на
главния прокурор и главния инспектор към
Инспектората към Висшия съдебен съвет по
отношение на борбата с корупцията;
5. извършва анализ на дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет и прокуратурата по отношение на борбата с корупцията.
Чл. 24. (1) Подкомисията за контрол на
публичните средства разглежда:
1. консолидирания годишен доклад за вът
решния контрол в публичния сектор по чл. 20,
ал. 2 от Закона за финансовото управление и
контрол в публичния сектор и становището
на Сметната палата;
2. годишния доклад за финансовото управ
ление и контрол и вътрешния одит на Висшия
съдебен съвет по чл. 20, ал. 3 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния
сектор и становището на Сметната палата;
3. доклада за състоянието на финансовото
управление и контрол и вътрешния одит на
Сметната палата по чл. 20, ал. 4 от Закона за
финансовото управление и контрол в публичния сектор;
4. отчети за изпълнението на определени
бюджети и програми, съставени от първостепенните разпоредители с бюджет по искане
на председателя на Комисията по бюджет и
финанси в срокове, определени в искането.
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(2) В заседанията на подкомисията участват
първостепенният разпоредител, председателят
на Сметната палата и министърът на финансите или техни заместници, както и други лица
по покана на председателя на подкомисията.
(3) След обсъждането на докладите и отчетите по ал. 1 председателят на подкомисията
изготвя доклад с оценка за изпълнението на
бюджета, който се предоставя на Комисията
по бюджет и финанси и на народните представители.
Чл. 25. Най-малко веднъж на всеки три месеца в Комисията по конституционни и правни
въпроси се провежда обсъждане с участието на
главния прокурор във връзка с прилагането на
закона и дейността на прокуратурата и разследващите органи, включително законодателни
промени, ресурсна осигуреност, затруднения,
свързани с осъществяване функциите на тези
органи, резултати в борбата с престъпността, в
т.ч. корупция, взаимодействие с разследващите
органи. Обсъждане във връзка с прилагането на закона и дейността на поверените им
институции се провежда и по инициатива на
председателя на Върховния касационен съд,
председателя на Върховния административен
съд или главния прокурор. За резултатите от
обсъжданията комисията изготвя доклад, който
се предоставя на народните представители.
Чл. 26. (1) Постоянните комисии разглеждат
законопроекти, годишната програма по чл. 115,
проекти за решения, декларации и обръщения
и други предложения, разпределени им от
председателя на Народното събрание, изготвят
доклади, предложения и становища по тях.
(2) Постоянните комисии може да възлагат при условията на чл. 17 от Финансовите
правила по бюджета на Народното събрание
извършването на последваща оценка на въздействието на законите, която има за цел
установяване на тяхната ефективност и степен
на постигане на целите.
(3) Постоянните комисии, в съответствие
със своя предмет на дейност, наблюдават
степента на усвояване и целесъобразното и
законосъобразното изразходване на средства
от фондовете и програмите на Европейския
съюз, като предоставят информацията на подкомисията за контрол върху управлението на
средствата от европейските фондове.
(4) Постоянните комисии, в съответствие
със своя предмет на дейност, наблюдават за
законосъобразното и целесъобразното израз
ходване на средствата от държавния бюджет,
като предоставят получената информация на
подкомисията за контрол на публичните средства, както и на Комисията по превенция и
противодействие на корупцията.
(5) За осъществяване на задълженията си
по предходните алинеи постоянните комисии,

ВЕСТНИК

БРОЙ 109

освен възможността да привличат експерти в
съответната сфера, могат да искат изслушване
на съответния ресорен министър по конкретни
въпроси.
Чл. 27. (1) Държавните органи и длъжностните лица от държавната и общинската
администрация и гражданите са длъжни да
предоставят при поискване всички сведения
и документи, както и становища, необходими
за дейността на постоянните комисии.
(2) По искане на една трета от членовете на комисията председателят є е длъжен
незабавно да отправи искане до държавните
органи и длъжностните лица от държавната
и общинската администрация да присъстват
на заседание на комисията.
(3) Длъжностните лица и гражданите, когато са поканени, са длъжни да се явяват пред
парламентарните комисии.
Чл. 28. (1) В началото на заседанията на
постоянните комисии, всеки първи вторник,
първа сряда или четвъртък на месеца, ресорните министри се явяват пред съответните комисии и отговарят на актуални устни въпроси,
отправени от членове на комисиите на самото
заседание. Отправените въпроси трябва да се
отнасят до конкретни политики и не могат да
съдържат искания за предоставяне на подробни
числови данни.
(2) Всяка парламентарна група има право
на два актуални устни въпроса, а народните
представители, нечленуващи в парламентарна
група – общо на два въпроса.
(3) Ресорният министър, към когото е
отправен въпросът, отговаря веднага след
задаването му. В случай на отсъствие на
министъра поради болест или командировка
извън страната, председателят на комисията
съгласувано с него определя заседанието, на
което ще отговаря на актуални устни въпроси.
(4) Редът за задаване на актуалните устни въпроси по ал. 1 се определя съобразно
числеността на парламентарните групи по
низходящ ред, като последен в реда е народен
представител, нечленуващ в парламентарна
група. Задаването на вторите въпроси е по
същия ред след изчерпване на процедурата по
зададените първи въпроси.
(5) Времето за изложение на въпроса е
до 2 минути. Отговорът на министъра е до
3 минути. Народният представител, задал въп
роса, има право на реплика до 2 минути, а
министърът – на дуплика, също до 2 минути.
Чл. 29. (1) Заседанията на постоянните
комисии са редовни и извънредни. Постоянните комисии провеждат редовни заседания от
вторник до петък, най-малко веднъж седмично.
(2) Дневният ред, периодичността и продължителността на заседанията на комисиите
се определят от тях.
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(3) Постоянната комисия се свиква на заседание заедно с проект на дневен ред от нейния
председател по негова инициатива, по искане
най-малко на една трета от членовете є или
от председателя на Народното събрание.
Чл. 30. (1) Заседанията на постоянните
комисии са открити. Заседанията се излъчват в реално време в интернет чрез интернет
страницата на Народното събрание, както и в
официалните профили на Народното събрание
в социалните мрежи.
(2) Комисиите могат да решат отделни
заседания да бъдат закрити.
(3) Заседанията на Комисията за контрол
над службите за сигурност, прилагането и
използването на специалните разузнавателни
средства и достъпа до данните по Закона за
електронните съобщения са закрити. По решение на тази комисия отделни заседания могат
да бъдат открити.
(4) По изключение постоянните комисии
могат да провеждат открити заседания извън
столицата.
Чл. 31. (1) Граждани могат да присъстват
на заседанията на комисиите при спазване
режима на достъп в Народното събрание и
реда, установен в комисиите. Списъкът на
присъствалите лица е неразделна част от
протокола на заседанието.
(2) Представители на граждански организации, синдикални, съсловни и браншови
организации може да представят писмени становища и по тяхна инициатива имат право да
присъстват на заседанията на комисиите и да
вземат участие в разисквания по разглежданите
проекти на актове на Народното събрание,
отнасящи се до предмета им на дейност, при
спазване на реда, установен в комисиите. Списъкът на присъствалите лица, представители на
организациите, е неразделна част от протокола
на заседанието. Становищата се публикуват
на сайта на съответната комисия на интернет
страницата на Народното събрание.
(3) Представителите на организации по ал. 2,
представили писмени становища, се поканват
да присъстват на заседанията на комисията.
(4) Представители на граждански организации може да присъстват на заседанията на
постоянните комисии при отговаряне на актуални устни въпроси по реда на чл. 28 и при
изслушвания по реда на глава девета, раздел III
при спазване режима на достъп в Народното
събрание. Списъкът на присъствалите лица е
неразделна част от протокола на заседанието.
(5) Всек и член на постоянна комиси я
може да покани за участие в нейно заседание
отделни физически лица или представители
на юридически лица, имащи отношение към
разглежданите въпроси от комисията. Списъкът на поканените лица е неразделна част от
протокола на заседанието.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

(6) Акредитираните журналисти и други
журналисти, на които е осигурен достъп, могат да присъстват на откритите заседания на
постоянните комисии на Народното събрание.
(7) Народните представители, които не
са членове на съответна комисия, могат да
участват във всички нейни заседания, без
право да гласуват.
(8) Участието на народни представители в
закрити заседания на комисии, на които те не
са членове, документите и тематиката, с които
те са се запознали, се отбелязват в специален
протокол и се подписват от същите.
(9) Участващите в заседанията на комисиите
са длъжни да спазват изискванията за защита
на класифицираната информация и за защита
на личните данни, както и да не разгласяват
данни, отнасящи се до личния живот и доброто
име на гражданите.
Чл. 32. (1) Председателите на постоянните
комисии обявяват писмено дневния ред, часа и
мястото на заседанията на интернет страницата
на Народното събрание и чрез електронна поща
до членовете на комисията. Дневният ред за
редовните заседания на комисиите се обявява
най-късно два дни преди тяхното провеждане.
В случаите, когато се провеждат извънредни
заседания на комисиите, дневният ред се обявява едновременно с насрочването им.
(2) Постоянните комисии откриват заседанията си и приемат актове, когато присъстват
повече от половината от техните членове.
Когато след обявеното време за започване на
заседанието кворумът не е налице, комисията
може да заседава и при наличния състав, като
в този случай може да се провеждат само
контрол по чл. 28, изслушвания и обсъждания,
но не може да се провеждат гласувания и да
се приемат актове. Народните представители,
които са поставени под задължителна изолация или карантина, участват в заседанията
на постоянните комисии съгласно приети от
съответната комисия правила. На народните
представители, които участват дистанционно
в работата на комисиите, се предоставя техническа възможност за изказвания, становища,
въпроси и участие в дебатите.
(3) При обсъждане на законопроекти и
други актове на заседанията на комисиите се
изслушва вносителят. Когато законопроектът е
внесен от Министерския съвет, на заседанието
се изслушва член на Министерския съвет или
заместник-министър.
(4) Решенията на постоянните комисии
се приемат с мнозинство от присъстващите.
Гласуването е лично.
Чл. 33. (1) Комисиите могат да провеждат
съвместни заседания, когато се разглеждат
общи въпроси. Тези заседания се ръководят
по споразумение от един от председателите.

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

(2) При съвместни заседания всяка комисия
взема поотделно своето решение по обсъждания въпрос. При различни становища всяка
комисия прави свой отделен доклад пред Народното събрание.
Чл. 34. (1) Докладите на постоянните комисии се правят от техните председатели или
от определен от комисията докладчик.
(2) В доклада се отразяват взетото от комисията решение и различните становища с
посочване на мнозинството, което ги е поддържало.
(3) Докладите на постоянните комисии от
откритите заседания са публични и достъпни
по установения ред, както и чрез сайта на
комисията на интернет страницата на Народното събрание.
Чл. 35. (1) За заседанията на постоянните
и временните комисии на Народното събрание се води стенографски протокол, както и
аудио-визуален запис.
(2) Протоколите се подписват от председателя на комисията и от водещия протокола.
В протоколите се посочва резултатът от гласуването по парламентарни групи.
(3) Протоколите от обсъждането на законопроекти се публикуват на сайта на комисията
на интернет страницата на Народното събрание
в 7-дневен срок от заседанието и не по-късно
от 72 часа преди разглеждането на доклада
в пленарна зала, освен ако комисията реши
друго. Аудио-визуалният запис се публикува на
сайта на комисията на интернет страницата на
Народното събрание най-късно на следващия
ден след заседанието.
(4) Протоколите от закритите заседания
на постоянните комисии са със специален
режим на съхранение, отчет и достъп съгласно
изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.
Чл. 36. (1) Временни комисии се образуват
по конкретен повод, за проучване на отделни
въпроси и за провеждане на анкети.
(2) Временните комисии се избират от Народното събрание по предложение на председателя или на парламентарна група.
(3) Предметът, числеността, съставът и
срокът на действие на временните комисии
се определят от Народното събрание.
(4) Правилата за работа на постоянните
комисии се прилагат и по отношение на временните комисии.
(5) Временните комисии преустановяват съществуването си с изтичане на срока, за който
са създадени, или предсрочно – с решение на
Народното събрание.
Чл. 37. За неуредените в тази глава въпроси
се прилагат правилата за работа в пленарна
зала.
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ПОСТОЯННИ ДЕЛЕГАЦИИ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 38. (1) Народното събрание избира от
своя състав постоянните делегации на Народното събрание в международните организации.
(2) При определяне състава на постоянните
делегации на Народното събрание в международните организации се запазва съотношението
между числеността на парламентарните групи.
(3) При преустановяване съществуването
на парламентарна група избраният по нейно
предложение представител в състава на постоянната делегация се освобождава.
(4) Постоянните делегации отчитат своята дейност пред председателя на Народното
събрание в края на всяка сесия. Отчетите се
публикуват на интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията за
защита на класифицираната информация и за
защита на личните данни.
Г л а в а

с е д м а

СЕСИИ И ЗАСЕДАНИЯ НА НАРОДНОТО
СЪБРАНИЕ
Чл. 39. (1) Народното събрание работи на
три сесии годишно.
(2) Народното събрание е във ваканция от
22 декември до 10 януари, 10 дни по Великденските празници от Велики петък включително
и от 1 до 31 август ежегодно.
(3) По изключение Народното събрание
може да реши дните на ваканциите да бъдат
променени.
(4) По време на парламентарните ваканции
сроковете по този правилник спират да текат.
Чл. 40. (1) Народното събрание се свиква
на сесия от неговия председател.
(2) В случаите по чл. 78, т. 2, 3 и 4 от Конституцията председателят е длъжен да насрочи
заседание не по-късно от 7 дни след постъпване на искането, независимо от това дали
Народното събрание е във ваканция, или не.
(3) Направилите искането по чл. 78 от Конституцията са длъжни да посочат дневния ред.
Чл. 41. Всяка сесия се открива с химна на
Република България и химна на Европейския
съюз.
Чл. 42. (1) Редовните пленарни заседания
на Народното събрание се провеждат в сряда, четвъртък и петък от 9,00 до 14,00 ч. По
решение на Народното събрание заседанията
могат да бъдат удължавани.
(2) Народното събрание може да промени
времето за редовни заседания.
(3) Народното събрание може да реши да
проведе извънредни заседания по предварително обявен дневен ред по време на сесия, но
извън дните по ал. 1. Извънредни заседания
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могат да се проведат по всяко време при наличие на извънредни обстоятелства.
Чл. 43. (1) Заседанията на Народното съб
рание са открити.
(2) Лица, които не са народни представители
или членове на Министерския съвет, могат да
присъстват по решение на Народното събрание
и по ред, определен от председателя, като заемат специално определените за тях места. По
време на заседанията те са длъжни да спазват
установения ред и могат да се изказват само
по покана на председателя.
(3) При шум или безредие сред публиката
председателят въдворява ред чрез квесторите
и може да разпореди да бъдат отстранени
отделни граждани или всички външни лица.
Чл. 44. (1) Заседанията на Народното съб
рание са закрити, когато:
1. важни държавни интереси налагат това;
2. се обсъждат документи, класифицирани
по Закона за защита на класифицираната
информация.
(2) Предложение за закрито заседание по
ал. 1, т. 1 могат да направят председателят на
Народното събрание, парламентарна група или
Министерският съвет.
(3) При постъпило предложение за закрито
заседание по ал. 1, т. 1 председателят разпорежда всички външни лица да напуснат залата
и балконите, както и да бъде преустановено
прякото предаване по медиите и излъчването в интернет чрез интернет страницата на
Народното събрание, както и в официалните
профили на Народното събрание в социалните мрежи. След като изслуша мотивите на
предложителя, Народното събрание обсъжда
и гласува предложението. Съобразно резултата
от гласуването заседанието продължава като
закрито или открито.
(4) В случаите по ал. 1, т. 2 заседанието
е закрито, без това да се обсъжда и гласува.
Председателят съобщава грифа, с който документът е класифициран по Закона за защита на
класифицираната информация, и разпорежда
всички външни лица да напуснат залата и балконите, както и да бъде преустановено прякото
предаване по медиите и излъчването в интернет чрез интернет страницата на Народното
събрание, както и в официалните профили на
Народното събрание в социалните мрежи, след
което заседанието продължава като закрито,
без това да се обсъжда и гласува.
(5) Обсъжданията и протоколът от закритото
заседание са класифицирана информация и
обвързват със съответните задължения всички
народни представители и други лица, които
имат достъп до тях.
(6) Решенията, взети на закрито заседание,
се обявяват публично.
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Чл. 45. (1) Откритите заседания на Народното събрание се предават пряко от Българското национално радио на определена от него
честота, която покрива територията на цялата
страна, с репортажи по Българската национална
телевизия, както и от парламентарен телевизионен канал (БНТ). Излъчваният сигнал се
предоставя за свободно и безплатно ползване.
Откритите заседания на Народното събрание
се излъчват в реално време в интернет чрез
интернет страницата на Народното събрание,
както и в официалните профили на Народното
събрание в социалните мрежи.
(2) Пряко предаване на пленарни заседания по Българската национална телевизия и
Българското национално радио се излъчва по
решение на Народното събрание.
(3) Пленарните заседания, в които се провежда парламентарен контрол, включително
по чл. 104 и чл. 110, се предават пряко по
програма БНТ 2 на Българската национална
телевизия и по Българското национално радио.
Чл. 46. (1) Председателят открива заседанието, ако присъстват повече от половината
от народните представители.
(2) Проверка на кворум се извършва чрез
компютризираната система за гласуване преди
откриване на заседанието.
(3) Председателят, във връзка с предстоящо
гласуване, може да извърши по своя инициатива
или само веднъж в едно заседание по искане
на парламентарна група проверка на кворума
чрез компютризираната система за гласуване,
чрез поименно прочитане имената на народните представители или чрез преброяване на
народните представители от секретарите на
Народното събрание.
(4) Когато при проверката по ал. 3 се установи, че в пленарната зала няма необходимия
кворум, председателят на Народното събрание
може да продължи заседанието, да го прекрати
или да го прекъсне за определено време, за да
се събере необходимият кворум. В случаите
на продължаване на заседанието при липса на
кворум в пленарната зала може да се провеждат
само парламентарен контрол и обсъждания,
но не може да се провеждат гласувания и да
се приемат актове. В случаите на прекъсване
председателят може да възобнови заседанието, но не по-късно от един час, в рамките на
работното време, ако при новата проверка е
налице необходимият кворум.
Чл. 47. (1) Народното събрание по предложение на председателя и след консултациите
по чл. 9, ал. 2, т. 1 приема програма за една
или две работни седмици. При изготвянето
на програмата, както и по други въпроси,
свързани с парламентарната дейност, председателят на Народното събрание се подпомага
от заместник-председателите.
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(2) В края на всяко заседание председателят
обявява датата и часа на следващото, както
и дневния ред съгласно приетата програма.
(3) Предложения за включване на точки в
предстоящата програма могат да се правят писмено до председателя на Народното събрание
от народните представители и парламентарните групи до 18,00 ч. на деня, предшестващ
пленарното заседание, на което ще се гласува
предстоящата програма. Всеки народен представител и всяка парламентарна група може
да предлагат по една точка от дневния ред на
Народното събрание при едноседмична програма, а при двуседмична програма – до две
точки от дневния ред. Като точки в предстоящата програма могат да бъдат предлагани и
законопроекти и проекти за други актове на
Народното събрание, по които няма постъпили доклади, но сроковете по чл. 72, ал. 3
и чл. 84, ал. 4 са изтекли. При отхвърляне
на предложението от Народното събрание
народните представители и парламентарните
групи могат да правят същото предложение
не по-рано от един месец.
(4) Проектът за програма по ал. 1, предложен
от председателя, и постъпилите предложения
по ал. 3 се поставят на гласуване, без да се
обсъждат, в началото на пленарното заседание,
на което се приема програма за предстоящите
една или две седмици. Устни предложения не
се допускат.
(5) В изключителни случаи председателят
може да предложи промяна в дневния ред по
време на пленарното заседание.
(6) Не могат да бъдат обсъждани въпроси,
които не са включени в дневния ред.
(7) Предложения за почитане на паметта с
едноминутно мълчание могат да се правят само
ако са били внесени писмено в деловодството
на Народното събрание до 18,00 ч. на деня,
предшестващ съответното пленарно заседание,
освен в изключителни случаи.
(8) Законопроектите и проектите за решения, които се включват в дневния ред на
редовното пленарно заседание на Народното
събрание, провеждано през първата сряда
на всеки месец, се предлагат от парламентарните групи. Предложенията се правят до
18,00 ч. на предишния ден чрез председателя
на Народното събрание. Всяка парламентарна
група има право да предложи по една точка
от дневния ред, която се разглежда по същество. Подреждането на точките от дневния ред
става според числеността на парламентарните
групи. Всеки следващ месец подреждането на
предложенията на парламентарните групи става
на ротационен принцип. Ако парламентарните
групи не са направили предложения, Народното събрание работи по приетата програма по
ал. 1. Като точки могат да бъдат предлагани
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и законопроекти и проекти за решения, по
които няма постъпили доклади, но сроковете
по чл. 72, ал. 3 и чл. 84, ал. 4 са изтекли.
(9) Приетата програма се публикува след
гласуването є на интернет страницата на Народното събрание и при гласуване на последващи промени в нея незабавно се актуализира.
Чл. 48. (1) Председателят ръководи заседанието и дава думата за изказване на народните
представители.
(2) Никой не може да се изказва, без да е
получил думата от председателя.
(3) Думата се иска от място с вдигане на
ръка или с предварителна писмена заявка.
(4) Председателят съставя списък на желаещите за изказване и определя реда на
изказващите се:
1. в зависимост от поредността, представена
от ръководствата на парламентарните групи
за народните представители, които ще говорят
от тяхно име, като се редуват представители
на различни парламентарни групи;
2. в зависимост от поредността на заявките.
(5) Веднъж на заседание председателят дава
думата на председателите на парламентарни
групи, на техните заместници или на упълномощен от тях по време на заседанието народен
представител за декларации по въпроси извън
обсъждания дневен ред, когато я поискат. Дек
ларациите са до 10 минути.
Чл. 49. (1) По процедурни въпроси думата
се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение
на отрицателен вот.
(2) Процедурни са въпросите, с които се
възразява срещу конкретно нарушаване на реда
за провеждане на заседанията, предвиден в този
правилник, или които съдържат предложения
за изменение и допълнение на приетия ред за
развитие на заседанието, включително тези за:
1. прекратяване на заседанието;
2. отлагане на заседанието;
3. прекратяване на разискванията;
4. отлагане на разискванията;
5. отлагане на гласуването.
(3) Процедурните въпроси се поставят в
рамките на не повече от 2 минути, без да се
засяга същността на главния въпрос.
(4) Когато процедурният въпрос се отнася
до начина на водене на заседанието, председателят има право на обяснение до 2 минути.
Чл. 50. (1) Народните представители говорят
само от трибуната.
(2) В случаите, когато народни представители са лица с физически увреждания, които не
им позволяват достъп до трибуната, те говорят
от мястото си, за което незабавно се създават
необходимите технически условия.
Чл. 51. (1) Когато народен представител се
отклонява от обсъждания въпрос, председа-
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телят го предупреждава и ако нарушението
продължи или се повтори, му отнема думата.
(2) Народният представител не може да
говори по същество повече от един път по
един и същи въпрос.
Чл. 52. (1) Председателят определя времето за обсъждане на всяка точка от дневния
ред. Времето за обсъждане се разпределя
между парламентарните групи в зависимост
от тяхната численост, като за най-малката от
тях не може да бъде по-малко от 10 минути,
а за най-голямата от тях – 30 минути. Общо
времето за изказване на народните представители, нечленуващи в парламентарна група, е до 10 минути, а на отделните народни
представители, нечленуващи в парламентарна
група – до 5 минути.
(2) Вся к а парла мен тарна г ру па може
да поиска удъл жаване на предварително
определенот о є по ал. 1 време, но с не повече
от една трета. Останалите парламентарни групи имат право на съответно пропорционално
удължаване на предвиденото за тях време.
(3) За време на парламентарните групи по
ал. 1 се смята времето:
1. през което са говорили техните народни
представители;
2. за което народните представители от
съответните парламентарни групи са правили
реплики или са вземали думата по процедурни
въпроси.
(4) Допускат се до три изказвания на народни представители, които искат да изразят
мнение, различно от това на парламентарната
група, в която членуват. Времето за изказване
на народен представител е до 3 минути.
(5) Ако народен представител превиши
определеното по ал. 1 – 4 време за изказване,
председателят, след като го предупреди, му
отнема думата.
(6) Предвиденият в ал. 1 – 5 ред не се прилага при обсъждане на законопроектите на
второ гласуване.
Чл. 53. (1) Народният представител има
право на реплика.
(2) Репликата е кратко възражение по съществото на приключило изказване. Тя се прави
веднага след изказването и е в рамките на не
повече от 2 минути.
(3) По едно и също изказване могат да
бъдат направени най-много до три реплики,
като се редуват представители на различни
парламентарни групи, ако такива са заявили.
(4) Репликираният народен представител
има право на отговор (дуплика) с времетраене
до 3 минути след приключване на репликите.
Чл. 54. (1) Народният представител има
право на лично обяснение до 2 минути, след
като в изказване на пленарно заседание е засегнат лично и поименно.
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(2) Народният представител има право на
обяснение на своя отрицателен вот в рамките
на 2 минути след гласуването.
(3) Право на обяснение на отрицателен вот
има само този народен представител, който
при обсъждането на въпроса не се е изказвал.
(4) За обяснение на отрицателен вот думата
се дава най-много на трима народни представители, като се редуват представители на
различни парламентарни групи, ако такива
са заявили.
(5) Не се допуска обяснение на отрицателен
вот след тайно гласуване или след гласуване
на процедурни въпроси.
Чл. 55. След като списъкът на изказващите
е изчерпан или са се изказали представителите
на всички парламентарни групи съгласно разпределението на времето за изказване по чл. 52
и няма направени искания за удължаване на
времето, председателят обявява разискванията
за приключени.
Чл. 56. (1) Когато е направено процедурно
предложение, думата се дава на един народен
представител, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване,
без да се обсъжда.
(2) Упражняването на правото по ал. 1 не
може да засяга правата на парламентарните
групи по чл. 52, ал. 1 и 2.
Чл. 57. (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на Народното
събрание по предложение на председателя или
на парламентарна група.
(2) Когато са постъпили предложения за
прекратяване на заседанието и за отлагането
му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.
Чл. 58. (1) При шум или безредие, с което
се пречи на работата на народните представители, или когато важни причини налагат,
председателят може да прекъсне заседанието
за определено време.
(2) Всяка парламентарна група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от
30 минути веднъж на заседание. Председателят
прекъсва заседанието веднага след като това
бъде поискано и определя продължителността
на прекъсването, което не може да бъде помалко от 15 минути. Времето на заседанието
се удължава с времето на прекъсването.
(3) Извън случаите по ал. 1 и 2 председателят по своя инициатива може да дава почивка.
Чл. 59. (1) Членовете на Министерския съвет имат право да присъстват на заседанията
на Народното събрание. По тяхно искане те
се изслушват с предимство. Председателят на
Народното събрание може да определя времето,
през което членовете на Министерския съвет
говорят по определен въпрос.
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(2) Всяка парламентарна група може да изрази становище по темата, по която е говорил
членът на Министерския съвет, в рамките на
две минути, когато темата не е включена като
точка в дневния ред.
(3) Член на Министерския съвет, който присъства на обсъждане на точка от дневния ред,
може да вземе отношение, след като получи
думата от председателя.
Чл. 60. (1) Гласуването е лично. Гласува се
„за“, „против“ или „въздържал се“. Гласуването
се извършва явно. Народното събрание може
да реши отделно гласуване да бъде тайно.
(2) Явното гласуване се извършва чрез:
1. компютризирана система за гласуване;
2. вдигане на ръка;
3. ставане от място при поименно извикване
по азбучен ред и отговаряне със „за“, „против“
или „въздържал се“;
4. саморъчно подписване;
5. поименно изписване имената на народните
представители и начина на тяхното гласуване
чрез компютризираната система за гласуване.
(3) При компютризираната система гласуването става чрез биометрични данни на всеки
един народен представител или чрез система,
задействана с биометрични данни на всеки
един народен представител.
(4) Тайното гласуване се извършва с бюлетини.
Чл. 61. Предложение за гласуване по чл. 60,
ал. 2, т. 3, 4 и 5 или за тайно гласуване може
да бъде направено от една десета от всички
народни представители или от една парламентарна група. Предложението се поставя
на гласуване без разисквания. Изслушва се по
един народен представител от парламентарна
група, която не е съгласна с направеното
предложение.
Чл. 62. (1) Преди гласуването председателят
приканва народните представители да заемат
местата си. Времето за гласуване по чл. 60,
ал. 2, т. 1 е до 1 минута, но не по-малко от
30 секунди.
(2) От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания и
процедурни въпроси.
Чл. 63. (1) Гласуването се извършва по
следния ред:
1. предложения за отхвърляне;
2. предложения за отлагане на следващо
заседание;
3. предложения за редакционни или правнотехнически поправки;
4. обсъждан текст, който може да съдържа
и одобрени вече редакционни или правнотехнически поправки;
5. основно предложение.
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(2) Когато има две или повече предложения
от едно и също естество, те се гласуват по реда
на постъпването им.
Чл. 64. (1) Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите народни представители,
освен ако в Конституцията е предвидено друго.
(2) В случай на равенство на гласовете
предложението се смята за отхвърлено.
Чл. 65. (1) Резултатът от гласуването се
обявява от председателя веднага, включително
резултатът от гласуването по парламентарни
групи.
(2) Когато процедурата по гласуването или
резултатът от него бъдат оспорени веднага след
приключването му, председателят разпорежда
то да бъде повторено. Резултатът от повторното
гласуване е окончателен.
(3) При гласуване чрез компютризираната
система разпечатки от резултата по време на
заседанието се предоставят по искане на ръководството на парламентарна група.
Чл. 66. В случаите по чл. 46, ал. 4, изречение
второ председателят може да определи ден и
час за гласуване на включените в седмичната
програма законопроекти, проекти за решения,
декларации и обръщения.
Чл. 67. (1) За заседанията на Народното
събрание се водят пълни стенографски протоколи, които се изготвят в деня на заседанието
или най-късно на другия ден. Протоколът се
подписва най-късно следващата седмица след
изработването му от стенографите, от двамата
дежурни секретари и от председателя.
(2) Към стенографския протокол се прилагат
разпечатката от гласуването чрез компютризираната система и нечетените текстове по
чл. 80, ал. 1.
(3) Стенографските протоколи от пленарните
заседания, когато не са закрити, се публикуват
в срок до 7 дни на интернет страницата на
Народното събрание. Аудио-визуалният запис
от пленарните заседания и разпечатката от
гласуването чрез компютризираната система
се публикуват на интернет страницата на
Народното събрание най-късно на следващия
ден след заседанието.
Чл. 68. Народните представители могат да
преглеждат изказванията си от пленарните
заседания и да искат поправянето на грешки
в тридневен срок от изготвянето на стенографския протокол. Възникналите спорове се
решават от председателя по доклад на дежурните секретари и стенографа в присъствието
на народния представител.
Чл. 69. (1) Поправки на фактически грешки
в приетите от Народното събрание, но необнародвани в „Държавен вестник“ актове, се
извършват по писмено искане на докладчика
на съответната комисия, след съгласуване с
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вносителя и се извършват по нареждане на
председателя на Народното събрание.
(2) Председателят на Народното събрание
уведомява народните представители за поправките по ал. 1.
(3) Поправки на фактически грешки в обнародваните актове на Народното събрание се
извършват с разпореждане на председателя на
Народното събрание.
(4) Председателят на Народното събрание
обявява поправките по ал. 3 пред Народното
събрание на първото заседание след установяването им.
(5) Когато поправката по ал. 3 е в обнародван
закон, председателят на Народното събрание
уведомява и президента.
Г л а в а

о с м а

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНE
НА ЗАКОНОПРОЕКТИ И ДРУГИ АКТОВЕ
НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
Чл. 70. (1) Законопроектите с мотивите към
тях и предварителната оценка на въздействието се внасят до председателя на Народното
събрание от:
1. народните представители на хартиен носител и в електронен вид или във формата на
електронен документ, подписан с квалифициран
електронен подпис, позволяващ последващо
редактиране на съдържанието;
2. Министерския съвет във формата на
електронен документ, подписан с квалифициран
електронен подпис, позволяващ последващо
редактиране на съдържанието.
Законопроектите незабавно се регистрират
в публичен регистър „Законопроекти“.
(2) Когато законопроектите се внасят от
Министерския съвет, към тях се прилагат:
1. справка за съответствие с правото на
Европейския съюз – при хармонизация;
2. справка за отразяване на получените
становища по съответния законопроект – от
обществените консултации и от междуведомствената съгласувателна процедура;
3. справка за съответствието с Конвенцията
за защита на правата на човека и основните
свободи и с практиката на Европейския съд
по правата на човека.
(3) Когато законопроектите се внасят от народни представители, предварителната оценка
на въздействието e съгласно методологията,
приложение към правилника, като се прилага
чл. 26, ал. 1 от Закона за нормативните актове.
(4) В мотивите вносителят дава становище
по очакваните последици, включително и
финансови, от прилагането на законопроекта.
(5) В мотивите на законопроектите, които са
свързани с членството на Република България
в Европейския съюз, се посочва конкретна
част от правото на Европейския съюз, която
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налага съответното регулиране, както и дали
законопроектът е нотифициран, или трябва
да бъде нотифициран преди приемането му
в съответствие с Директива (ЕС) 2015/1535
на Европейския парламент и на Съвета от
9 септември 2015 г., установяваща процедура
за предоставянето на информация в сферата на
техническите регламенти и правила относно
услугите на информационното общество (OB,
L 241/1 от 17 септември 2015 г.), наричана
по-нататък „Директива (ЕС) 2015/1535“. При
започнала процедура за неизпълнение на задължения, произтичащи от правото на Европейския съюз, в мотивите се описва конкретното нарушение, както и полученият отговор
при запитване, изпратено до Европейската
комисия чрез електронната мрежа в рамките
на Проекта на Европейския съюз за правото
на ЕС (EU Pilot).
(6) Законопроектите, към които не са приложени мотиви и/или предварителна оценка
на въздействието, не се разпределят по реда
на чл. 71 от председателя на Народното съб
рание до отстраняване на нередовността, за
което вносителят се уведомява. В този случай
срокът по чл. 71, ал. 1 започва да тече от деня
на отстраняване на нередовността.
(7) Законопроектите, към които не са приложени справките по ал. 2, не се разглеждат
от Народното събрание до отстраняване на
нередовността, за което председателят на водещата комисия уведомява вносителя. В този
случай срокът по чл. 72, ал. 3 спира да тече.
(8) За всеки законопроект се образува информационно досие, което отразява процеса на
обсъждане на проекта в Народното събрание
и се попълва служебно до приемането или
отхвърлянето му.
Чл. 71. (1) Председателят на Народното
събрание разпределя законопроектите в тридневен срок от постъпването им между постоянните комисии и определя водеща постоянна
комисия за всеки законопроект. Съответните
постоянни комисии и народните представители
се уведомяват незабавно за разпределението.
(2) Възражения по разпределението на законопроектите могат да се правят от заинтересованите постоянни комисии пред председателя
на Народното събрание в тридневен срок от
уведомяването по ал. 1, който се произнася
по тях в двудневен срок.
Чл. 72. (1) Постоянните комисии разглеждат законопроектите не по-рано от 72 часа от
получаването им от членовете на съответната
комисия, освен ако комисията реши друго.
(2) При разглеждането на законопроекта на
първо гласуване водещата комисия, преди да
го обсъди по същество, извършва проверка за
съответствието му с изискванията на Закона
за нормативните актове, указа за неговото
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прилагане и на този правилник и при наличие
на несъответствия препоръчва на вносителя
чрез председателя на Народното събрание да
го приведе в съответствие в 7-дневен срок от
уведомяването на вносителя. В този случай
срокът по ал. 3 спира да тече.
(3) Докладите по законопроектите се представят на Народното събрание от водещите
комисии за първо гласуване не по-късно от
два месеца от тяхното внасяне и се публикуват
незабавно на сайта на водещата комисия на
интернет страницата на Народното събрание.
Чл. 73. (1) Законопроектите заедно с документите по чл. 70, ал. 2 и докладът на водещата
комисия, на която са били разпределени, се
предоставят на народните представители не
по-късно от 72 часа преди началото на заседанието, в което ще бъдат разгледани, освен
ако Народното събрание реши друго. Същият
срок, ако Народното събрание не реши друго,
се прилага и за разглеждане на законопроектите за второ гласуване.
(2) По законопроекти, внесени от народни
представители, председателят на водещата
комисия изисква становище от Министерския
съвет или от съответния ресорен министър,
както и от заинтересованите организации,
включително за нотифицирането в съответствие
с Директива (ЕС) 2015/1535 и за органа на
изпълнителната власт, компетентен да изготви
нотификационните документи. Министерският
съвет или съответният ресорен министър дава
становище в срок до две седмици от поискването му, освен ако е постъпило мотивирано
искане за удължаване на срока, който не може
да бъде по-дълъг от срока по чл. 72, ал. 3.
(3) По законопроекти, регулиращи трудови
и осигурителни отношения, председателят на
водещата комисия изисква становище от Националния съвет за тристранно сътрудничество.
(4) По законопроекти, регулиращи права на
хората с увреждания, председателят на водещата
комисия изисква становище от Националния
съвет за интеграция на хората с увреждания.
(5) По законопроекти, които се отнасят до
съдебната власт, председателят на водещата
комисия изисква становище от Висшия съдебен съвет.
(6) По законопроекти, свързани с правомощия на общините, председателят на водещата
комисия изисква становище от Националното
сдружение на общините в Република България.
(7) Граждани и юридически лица могат
да представят писмени становища по законопроектите.
(8) Становищата по ал. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 се
публикуват на сайта на водещата комисия на
интернет страницата на Народното събрание.
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(9) Липсата на становища по ал. 2, 3, 4, 5 и
6 след определения срок не спира обсъждането
на законопроекта.
(10) На първо гласуване водещата комисия
провежда публично обсъждане на законопроектите при спазване на чл. 31 и след изтичане
на сроковете, определени за становища.
(11) Докладът на водещата комисия за
първо гласуване съдържа резултатите от публичното обсъждане и от проверката по чл. 72,
ал. 2 и оценка на очакваните последици от
прилагането на бъдещия закон, включително
и финансовите, както и резюме на постъпилите становища и обобщено становище на
комисията.
Чл. 74. (1) Когато в срока по чл. 73, ал. 2 е
получено становище, че законопроектът трябва
да се нотифицира, водещата комисия взема
решение, в което:
1. посочва органа на изпълнителната власт,
компетентен да изготви нотификационните
документи в съответствие със становището
по чл. 73, ал. 2;
2. определя кога законопроектът да бъде
изпратен за нотифициране.
(2) Председателят на Народното събрание
изпраща законопроекта на органа по ал. 1, т. 1,
който изготвя нотификационните документи и
ги предоставя на министъра на икономиката
за нотифициране на Европейската комисия.
(3) Когато в срока по чл. 73, ал. 2 не е получено становище, се смята, че законопроектът
е съгласуван без бележки и не трябва да се
нотифицира.
Чл. 75. (1) Когато законопроект, внесен от
Министерския съвет, е нотифициран в съответствие с Директива (ЕС) 2015/1535, ресорният
министър предоставя на водещата комисия
получените становища.
(2) Когато законопроект, внесен от Министерския съвет, не е нотифициран в съответствие
с Директива (ЕС) 2015/1535, се прилагат чл. 73,
ал. 2 и чл. 74.
(3) Когато е постъпило становище от Министерския съвет или от съответния ресорен
министър, че по внесен нотифициран законопроект е необходима нова нотификация, водещата комисия го изпраща на органа, изготвил
първата нотификация, по реда на чл. 74.
Чл. 76. (1) Законопроектите се приемат на
две гласувания, които се правят в различни
заседания.
(2) Народното събрание може да реши по
изключение двете гласувания да се проведат в
едно заседание. Тази разпоредба се прилага само
ако по време на обсъждането не са направени
предложения за изменение или допълнение на
законопроекта.
(3) На първо гласуване законопроектът се
разглежда, след като Народното събрание изслуша доклада на водещата комисия, докладите на
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други комисии, на които той е бил разпределен,
ако такива са постъпили, и становището на
вносителя в рамките на 10 минути. Докладите
на другите комисии може да се представят и
в резюме. Когато законопроектът е внесен от
Министерския съвет, се представя от член на
Министерския съвет.
(4) При първото гласуване законопроектът
се обсъжда по принцип и в цялост. Народните
представители се произнасят по основните
положения на законопроекта.
Чл. 77. (1) Постоянните комисии обсъждат
едновременно всички законопроекти, уреждащи една и съща материя, внесени в Народното
събрание до деня, в който водещата комисия
започва обсъждането. Тези законопроекти се
обсъждат едновременно от Народното събрание. То ги гласува поотделно. Когато някой
от законопроектите е свързан с въвеждане на
изисквания на правото на Европейския съюз
или със започната процедура за неизпълнение
на задължения, произтичащи от правото на
Европейския съюз, той може да не се обсъжда
и гласува едновременно с другите законопроекти. Изречение първо не се прилага и когато
водещата комисия с мнозинство две трети от
членовете на комисията е приела решение
някой от законопроектите да се гледа отделно.
(2) Когато на първо гласуване са приети
повече от един законопроект, уреждащи една
и съща материя, водещата комисия с участието
на вносителите на приетите на първо гласуване
законопроекти изготвя от тях един общ законопроект в срок 14 дни. Народните представители може да правят писмени предложения
по общия законопроект след съобщаването
му от председателя на Народното събрание.
Чл. 78. (1) Законопроект, който е отхвърлен на първо гласуване, може да бъде внесен
и разгледан повторно само след промени в
основните му положения, което се отразява в
мотивите, и не по-рано от три месеца след отхвърлянето му. Изречение първо не се прилага,
когато законопроектът е свързан с въвеждане
на изисквания на правото на Европейския съюз
или със започната процедура за неизпълнение
на задължения, произтичащи от правото на
Европейския съюз.
(2) Разпоредби на законопроект, който е
отхвърлен на първо гласуване, не може да
бъдат внесени и разгледани повторно по реда
на чл. 79, ал. 1, ако не са спазени условията по
ал. 1, с изключение на тези, които се отнасят до
редакционни или правно-технически поправки.
(3) Предложения, направени по реда на
чл. 79, ал. 1, които са отхвърлени от Народното събрание, не може да бъдат внесени и
разгледани повторно като законопроект, ако
не са спазени условията по ал. 1, с изключение
на тези, които се отнасят до редакционни или
правно-технически поправки.
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Чл. 79. (1) Народните представители могат
да правят писмени предложения за изменения
и допълнения в приетия на първо гласуване
законопроект или изработения общ законопроект съгласно чл. 77, ал. 2 в 7-дневен срок
от приемането му, съответно от съобщаването
му на народните представители, които се аргументират. Предложенията се правят по реда на
чл. 70, ал. 1, т. 1. Предложения, които излизат
извън предметния обхват на приетия на първо
гласуване законопроект, не се разглеждат и
гласуват по същество. Комисията се произнася
за недопустимост с решение. Предложенията
се отправят чрез председателя на Народното
събрание до председателя на водещата комисия
и се вписват в публичен регистър на Народното
събрание. По изключение Народното събрание може да реши този срок да бъде удължен
най-много с три седмици или намален, но не
по-кратък от три дни.
(2) Предложенията по ал. 1 не може да се
отнасят до законодателни актове, различни от
тези, чието изменение или допълнение е предложено с внесения законопроект, с изключение
на такива, които се отнасят до редакционни
или правно-технически поправки. За допустимостта комисията се произнася с решение.
(3) При внасяне на предложения по ал. 1
по законопроекти, свързани с въвеждане на
изисквания на правото на Европейския съюз,
или със започната процедура за неизпълнение
на задължения, произтичащи от правото на
Европейския съюз, народните представители
посочват причините за приемането, целите и
очакваните резултати и прилагат анализ за
съответствие с правото на Европейския съюз.
По предложенията председателят на водещата
комисия изисква становище от Министерския
съвет или от съответния ресорен министър.
Член 73, ал. 2 и чл. 74 се прилагат съответно.
(4) Проектът на доклад за второ гласуване
се публикува на сайта на водещата комисия на
интернет страницата на Народното събрание в
еднодневен срок след изтичане на срока по ал. 1.
(5) По предложенията, внесени от народни
представители, председателят на водещата
комисия изисква становище от Министерския
съвет или от съответния ресорен министър.
Член 73, ал. 2 и чл. 74 се прилагат съответно.
(6) В 14-дневен срок от приемането на законопроекта от водещата комисия тя внася в
Народното събрание доклад, който съдържа:
1. направените в срока по ал. 1 писмени
предложения на народни представители и
становището на комисията по тях;
2. предложенията на комисията по обсъждания законопроект, включително когато тя
приеме такива по повод предложение на някои от нейните членове, направено по време
на заседанията; предложенията на народните
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представители, с изключение на тези, които се
отнасят до редакционни или правно-технически
поправки, се аргументират.
(7) Докладът по ал. 6 се публикува незабавно на сайта на водещата комисия на интернет
страницата на Народното събрание.
Чл. 80. (1) Народното събрание обсъжда и
гласува законопроектите на второ гласуване
глава по глава, раздел по раздел или текст по
текст. Когато няма направени писмени предложения или направено възражение, текстовете
не се четат в пленарната зала. В този случай
текстовете се прилагат към стенографския
протокол като част от него.
(2) При второто гласуване се обсъждат
само предложения на народни представители,
постъпили по реда на чл. 79, както и предложения на водещата комисия, включени в
доклада є. Допустими са и редакционни или
правно-технически поправки. Предложенията,
които противоречат на принципите и обхвата
на приетия на първо гласуване законопроект,
не се обсъждат и гласуват по решение на Народното събрание.
(3) Народен представител може да обосновава направени предложения в рамките на
5 минути за всяко предложение.
(4) Гласуването се извършва по реда на
чл. 63. По време на гласуването не се допускат
изказвания, нови предложения и процедурни
въпроси. Гласуват се само предложенията на
народни представители, постъпили по реда на
чл. 79, предложенията на водещата комисия,
редакционните или правно-техническите поправки, направени по време на обсъждането,
както и предложения за отхвърляне или отлагане на текст.
(5) Когато при докладване на законопроекта
за второ гласуване в пленарно заседание докладчикът прочете текст със съдържание, различно от предложението в доклада на водещата
комисия, без да е направена редакционна или
правно-техническа поправка по предвидения
за това ред, на гласуване се подлага текстът,
предложен в доклада на комисията.
Чл. 81. Вносителят на законопроекта може
да го оттегли до започване на първото гласуване,
а след това – само с решение на Народното
събрание.
Чл. 82. (1) Председателят съобщава на
първото заседание на Народното събрание за
постъпването на указ на президента по чл. 101
от Конституцията, с който приет от Народното
събрание закон се връща за ново обсъждане.
(2) В тридневен срок от постъпването председателят на Народното събрание възлага на
водещата комисия да докладва пред народните
представители указа на президента и мотивите
към него.
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(3) Върнатият за ново обсъждане закон се
включва в дневния ред на Народното събрание
в 15-дневен срок от постъпването на указа.
(4) Народното събрание приема повторно
закона с мнозинство повече от половината от
всички народни представители.
(5) Ако върнатият закон не получи необходимото мнозинство и е оспорен по принцип,
той подлежи на разглеждане по реда, предвиден
за обсъждане и приемане на законопроекти.
(6) Ако върнатият закон не получи необходимото мнозинство и са оспорени само
отделни текстове, се прилага процедурата по
чл. 80, като се гласуват само оспорените и
свързаните с тях текстове.
Чл. 83. По законопроект за ратифициране
на международен договор текстът на договора
не може да бъде изменян. Резерви към многостранен договор могат да се правят само когато
те са допустими от самия договор.
Чл. 84. (1) Проект за решение, декларация
и обръщение могат да внасят народните представители и парламентарните групи.
(2) Проектите за решения, декларации и
обръщения се внасят на хартиен носител и в
електронен вид или във формата на електронен
документ, подписан с квалифициран електронен
подпис, позволяващ последващо редактиране
на съдържанието, и незабавно се регистрират
в публичен регистър „Проекти за решения,
декларации и обръщения“.
(3) Проектите за решения, декларации и
обръщения се разпределят от председателя
на Народното събрание между съответните
постоянни комисии в тридневен срок от по
стъпването им, за което той уведомява незабавно народните представители.
(4) Постоянните комисии обсъждат проектите по ал. 1 не по-късно от 15 дни от разпределянето им и представят на председателя на
Народното събрание становищата си по тях.
(5) Решенията, декларациите и обръщенията
се приемат на едно гласуване.
(6) Проект за решение, декларация и обръщение може да бъде оттеглен от вносителя
до поставянето му на гласуване на заседание
на Народното събрание.
Чл. 85. Проектите за решения по процедурни, организационни и технически въпроси не
се разпределят на постоянните комисии, освен
ако председателят на Народното събрание
реши друго.
Чл. 86. (1) Докладите по чл. 84, т. 16 и 17
от Конституцията съдържат отчет за дейността
на органа по прилагането на закона през съответния период, проблемите и трудностите,
които среща, включително и за изпълнението
на препоръките на Народното събрание при
обсъждането на предходния доклад, както и
на дадените препоръки от Сметната палата.
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(2) В доклада за дейността на Сметната
палата се съдържа отчет за изпълнение на
препоръките на комисията по чл. 65, ал. 1
от Закона за Сметната палата и се посочват
неизпълнените препоръки, дадени на одитираните органи.
(3) Докладите се внасят в Народното събрание до 31 март, освен ако в закон е определен друг срок, и се публикуват на интернет
страницата на Народното събрание.
(4) Докладите по чл. 84, т. 16 и 17 от Конституцията се разпределят от председателя на
Народното събрание на съответната компетентна комисия в тридневен срок от постъпването им, за което той уведомява незабавно
народните представители.
(5) Комисията обсъжда доклада по ал. 1
не по-късно от 15 дни от разпределението му
и представя на председателя на Народното
събрание становището си, като предлага и
проект за решение по доклада. Проектът за
решение може да съдържа и препоръки към
органа, чиято дейност се обсъжда.
(6) Докладът по ал. 1 се включва в дневния
ред на Народното събрание в едномесечен срок
от внасянето му в Народното събрание и се
разглежда не по-късно от три месеца.
(7) Докладът по чл. 84, т. 16 от Конституцията се обсъжда, след като Народното
събрание изслуша становището на комисията
и изложението на председателя на Върховния
касационен съд, съответно председателя на
Върховния административен съд или главния
прокурор в рамките на по 10 минути. Обсъждането продължава с изказвания на народни
представители, в които могат да се съдържат
и въпроси към председателя на Върховния
касационен съд, съответно председателя на
Върховния административен съд или главния
прокурор, който е длъжен да им отговори. При обсъждането на доклада народните
представители може да поставят и въпроси,
постъпили писмено от граждани, институции
и граждански организации във връзка с доклада, на които председателят на Върховния
касационен съд, съответно председателят на
Върховния административен съд или главният
прокурор отговаря.
(8) Докладът по чл. 84, т. 17 от Конституцията се обсъжда, след като Народното събрание
изслуша становището на комисията и изложението на вносителя в рамките на по 10 минути.
Обсъждането продължава с изказвания на
народни представители, в които могат да се
съдържат и въпроси към вносителя, който е
длъжен да им отговори.
(9) По време на обсъждането на доклада по
ал. 1 народните представители могат да правят
предложения за изменения и допълнения на
проекта за решение, предложен от комисията.
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(10) Вносителят взема отношение по направените предложения и препоръки.
(11) Предложенията на народните представители по ал. 9 се гласуват по реда на чл. 63.
(12) По доклада се приема решение. Народното събрание може да приеме или да
отхвърли доклада на вносителя по чл. 84, т. 17
от Конституцията. Когато отхвърля доклада,
Народното събрание мотивира решението си.
Чл. 87. По решение на Народното събрание,
прието по искане на една десета от народните
представители или на парламентарна група,
или по своя инициатива главният прокурор
внася в Народното събрание и други доклади
за дейността на прокуратурата по прилагането
на закона, противодействието на престъпността
и реализирането на наказателната политика.
За докладите се прилага съответно чл. 86.
Чл. 88. (1) Народното събрание може да
изисква внасянето на доклад от орган по
чл. 84, т. 17 от Конституцията и по отделни
въпроси от дейността му по предложение на
парламентарна група, на съответната постоянна комисия или на една десета от народните
представители.
(2) В случаите по ал. 1 Народното събрание
определя въпросите, периода, за който се отнася
докладът, и срока за неговото представяне.
(3) За докладите се прилага съответно чл. 86.
Чл. 89. (1) Председателят на Народното
събрание представя на първото за всяка сесия
заседание справка за органите, които се избират
изцяло или частично от Народното събрание
и чиито мандати са изтекли или изтичат през
съответната сесия.
(2) Народното събрание избира съгласно
действащото законодателство изц яло или
частично органите по ал. 1 след проведена
публична процедура.
(3) Всеки народен представител може да
предлага кандидати, освен ако в закон или
в процедурните правила е предвидено друго.
Кандидатите се предлагат в 14-дневен срок от
приемането на процедурните правила, освен
ако в закон или в процедурните правила е
предвидено друго. Предложенията за избор
заедно с биографична справка и документи,
свързани с изискванията за стаж, образование
и други изискуеми документи, се публикуват на
интернет страницата на Народното събрание
в срок не по-късно от 14 дни преди изслушването при спазване изискванията за защита
на личните данни, освен ако в закон или в
процедурните правила е предвидено друго.
(4) Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални организации
не по-късно от три дни преди изслушването
може да представят на комисията становища
за кандидата, включващи и въпроси, които
да му бъдат поставени. Средствата за масово
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осведомяване могат да изпращат в комисията
въпроси към кандидата, които да му бъдат
поставени. Анонимни становища и сигнали
не се разглеждат. Въпросите се съобщават на
кандидатите в писмен вид не по-късно от 24
часа преди началото на изслушването. Становищата се публикуват на интернет страницата
на Народното събрание в срок до три дни от
получаването им при спазване изискванията
за защита на личните данни.
(5) Предложенията за избор се разглеждат
от постоянна комисия на Народното събрание,
която изслушва кандидатите, които отговарят
на изискванията на закона, като председателят
на комисията е длъжен да покани кандидата
да отговори на поставените по реда на ал. 4
въпроси. Комисията внася док лад, който
обобщава резултатите от изслушването. Изслушването е публично.
(6) Докладът по ал. 5 съдържа заключение
на комисията за изпълнението на минималните
законови изисквания за заемане на длъжността
от всеки от кандидатите, както и за наличието на данни, които поставят под съмнение
нравствените качества на кандидата, неговата
компетентност, квалификация, опит и професионални качества. В доклада се отчита и наличието на специфична подготовка, мотивацията,
публичната репутация и обществена подкрепа
за съответния кандидат. Комисията може да
изисква допълнителна информация както от
кандидата, така и от съответния компетентен
орган. Докладът съдържа и информация за
поставените към всеки кандидат въпроси, на
които кандидатът не е дал отговор.
(7) Докладът по ал. 5 се предоставя на народните представители не по-късно от 72 часа
преди началото на заседанието, на което ще
бъдат гласувани кандидатурите, и се публикува
на интернет страницата на Народното събрание.
(8) Народното събрание приема процедурни
правила за условията и реда за предлагане
на кандидатите, представянето и публичното
оповестяване на документите и изслушването
на кандидатите в съответната комисия, както
и процедурата за избирането им от Народното
събрание. Проектите на правилата се изработват и внасят в Народното събрание от компетентната за всеки избор постоянна комисия.
Чл. 90. (1) Когато Конституционният съд
е определил Народното събрание като заинтересована страна по конституционно дело за
оспорване на закон или друг акт, председателят
на Народното събрание уведомява незабавно
водещата комисия.
(2) Водещата комисия може да приеме становище до Конституционния съд в 14-дневен
срок. В този случай в становището задължително се отразяват мотивите на Народното
събрание за приемането на акта, оспорен пред
Конституционния съд.
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(3) Председателят на Народното събрание
изпраща становището на Конституционния съд.
(4) Ако Конституционният съд със свое
решение обяви отделен закон или друг акт
или част от него за противоконституционен,
Народното събрание урежда възникналите
правни последици в срок до два месеца от
влизането в сила на решението.
Г л а в а

д е в е т а

ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ
Раздел I
Въпроси, питания и разисквания по питанията
Чл. 91. (1) Народните представители отправят до министър-председателя, заместник
министър-председател или до министър въпроси от актуален характер, които представляват
обществен интерес и са в техния ресор на
управление или засягат дейността на ръководената от тях администрация.
(2) Към министър-председателя се отправят
въпроси, които се отнасят до дейността на
правителството.
Чл. 92. (1) Въпросите се отправят чрез
председателя на Народното събрание в писмена
форма най-късно 72 часа преди началото на
заседанието, на което министрите следва да
отговорят. Въпросите трябва да бъдат точно
и ясно формулирани, да не съдържат лични
нападки и обидни квалификации, да съдържат
по един обособен въпрос и да бъдат подписани
от народния представител. Когато народен
представител задава въпрос, обобщен от срещи и искания на граждански организации и
граждани, това може да бъде отбелязано в
писмения въпрос. Отговорът може да бъде
устен или писмен. Отговорът е писмен, когато
народният представител е изразил изрично
писмено желание за това, когато се поставя
въпрос, засягащ лични права или интереси,
или когато отправените въпроси съдържат
искания за предоставяне на подробни числови данни. Срокът за писмен отговор е 7 дни.
Народен представител, задал въпрос с устен
отговор, може писмено да поиска промяна
на вида на отговора в писмен до 18,00 ч. на
деня, предшестващ парламентарния контрол.
Срокът за писмения отговор е 7 дни от деня
на искането на промяната и не може да се
отлага от министъра, освен в случаите по
ал. 3. Постъпилите въпроси и отговорите към
тях се внасят на хартиен носител и в електронен вид или изцяло по електронен път, като
електронен документ, подписан с един или
повече квалифицирани електронни подписи,
незабавно се регистрират в публичен регистър
„Парламентарен контрол“ и се публикуват на
интернет страницата на Народното събрание в
раздел „Парламентарен контрол“ при спазване
изискванията за защита на личните данни.
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(2) Председателят на Народното събрание
уведомява незабавно министър-председателя,
заместник министър-председателя или министъра за постъпилите въпроси и за деня на
заседанието, на което трябва да се отговори.
(3) Министър-председателят, заместник министър-председателят или министър може да
отложат устен или писмен отговор на въпрос
поради болест, командировка извън страната
или при неотложни случаи.
(4) Когато народният представител, задал
въпроса, отсъства от заседанието по уважителни причини, отговорът се отлага. Отсъствието
по уважителни причини се удостоверява с
писмо от народния представител до председателя на Народното събрание до 18,00 ч. на
деня, предшестващ парламентарния контрол.
Когато отсъствието е повече от три пъти,
министърът отговаря писмено в 7-дневен срок
от деня на последното отсъствие на народния
представител.
(5) Когато е получен писмен отговор на
въпроса, председателят съобщава за това в
заседанието за парламентарен контрол. Датата на публикуването на писмения отговор на
въпроса на интернет страницата на Народното
събрание в раздел „Парламентарен контрол“
се смята за дата на получаването от народния
представител.
(6) Народните представители могат писмено
да оттеглят своите въпроси до 18,00 ч. на деня,
предшестващ парламентарния контрол. Председателят на Народното събрание уведомява
съответния министър за това.
(7) Когато парламентарните групи по време
на заседанието за парламентарен контрол са
се възползвали от правото си по чл. 48, ал. 5,
времето на заседанието за парламентарен
контрол се удължава със същия размер.
Чл. 93. (1) Народният представител може
да регистрира въпроси с устен отговор, като се
съобрази с изискванията на чл. 103, ал. 1, 2 и 3.
(2) Времето за изложение на въпросите е
до 2 минути.
(3) Отговорът на министър-председателя,
заместник министър-председател или министър
е до 3 минути. Народният представител, задал
въпроса, има право на реплика до 2 минути, а
министър-председателят, заместник министърпредседателят или министърът – на дуплика,
също до 2 минути.
Чл. 94. (1) Народните представители отправят питания до членове на Министерския съвет.
(2) Питанията трябва да се отнасят до основни страни от дейността на министър-председателя, заместник министър-председател,
отделните министри или на администрацията,
за която те отговарят.
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(3) Към министър-председателя се отправят
питания, които се отнасят до общата политика
на правителството.
(4) Народният представител може да регистрира питания с устен отговор, като се
съобрази с изискванията на чл. 103, ал. 1, 2 и 3.
Чл. 95. На питанията се отговаря в срок до
14 дни от регистрирането им. Отговорът може
да бъде устен или писмен. Отговорът е писмен, когато народният представител, отправил
питането, е изразил изрично желание за това.
Народен представител, задал питане с устен
отговор, може писмено да поиска промяна
на вида на отговора в писмен до 18,00 ч. на
деня, предшестващ парламентарния контрол.
Срокът за писмения отговор е 7 дни от деня
на искането на промяната и не може да се отлага от министъра, освен в случаите по чл. 97,
ал. 2. Постъпилите питания и отговорите към
тях се внасят на хартиен носител и в електронен вид или изцяло по електронен път, като
електронен документ, подписан с един или
повече квалифицирани електронни подписи,
незабавно се регистрират в публичен регистър
„Парламентарен контрол“ и се публикуват на
интернет страницата на Народното събрание в
раздел „Парламентарен контрол“ при спазване
изискванията за защита на личните данни.
Чл. 96. Питанията се отправят чрез председателя на Народното събрание в писмена
форма и се подписват от народния представител. Те трябва да бъдат ясно и точно формулирани, да не съдържат лични нападки и
обидни квалификации и да съдържат по едно
конкретно питане.
Чл. 97. (1) Председателят на Народното
събрание уведомява своевременно министърпредседателя, съответния заместник министър-председател или министър за постъпилите
питания и за деня на заседанието, на което
трябва да се отговори.
(2) Министър-председателят, заместник министър-председателят или министър могат да
отложат устен или писмен отговор на питане
поради болест, командировка извън страната
или при неотложни случаи.
(3) Отговорът на питането се отлага, ако
поставилият го народен представител отсъства
от заседанието по уважителни причини. Отсъствието по уважителни причини се удостоверява
с писмо от народния представител до председателя на Народното събрание до 18,00 ч. на
деня, предшестващ парламентарния контрол.
Чл. 98. Народните представители могат
писмено да оттеглят питанията си до 18,00 ч.
на деня, предшестващ парламентарния контрол, за което председателят съобщава в
началото на заседанието за парламентарен
контрол и уведомява министър-председателя,
съответния заместник министър-председател
или министър.
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Чл. 99. (1) След като Народното събрание
пристъпи към разглеждане на питането, вносителят може да го развие в рамките на 3 минути. Отговорът на питането е до 5 минути.
(2) След отговора на питането народният
представител, който го е задал, има право да
зададе не повече от два уточняващи въпроса в
рамките на 2 минути общо, а министър-председателят, заместник министър-председател или
министър – да отговори в рамките на 3 минути.
При писмен отговор на питането последващи
уточняващи въпроси не се допускат.
(3) По отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики.
Народният представител, отправил питането,
може в рамките на 2 минути да изрази своето
отношение към отговора. Не се допуска реплика
от страна на министър-председателя, заместник
министър-председател или министър.
Чл. 100. Когато е получен писмен отговор
на питане, председателят съобщава за това в
заседанието за парламентарен контрол. Датата
на публикуването на писмения отговор на питането на интернет страницата на Народното
събрание в раздел „Парламентарен контрол“
се смята за дата на получаването от народния
представител.
Чл. 101. (1) По предложение на една пета от
народните представители по питането стават
разисквания и се приема решение. След отговора на питането регистрираното предложение
за разисквания заедно с проект за решение
се представя на председателя в рамките на
същото пленарно заседание.
(2) Разискванията се насрочват за следващото пленарно заседание, определено за
парламентарен контрол. След насрочване на
разискванията от председателя на Народното
събрание народни представители не могат
да оттеглят подписите си от предложението.
Разискванията се провеждат в присъствието
на министър-председателя, заместник министър-председател или министър по реда, установен в глава седма, и продължават един час.
Времето за обсъждане се разпределя между
парламентарните групи в зависимост от тяхната
численост, като за най-малката е 5 минути,
а за народните представители, нечленуващи
в парламентарна група, е общо до 5 минути.
(3) Проекти за решение могат да предлагат
и народни представители, извън тези по ал. 1.
Когато има повече от един проект за решение,
те се гласуват по реда на постъпването им.
Гласуването се извършва по реда на чл. 63.
Чл. 102. (1) Народното събрание изслушва
въпросите, питанията и отговорите по тях пос
ледните три часа на заседанието всеки петък,
освен ако реши друго.
(2) Първи отговаря министър-председателят,
след него – заместник министър-председате-
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лите и министрите, като при отговорите на
министрите се прилага ротационен принцип.
(3) Въпросите и питанията към министърпредседателя, заместник министър-председател
или министър се задават по реда на тяхното
постъпване.
(4) За въпроси и питания на една и съща
тема отговорът на министър-председателя,
заместник министър-председателя и минис
трите е общ, като се прилагат разпоредбите
съответно на чл. 93 и 99.
Чл. 103. (1) Народният представител може
да регистрира в рамките на една седмица не
повече от два въпроса, две питания или въпрос
и питане, с устен отговор.
(2) Народен представител не може да зададе
въпрос или питане, на които вече е отговорено.
(3) Когато въпросите и питанията не съответстват на изискванията на този правилник
или не са зададени към член на Министерския
съвет, в чийто ресор на управление е предметът на въпроса или питането, председателят
уведомява народния представител да отстрани
в тридневен срок несъответствията. В същия
срок уведоменият народен представител има
право да оспори писмено допустимостта на
въпроса или питането. След допитване до
Председателския съвет по оспорваната допустимост председателят взема окончателно
решение, за което народният представител се
уведомява. При решение за допускане на въпрос или питане срокът за отговор, съответно
по чл. 92, ал. 1 и чл. 95, се определя от датата
на окончателното решение.
(4) Министър-председателят, заместник
министър-председател или министър, който
не е отговорил в законния срок на въпрос или
питане, е длъжен в 10-дневен срок да се яви
лично пред Народното събрание и да даде обяснение за неизпълнение на своето задължение.
(5) Министър-председателят, съответният
заместник министър-председател или министър
отговарят лично.
Чл. 104. (1) В първите до два часа от заседанието в първия петък на всеки месец министърпредседателят и заместник министър-председателите се явяват пред Народното събрание
и отговарят на актуални устни въпроси, които
се отнасят до общата политика на правителството, отправени от народни представители
на самото заседание. Отправените въпроси не
могат да съдържат искания за предоставяне
на подробни числови данни.
(2) Право на по два актуални устни въпроса има всяка една парламентарна група,
а народните представители, нечленуващи в
парламентарна група, имат право общо на
два въпроса.
(3) Министър-председателят и заместник министър-председателите, към които е отправен
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въпрос, отговарят веднага след задаването му.
В случай на отсъствие на министър-председателя или заместник министър-председателите
поради болест, командировка извън страната
или при неотложни случаи председателят на
Народното събрание, съгласувано с тях, определя заседанието, на което ще отговарят на
актуални устни въпроси.
(4) Редът за задаване на актуални устни въпроси по ал. 1 се определя съобразно
числеността на парламентарните групи по
низходящ ред, като последен в реда е народен
представител, нечленуващ в парламентарна
група. Задаването на вторите въпроси е по
същия ред, след изчерпване на процедурата
по зададените първи въпроси.
(5) За процедурата по актуалните устни
въпроси се прилагат разпоредбите на чл. 93,
ал. 2 и 3.
(6) Парламентарните групи не могат да
се възползват от правото си по чл. 48, ал. 5
във времето за отговори на актуалните устни
въпроси.
Раздел II
Вот на доверие. Вот на недоверие
Чл. 105. (1) Министерският съвет може
да поиска Народното събрание да му гласува
доверие по цялостната политика или по конкретен повод.
(2) Разискванията започват на следващото
заседание след постъпване на искането за вот
на доверие.
(3) След приключване на разискванията
Народното събрание приема решение на същото заседание.
(4) Решението се смята за прието, ако за
него са гласували повече от половината от
присъстващите народни представители.
Чл. 106. Една пета от народните представители могат да предложат Народното събрание
да гласува недоверие на Министерския съвет
или на министър-председателя, като внесат
мотивиран проект за решение.
Чл. 107. (1) Разискванията по проекта за
решение за гласуване на вот на недоверие
започват не по-рано от три дни и не по-късно
от 7 дни от постъпването на предложението.
(2) По време на разискванията не могат да
бъдат правени промени и допълнения в текста
на проекта за решение.
(3) Гласуването на проекта за решение се
провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията.
(4) Проектът за решение се смята за приет,
когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.
Чл. 108. При отхвърляне на предложение за
недоверие на Министерския съвет ново пред-
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ложение за недоверие на същото основание не
може да бъде направено в следващите 6 месеца.
Чл. 109. (1) Министерският съвет внася в
Народното събрание обобщен годишен доклад
по изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека и на Съда на
Европейския съюз по дела срещу Република
България.
(2) Докладът по ал. 1 се разглежда на
съвместно заседание на Комисията по конституционни и правни въпроси и Комисията
по правата на човека, вероизповеданията
и жалбите на гражданите и в заседание на
Народното събрание в срок до три месеца от
постъпването му.
Раздел IIІ
Парламентарни изслушвания
Чл. 110. (1) Народното събрание или избраните от него комисии могат да извършват
изслушвания по въпроси, засягащи държавни
или обществени интереси.
(2) Когато Народното събрание пристъпи
към провеждане на изслушването, вносителят
на предложението за изслушване прави изложение на въпросите в рамките на 5 минути.
Изслушваните лица информират Народното
събрание по въпросите, предмет на изслушването, в рамките на 10 минути. Всяка от парламентарните групи има право на 2 въпроса,
а народните представители, нечленуващи в
парламентарна група – общо на един въпрос,
всеки въпрос в рамките на 2 минути към отделните изслушвани лица. Изслушваните лица
отговарят след задаването на всеки въпрос
до 5 минути. Парламентарните групи имат
право да изразят отношение към отговорите
на изслушваните лица в рамките на 5 минути
след задаването на всички въпроси.
(3) Парламентарните комисии могат да задължават министри и длъжностни лица да се
явяват на техните заседания и да отговарят на
поставените въпроси. Заинтересовани организации и граждани могат да присъстват на тези
заседания. В 7-дневен срок след провеждане
на изслушването съответната комисия представя на председателя на Народното събрание
доклад за изслушването, който се предоставя
на народните представители.
Чл. 111. Всички държавни органи и длъжностни лица от държавната и общинската
администрация и граждани са задължени да
предоставят необходимите сведения и документи във връзка с въпросите, предмет на
изслушвания в комисията, дори когато сведенията представляват държавна или служебна
тайна, и да се явят при покана от Народното
събрание. Наличието на административни, съдебни и други висящи производства пред орган
на власт не възпрепятства предоставянето на
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сведения и документи или изслушването на
поканените от комисиите лица. При отказ да
се изпълнят конституционните задължения се
носи юридическа отговорност.
Раздел IV
Проучвания и анкети
Чл. 112. Народното събрание или избраните
от него комисии могат да извършват проучвания и анкети по въпроси, засягащи държавни
или обществени интереси.
Чл. 113. Всички държавни органи и длъжностни лица от държавната и общинската
администрация и граждани са задължени да
предоставят необходимите сведения и документи във връзка с проучвания и анкети, дори
когато сведенията представляват държавна или
служебна тайна.
Чл. 114. Формата, в която се предоставят
сведенията, се определя от Народното събрание
или от съответната комисия.
Г л а в а

д е с е т а

ПАРЛАМЕНТАРНО НАБЛЮДЕНИЕ И КОНТРОЛ ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ
Чл. 115. (1) Министерският съвет внася в
Народното събрание приетата от него Годишна
програма за участие на Република България в
процеса на вземане на решения на Европейския
съюз в 7-дневен срок от приемането є.
(2) Председателят на Народното събрание
разпределя годишната програма по ал. 1 на
постоянните комисии. В триседмичен срок от
получаването є постоянните комисии, с изключение на Комисията по въпросите на Европейския съюз, изработват своите предложения
за Годишна работна програма на Народното
събрание по въпросите на Европейския съюз,
като вземат предвид и Работната програма на
Европейската комисия за съответната година.
(3) В 14-дневен срок от изтичането на срока
по ал. 2 Комисията по въпросите на Европейския съюз, като взема предвид и предложенията
на другите постоянни комисии, изработва проект на Годишна работна програма на Народното
събрание по въпросите на Европейския съюз.
Годишната работна програма съдържа списък
на проектите на актове на институциите на
Европейския съюз, по които Народното съб
рание осъществява наблюдение и контрол.
Проектът на годишната работна програма се
обсъжда и приема от Народното събрание.
(4) Председателят на Народното събрание
изпраща на Министерския съвет приетата
годишна работна програма по ал. 3.
(5) При нововъзникнали обстоятелства Комисията по въпросите на Европейския съюз
може да предлага по своя инициатива или
по предложение на други постоянни комисии
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разглеждането на проект на акт, който не е
включен в Годишната работна програма на
Народното събрание по въпросите на Европейския съюз. В този случай Комисията по
въпросите на Европейския съюз уведомява
Министерския съвет за проекта на акт, като
за разглеждането му се прилагат чл. 116 – 118.
Чл. 116. (1) Министерският съвет внася
в Народното събрание рамкова позиция по
проекта на акт на институция на Европейския
съюз, включен в годишната работна програма
по чл. 115, ал. 3, в триседмичен срок от решението на Съвета по европейските въпроси
към Министерския съвет за одобряване разпределението на акта.
(2) При настъпване на обстоятелства, които
налагат промени в първоначалната българска
позиция, Министерският съвет своевременно
информира Народното събрание за тези обстоятелства и за промените в позицията.
Чл. 117. (1) Председателят на Народното
събрание в срока по чл. 71, ал. 1 разпределя
на Комисията по въпросите на Европейския
съюз и на компетентните постоянни комисии
внесената от Министерския съвет рамкова
позиция по чл. 116, ал. 1 и проекта на акта.
Проектът на акт се предоставя от базата данни
по чл. 120 и се прилага към рамковата позиция.
(2) Комисията по въпросите на Европейския
съюз по своя инициатива или по предложение на постоянна комисия може да наложи
парламентарна резерва по проект на акт на
институция на Европейския съюз, включен
в годишната работна програма по чл. 115,
ал. 3. Парламентарната резерва задължава
правителството да не изразява становище
по проекта на акт в Съвета на Европейския
съюз до произнасянето на Народното събрание, но не по-късно от третото заседание на
подготвителния орган на Съвета, разглеждащ
проекта на акт.
Чл. 118. (1) Комисията по въпросите на
Европейския съюз обсъжда проектите на актове на институциите на Европейския съюз и
рамковите позиции по тях, като взема предвид
докладите на компетентните постоянни комисии, ако такива са постъпили. Комисията
по въпросите на Европейския съюз изготвя
доклад по проекта на акт.
(2) Постоянните комисии разглеждат проекта на законодателен акт за спазване на принципите на субсидиарност и пропорционалност
при спазване на срока, определен в чл. 6 от
Протокол (№ 2) към Договора за функционирането на Европейския съюз.
(3) Когато се установи неспазване на принципа на субсидиарност в проект на законодателен акт на институция на Европейския съюз,
Комисията по въпросите на Европейския съюз
изготвя мотивирано становище.
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(4) Комисията по въпросите на Европейския съюз представя изготвения доклад или
мотивираното становище на председателя на
Народното събрание, който го изпраща на
Министерския съвет и на председателите на
Европейския парламент, на Съвета на Европейския съюз и на Европейската комисия в
срока, определен в чл. 6 от Протокол (№ 2)
към Договора за функционирането на Европейския съюз.
Чл. 119. Народното събрание прави мотивирано искане до Министерския съвет за
внасяне в Съда на Европейския съюз на иск
за неспазване на принципа на субсидиарност
в законодателен акт на Европейския съюз.
Чл. 120. Народното събрание организира и
поддържа база данни за проектите на актове
и други документи на институциите на Европейския съюз.
Чл. 121. (1) Комисията по въпросите на
Европейския съюз изслушва кандидатите за
длъжности в институциите на Европейския
съюз, предложени от Министерския съвет.
(2) Кандидатите по ал. 1 са длъжни да се
явят на заседание на Комисията по въпросите
на Европейския съюз и да отговарят на поставените от членовете є въпроси.
Чл. 122. (1) Народното събрание участва
в механизмите за оценка на изпълнението на
политиките на Европейския съюз в рамките
на пространството на свобода, сигурност и
правосъдие, в политическия контрол на Европол и в оценката на дейностите на Евроюст.
(2) Народното събрание участва в процедурите по преразглеждане на Договорите на
Европейския съюз.
(3) Народното събрание разглежда молбите
за присъединяване към Европейския съюз.
(4) Народното събрание участва в процеса
на междупарламентарно сътрудничество в
Европейския съюз.
Чл. 123. (1) Народното събрание може да
провежда изслушване на министър-председателя относно позицията на Република България в
предстоящи заседания, както и за резултатите
от проведени заседания на Европейския съвет.
(2) Заместник министър-председателите
представят пред Комисията по въпросите на
Европейския съюз и съответните ресорни
комисии одобрените от Министерския съвет
позиции на Република България за заседанията
на Европейския съвет.
Чл. 124. (1) Министерският съвет, в изпълнение на чл. 105, ал. 3 от Конституцията,
информира Народното събрание:
1. по въпроси, отнасящи се до задълженията, произтичащи за Република България от
нейното членство в Европейския съюз;
2. за решенията на Европейската комисия
по процедури за нарушения по чл. 258 – 260 от
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Договора за функционирането на Европейския
съюз срещу Република България непосредствено след приемането им;
3. в случаите по т. 2 – за мерките, необходими за отстраняване на нарушенията на
правото на Европейския съюз.
(2) В случай на внесен в Народното събрание законопроект, с който се приемат мерки
на национално ниво, необходими за въвеждане или прилагане на актове на Европейския
съюз – обект на процедура за нарушение по
чл. 258 – 260 от Договора за функционирането
на Европейския съюз, Министерският съвет
изпраща одобрената позиция на Република
България на председателя на Комисията по
въпросите на Европейския съюз и на председателя на водещата постоянна комисия на
Народното събрание.
(3) Комисията по въпросите на Европейския съюз докладва на Народното събрание
по изпълнение задължението на Министерския
съвет за предварителна информираност при
участието му в разработването и приемането
на актове на Европейския съюз. Комисията
изготвя доклади и по други актове на институциите на Европейския съюз.
Чл. 125. Министерският съвет, в изпълнение
на чл. 105, ал. 4 от Конституцията, в началото
на всеки 6-месечен период на председателство на Съвета на Европейския съюз внася в
Народното събрание доклад за участието на
Република България в процеса на вземане на
решения на Европейския съюз през предходното председателство и за приоритетите на
Република България по време на текущото
председателство. Народното събрание изслушва
министър-председателя или заместник министър-председател.
Чл. 126. В заседанията на Народното съб
рание по чл. 123 и 125 могат да участват без
право да гласуват членовете на Европейския
парламент от Република България.
Г л а в а
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НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
Раздел I
Правно положение
Чл. 127. Всеки народен представител може
да бъде избиран в органите на Народното съб
рание. Той е задължен да участва в тяхната
работа.
Чл. 128. Народните представители запазват
заеманата от тях длъжност по служебно правоотношение или по трудово правоотношение
в държавните или общинските учреждения
или предприятия, търговските дружества с
повече от 50 на сто държавно или общинско
участие в капитала или бюджетните организации, като ползват неплатен отпуск до края
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на пълномощията им. След прекратяването
на пълномощията на народен представител
ползването на неплатения отпуск се прекратява.
Чл. 129. Времето, през което народните
представители изпълняват своите функции, се
зачита за трудов стаж по специалността им,
съответно за служебен стаж за длъжността,
която са заемали до избора им.
Чл. 130. (1) Народният представител не
може да получава друго възнаграждение по
трудово правоотношение.
(2) Народният представител може да получава хонорар или възнаграждение по граждански
правоотношения.
Чл. 131. (1) Народният представител не
може да изпълнява друга държавна служба
или да извършва дейност, която според закона е несъвместима с положението на народен
представител.
(2) Народният представител няма право да
участва в управителни или контролни органи
на търговски дружества и кооперации.
(3) Народният представител може да продължи участието си в колективни управителни
органи и научни органи на висшите училища
и Българската академия на науките с изключение на еднолични ръководни длъжности.
Чл. 132. (1) Народният представител има
право на платен годишен отпуск, който съвпада
с ваканциите на Народното събрание.
(2) Народният представител няма право на
неплатен отпуск.
Чл. 133. (1) Народният представител е длъжен да присъства на заседанията на Народното
събрание и на комисиите, в които е избран.
(2) Народен представител, на който се налага
да напусне заседанието по уважителни причини, преди да е завършило, или да закъснее
за заседание, уведомява дежурните секретари
или ръководството на съответната комисия.
Член 148, ал. 2 се прилага съответно.
(3) Народен представител, на който се налага
да отсъства по уважителни причини от заседание на Народното събрание или от заседание
на комисия, предварително уведомява председателя на Народното събрание, съответно
председателя на съответната комисия. Член
148, ал. 2 се прилага съответно.
Чл. 134. За неуредените въпроси в този
правилник се прилагат Кодексът на труда и
Кодексът за социално осигуряване, освен ако
това противоречи или е несъвместимо с положението на народните представители.
Чл. 135. (1) Народните представители не
могат да бъдат задържани и срещу тях не може
да бъде възбуждано наказателно преследване,
освен за извършено престъпление от общ
характер, и то с разрешение на Народното
събрание, а когато то не заседава (чл. 39,
ал. 2) – с разрешение на неговия председател.
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(2) Разрешение за задържане не се иска
при заварено тежко престъпление, като в този
случай незабавно се уведомява Народното
събрание, а когато то не заседава (чл. 39,
ал. 2) – неговият председател.
(3) Когато са налице достатъчно данни, че
народен представител е извършил престъпление
от общ характер, главният прокурор отправя
мотивирано искане до Народното събрание, а
когато то не заседава – до неговия председател,
с което се иска разрешение за възбуждане на
наказателно преследване. Към искането се
прилагат достатъчно данни.
(4) Разрешение за възбуждане на наказателно преследване не се изисква при писмено
съгласие на народния представител. Народният
представител представя писменото си съгласие до председателя на Народното събрание,
който уведомява незабавно главния прокурор
и информира Народното събрание на първото
пленарно заседание след постъпване на съгласието. Даденото писмено съгласие не може
да бъде оттегляно от народния представител.
(5) Извън случаите по ал. 4, искането на
главния прокурор и приложените към него
данни се разглеждат от Народното събрание,
което се произнася с решение не по-рано от
5 дни след постъпване на искането. При поискване и явяване народният представител се
изслушва от Народното събрание.
(6) Когато Народното събрание не заседава (чл. 39, ал. 2), разрешение за възбуждане
на наказателно преследване срещу народен
представител се дава от председателя на Народното събрание. Разрешението, дадено от
председателя на Народното събрание, се внася
за одобрение от народните представители на
първото заседание на Народното събрание.
(7) Когато наказателното преследване
завърши с присъда, с която е наложено наказание лишаване от свобода за умишлено
престъпление, или когато изпълнението на
наказанието лишаване от свобода не е отложено, Народното събрание взема решение за
предсрочно прекратяване пълномощията на
народния представител.
(8) В случаите, когато главният прокурор
е направил искане за задържане на народния
представител, Народното събрание се произнася
с отделно решение, взето по реда на ал. 1 – 7.
То може да отмени дадено от него разрешение.
(9) Разпоредбата на чл. 70 от Конституцията
се прилага и в случаите, когато наказателно
преследване срещу народен представител е
възбудено преди избирането му.
Чл. 136. Народните представители не могат
да бъдат повиквани на военновременна служба
като запасни.
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Чл. 137. (1) В случаите, когато народен
представител, избран с кандидатска листа на
партия или коалиция, бъде избран за министър, той се замества от следващия в листата
кандидат за времето, през което изпълнява
функциите на министър.
(2) Когато бъде освободен като министър,
пълномощията на народен представител се
възстановяват, а на заместващия го се прекратяват.
Чл. 138. Държавните и местните органи и
техните администрации са длъжни да оказват съдействие на народния представител и
да му предоставят при поискване сведения и
документи във връзка с изпълнение на правомощията му. Народният представител има
право на достъп до държавните и местните
органи и организации.
Раздел II
Етични норми за поведение
Чл. 139. Народният представител осъщес
твява своите правомощия при зачитане на
върховенството на закона и защитата на обществения интерес, като се ръководи от принципите на необвързаност с частни интереси,
откритост, отчетност и прозрачност.
Чл. 140. Народният представител се отнася
с дължимото уважение към гражданите, независимо от политическите им пристрастия,
служебното им положение и изразяваното от
тях мнение.
Чл. 141. (1) Народният представител не може
да дава съгласие за осъществяване на своите
правомощия в частен интерес на физически
или юридически лица.
(2) Народният представител не може да
дава съгласие или да използва служебното си
положение за рекламна дейност.
Чл. 142. (1) Народният представител не
допуска да бъде поставен във финансова зависимост или друга обвързаност с физически или
юридически лица, която би могла да повлияе
върху изпълнението на неговите правомощия.
(2) Народният представител изпълнява
правомощията си, без да търси или получава
материална или друга облага за себе си или за
свързаните с него лица по смисъла на Закона
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
(3) Народният представител не може да предприема действия, които накърняват принципа
на разделението на властите и независимостта
на държавните органи.
Чл. 143. Народният представител декларира
имущество, доходи и разходи в страната и в
чужбина по реда на Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
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Чл. 144. При внасяне на законопроекти,
изказване или гласуване в пленарно заседание
или в комисия народен представител с частен
интерес от обсъждания проблем по смисъла
на Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество е длъжен да го декларира.
Чл. 145. Народният представител е длъжен
да пази поверителността на информацията,
получена при изпълнението на правомощията
му, както и на информацията относно личния
живот на народните представители.
Чл. 146. (1) Народният представител не
може да използва служебното си положение
за получаване на специални привилегии или
придобивки.
(2) Народният представител не може в това
си качество да приема подаръци, освен ако са
протоколни и на стойност до една двадесета
от основното му месечно възнаграждение за
съответния месец. Подаръците над тази стойност се предават в Народното събрание и се
обявяват в публичен регистър на Народното
събрание.
Чл. 147. Комисията по превенция и противодействие на корупцията дава разяснения на
народните представители относно прилагането
на етичните норми за поведение. По искане на
народния представител даването на разяснения
може да бъде конфиденциално.
Чл. 148. (1) Народният представител може
да обяви адрес и електронна поща за контакти.
(2) Народният представител провежда срещи
с избиратели, включително в изборните райони,
освен във времето за пленарни заседания или
заседания на комисии.
(3) Народният представител може да обяви
на страницата си в интернет информация за
графика на срещите си с избиратели, своите
изказвания, предложения и становища по законопроекти, както и имената на сътрудниците,
телефон и адрес на електронна поща за връзка.
Чл. 149. Народният представител има право
на не повече от трима нещатни сътрудници.
В Народното събрание се създава и води публичен регистър на нещатните сътрудници в
Народното събрание. В регистъра се вписват
и лицата, които участват в подготовката, обсъждането и приемането на актове или документи в Народното събрание по граждански
договор, възложената задача и размерът на
възнаграждението при спазване изискванията
за защита на личните данни.
Чл. 150. (1) Комисията по превенция и
противодействие на корупцията установява
нарушение по този раздел и се произнася с
решение, с което може да наложи следните
мерки:
1. забележка;
2. порицание;
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3. временно отстраняване от едно до три
заседания на комисия.
(2) При определяне на мярката се вземат
предвид тежестта на нарушението и неговият
епизодичен, повтарящ се или системен характер.
(3) Отстраненият от заседание народен
представител не получава възнаграждение за
заседанията, от които е бил отстранен.
Чл. 151. (1) Всеки народен представител,
физическо или юридическо лице може да подаде
жалба или сигнал за нарушение на етичните
норми за поведение до Комисията по превенция и противодействие на корупцията по ред,
определен с правилата по ал. 4.
(2) Комисията по превенция и противодействие на корупцията приема решение за
налагане на мярка по чл. 150, ал. 1, след като
изслуша народния представител и се запознае
с всички материали, свързани с нарушението
на етичните норми за поведение. Комисията
публикува решението в публичен регистър на
Народното събрание, след като го съобщи на
народния представител.
(3) Народният представител има право
да изрази становище по решението, което се
публикува в регистъра по ал. 2.
(4) Комисията по ал. 1 приема правила по
прилагането на този раздел.
Раздел III
Парламентарно поведение
Чл. 152. (1) Поведението на народния представител се основава на зачитане авторитета на
Народното събрание и уважение към другите
народни представители и външни лица. То не
може да нарушава нормалното протичане на
парламентарната работа или реда в сградата
на Народното събрание.
(2) Народните представители нямат право
да прекъсват изказващия се от място, да отправят лични нападки, оскърбителни думи,
жестове или заплахи против когото и да било,
да разгласяват данни, отнасящи се до личния
живот или увреждащи доброто име на гражданите, да имат непристойно поведение или
да извършват постъпки, които нарушават реда
на заседанието.
Чл. 153. По отношение на народните представители по време на пленарното заседание
може да се налагат следните дисциплинарни
мерки:
1. напомняне;
2. забележка;
3. порицание;
4. отнемане на думата;
5. отстраняване от заседание;
6. отстраняване до три заседания.
Чл. 154. Напомняне се прави от председателя на народен представител, който се отклони
от предмета на разискванията.
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Чл. 155. Забележка се прави от председателя
към народен представител, който се е обърнал
към свой колега или колеги с оскърбителни
думи, жестове или със заплаха.
Чл. 156. Порицание се налага от председателя на народен представител, който нарушава
реда на заседанието или е създал безредие в
залата.
Чл. 157. Председателят отнема думата на
народен представител, който:
1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл. 153, т. 1 – 3
дисциплинарни мерки;
2. след изтичане на времето за изказване
продължава изложението си въпреки поканата
на председателя да го прекрати.
Чл. 158. Председателят може да отстрани от
едно заседание народен представител, който:
1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;
2. продължително не дава възможност за
нормална работа в пленарната зала;
3. гласува с чужда карта.
Чл. 159. (1) Председателят може да отстрани
за повече от едно заседание, но не повече от
три заседания, народен представител, който:
1. оскърбява Народното събрание, членовете
на Министерския съвет, президента или вицепрезидента на Републиката или други органи
на държавна власт;
2. призовава към или упражнява насилие в
залата или в сградата на Народното събрание.
(2) Отстраненият от заседанието народен
представител по ал. 1 и по чл. 158 не получава
възнаграждение за заседанията, от които е
бил отстранен.
(3) Народният представител има право да
оспорва наложената дисциплинарна мярка
пред председателя на Народното събрание в
тридневен срок от налагането є. Председателският съвет може мотивирано да потвърди,
отмени или промени наложената дисциплинарна мярка.
Чл. 160. На интернет страницата на Народното събрание се публикува информация за
наложените дисциплинарни мерки на народните представители по чл. 153.
Чл. 161. Всеки месец на интернет страницата на Народното събрание се публикува
информация за неоправданите отсъствия на
народните представители от заседания на пос
тоянните комисии, подкомисиите, работните
групи и от пленарни заседания. Информацията се публикува не по-късно от 7 дни след
приключване на месеца, за който се отнася.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) Правилникът за организацията и
дейността на Народното събрание може да
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бъде изменян по предложение на председателя на Народното събрание или по искане на
народен представител.
(2) Предложението се разглежда от Комисията по конституционни и правни въпроси
в 14-дневен срок.
(3) Становището на комисията се изпраща
на председателя на Народното събрание, който
го предоставя в писмен вид на всеки народен
представител.
§ 2. По въпроси, неуредени с този правилник, Народното събрание приема решения.
§ 3. „Председател“ по смисъла на този правилник е председателстващият съответното
пленарно заседание на Народното събрание.
§ 4. Около сградите на Народното събрание
се обозначават зона за сигурност съгласно
Закона за събранията, митингите и манифестациите и зона за охрана след съгласуване с
Министерството на вътрешните работи под
разпореждането на председателя на Народното събрание.
§ 5. Под „присъстващи“ при тайно гласуване
се разбира участвалите в гласуването народни
представители.
§ 6. Под „численост на парламентарна група“ се разбира числеността на групата към
момента на вземане на съответното решение
от Народното събрание.
§ 7. (1) При осъществяване на своите правомощия Народното събрание се подпомага
от администрация.
(2) Служителите в администрацията на
Народното събрание са парламентарни служители, чийто статут се определя в правилника
по чл. 8, ал. 1, т. 11.
(3) С Класификатора на длъжностите в
администрацията на Народното събрание се
определят: броят на парламентарните служители, наименованията на длъжностите,
минималната образователна степен, минималният ранг и/или професионален опит,
видът правоотношение, други изисквания за
заемане на длъжността, както и минималният
и максималният размер на възнаграждението
за всяка длъжност.
(4) Главният секретар на Народното събрание осъществява неотложни административни
функции на председателя на Народното съб
рание по този правилник и по закон, когато
мандатът на Народното събрание е изтекъл
или е предсрочно прекратен, до избора на
председател на Народното събрание.
§ 8. Предоставянето на всички проекти,
документи и други материали, необходими
на народните представители за работата им в
пленарна зала, се извършва чрез служебната
електронна поща. За ден и час на предоста-
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вянето се смятат денят и часът, в които са
изпратени. Председателят на Народното съб
рание може при необходимост да разпореди
предоставяне на материалите и на хартиен
носител в пленарната зала – по време на пленарно заседание или по парламентарни групи.
§ 9. Сроковете по този правилник се изчисляват по реда на Гражданския процесуален
кодекс. Последният ден на срока изтича в
18,00 ч.
§ 10. Достъпът на журналисти в сградата на
Народното събрание за пленарни заседания,
при изпълнение на служебните им задължения,
е свободен и неограничен, както и тяхното
придвижване. Достъпът се предоставя съгласно Правилата за акредитация в Народното
събрание.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 11. Разпоредбата на чл. 45, ал. 1 относно
предаването на откритите заседания на Народното събрание от парламентарен телевизионен канал (БНТ) се прилага от момента
на осигуряването на техническа и финансова
възможност за това.
§ 12. Законопроектите и проектите за
решения, декларации и обръщения се внасят
на хартиен носител и в електронен вид до
издаването на удостоверенията за електронен подпис и осигуряването на техническа
възможност за това.
§ 13. Този правилник се приема на основание чл. 73 от Конституцията и отменя
Правилника за организацията и дейността на
Народното събрание (ДВ, бр. 65 от 2021 г.).
§ 14. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Правилникът е приет от 47-ото Народно
събрание на 17 декември 2021 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
Приложение
към чл. 70, ал. 3
Методология за извършване на предварителна
оценка на въздействието на законопроектите
Елементи
на оценката
Основания
на законодателната инициатива

Примерна аргументация
Определят се обществените отношения, които законодателната
инициатива си поставя за цел да
регулира. Необходимо е да бъде
направено кратко представяне на
причините и промените в обществените отношения, които налагат
необходимостта от нормативна
регулация.
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Елементи
Примерна аргументация
на оценката
Заинтересо- Оценката на въздействието включвани групи ва кратко описание на заинтересованите групи от приемането
на законодателната инициатива
(бизнес, граждански организации,
граждани, държавни органи, други), степента, в която тя ги засяга,
както и тяхното отношение към
законодателната инициатива.
Посочва се очакваното въздействие на законодателната инициатива върху конкретни групи и
обществени отношения, както и
използваните методи за тяхното
и ден т ифи ц и ра не, к ат о на п ример – изследвания, обществени
консултации, сравнителни анализи и други.
А н а л и з н а Описват се икономическите, сор а з х о д и и циалните и дру гите публични
ползи
разходи, необходими за реализирането на законодателната инициатива. Описва се кои разходи
се очаква да бъдат значителни и
кои второстепенни.
Описват се икономическите, социалните и други ползи в резултат
от приемането на законодателната инициатива. Описва се как
очакваните ползи отговарят на
формулираните цели.
Администра- 1. Включват се предвижданите
тивна тежест и необходими административни
и структурни промени, като закриване, сливане
промени
или създаване на нови админис
тративни структури.
2. Представя се информация за
административната тежест, която
предполага съответната законодателна инициатива. Посочва се
дали се въвеждат, или се изменят
рег улаторни реж ими и такси.
Определя се дали те облекчават,
или не регулаторната среда.
Въздействие Включва се информация за невърху норма- обходимостта от непосредствени
тивната база или последващи промени в други
нормативни актове в резултат от
приемането на законодателната
инициатива.
Забележка. Предварителната оценка на въздействието на законопроектите не е задължително
да се изготвя в табличен вид.

Приложение
към правилника
Финансови правила по бюджета на Народното
събрание
Чл. 1. (1) Самостоятелният бюджет на Народното събрание е част от държавния бюджет
на Република България.
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(2) Бюджетът на Икономическия и социален съвет е част от бюджета на Народното
събрание.
(3) Бюд жет ът на Народното събрание
включва всички приходи от дейността на
неговите второстепенни разпоредители с
бюджет, административните и стопанските
разходи, издръжката на парламентарните
групи, разходите на комисиите, на народните
представители, за международната дейност и
интерпарламентарните организации.
(4) От бюджета на Народното събрание
могат да се финансират и конкретни проекти и
програми, свързани с формиране на демократична гражданска култура, лидерски умения и
демократични практики в процеса на вземане
на решения, както и курсове за квалификация
на народни представители и лидери от всички
парламентарно представени партии и коалиции
с оглед членството на Република България в
Европейския съюз.
(5) Второстепенните разпоредители с бюджет по бюджета на Народното събрание са
ръководителите на Икономическия и социален
съвет, на редакцията на „Държавен вестник“,
на Националния център за парламентарни
изследвания, на Регионалния секретариат за
парламентарно сътрудничество в Югоизточна
Европа към Народното събрание на Република
България, на Лечебно-възстановителната база
на Народното събрание – Велинград, и на
Хранителния комплекс.
(6) В бюджета на Народното събрание
ежегодно се предвиждат средства за Програма
„Студентска програма за законодателни проучвания в Народното събрание“. Проучванията се публикуват на сайта на програмата на
интернет страницата на Народното събрание.
(7) В бюджета на Народното събрание ежегодно се предвижда резерв за непредвидени
и/или неотложни разходи.
Чл. 2. (1) Председателят на Народното съб
рание или оправомощено от него длъжностно
лице утвърждава бюджетна процедура, с която
определя реда и сроковете за съставянето на
проект на средносрочна бюджетна прогноза и
проект на бюджет на Народното събрание въз
основа на решението на Министерския съвет
за приемане на бюджетната процедура по съставянето на тригодишна бюджетна прогноза и
държавен бюджет за следващата година.
(2) Дирекция „Парламентарен бюджет и
финанси“ координира и изготвя проектите
на средносрочната бюджетна прогноза и на
бюджет на Народното събрание и проекта
на придружаващите ги доклади. Обобщените
проекти на бюджетна прогноза и на бюджет
се изготвят въз основа на проектите на първостепенния и на второстепенните разпоредители с бюджет. Подкомисията за контрол
на публичните средства към Комисията по
бюджет и финанси обсъжда изготвените про-
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екти на бюджетна прогноза и на бюджет и се
произнася със становища по тях. Проектът на
бюджетната прогноза, проектът на бюджет,
проектодокладите и становищата на подкомисията се предоставят на председателя на
Народното събрание.
Чл. 3. Използването на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по бюджета на
Народното събрание се извършва със заповед
на председателя на Народното събрание.
Чл. 4. (1) Дирекция „Парламентарен бюджет
и финанси“ изготвя доклад към годишния касов
отчет за изпълнение на бюджета на Народното
събрание въз основа на отчетите на първостепенния и второстепенните разпоредители
с бюджет след извършен одит на годишния
финансов отчет на Народното събрание от
Сметната палата. Докладът се предоставя на
председателя на Народното събрание, който
го изпраща за становище на подкомисията за
контрол на публичните средства към Комисията по бюджет и финанси.
(2) Докладът към годишния касов отчет за
изпълнението на бюджета на Народното събрание заедно с одитното становище и одитния
доклад на Сметната палата и становището на
подкомисията по ал. 1 се предоставя на председателя на Народното събрание. Председателят
на Народното събрание уведомява писмено
министъра на финансите за становището на
постоянно действащата подкомисия по ал. 1.
(3) Отчетът за изпълнението на бюджета на
Народното събрание се приема от Народното
събрание заедно с годишния отчет за изпълнението на държавния бюджет на Република
България.
Чл. 5. Народните представители получават
основно месечно възнаграждение, равно на
три средномесечни заплати на наетите лица
по трудово и служебно правоотношение в
обществения сектор, съобразно данни на Националния статистически институт. Основното
месечно възнаграждение се преизчислява всяко
тримесечие, като се взема предвид средномесечната работна заплата за последния месец
от предходното тримесечие. Възнаграждението
се получава по банков път.
Чл. 6. (1) Председателят на Народното
събрание получава месечно възнаграждение
с 55 на сто по-високо от основното месечно
възнаграждение по чл. 5, заместник-председателите на Народното събрание – с 45 на сто,
председателите на парламентарните комисии и
председателите на парламентарните групи – с
35 на сто, заместник-председателите на комисии – с 25 на сто, членовете на постоянна
комисия – с 15 на сто, и секретарите на Народното събрание – с 10 на сто.
(2) При съпредседателство на парламентарната група се полага възнаграждение за един
председател.
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(3) Народен представител, който заема повече от една ръководна длъжност, получава
по-високото възнаграждение измежду тях – за
едната длъжност, а за другите длъжности – получава възнаграждение като член.
(4) За участие в подкомисии, временни комисии, както и за работни групи, избрани от
постоянните комисии, народните представители получават възнаграждение пропорционално
на времето на работа, но не по-голямо от 5
на сто от основното месечно възнаграждение.
При удължаване на срока на дейността на
временните комисии и работните групи се
решава дали участващите в тях получават
допълнително възнаграждение.
(5) Възнагражденията по предходните алинеи се изплащат по банков път.
Чл. 7. (1) Към основните месечни възнаграждения, определени в чл. 5 и 6, се начисляват допълнителни месечни възнаграждения
за трудов стаж и професионален опит – 1 на
сто за всяка прослужена година, за научна
степен „доктор“ – 10 на сто, и за „доктор на
науките“ – 15 на сто от основното месечно
възнаграждение за народен представител.
(2) От начислените възнаграждения по чл. 5
и 6 и по ал. 1 и 2 се правят удръжки за сметка
на осигурените лица за осигурителни вноски
по Кодекса за социално осигуряване, Закона
за здравното осигуряване, за данък съгласно
Закона за данъците върху доходите на физическите лица, за други удръжки, определени
със закон, както и удръжките по чл. 13.
Чл. 8. Народните представители се осигуряват за всички осигурителни случаи с процент
на трета категория труд и се застраховат по
рискова застраховка „Живот“.
Чл. 9. Всички допълнителни разходи за
придружител и помощник на народен представител с увреждане се поемат от бюджета
на Народното събрание.
Чл. 10. (1) Признават се транспортните
разходи на народен представител при пътуване
с държавния и общинския вътрешноградски
транспорт, железопътния, автомобилния и
водния транспорт – първа класа, и спално
място за цялата вътрешна транспортна мрежа.
(2) Признават се транспортните разходи на
народните представители по частни автобусни
линии във връзка с дейността им като народни
представители.
(3) Признават се транспортните разходи на
народните представители, избрани в райони,
намиращи се в области, с които има самолетна
връзка, и съседни на тях области и отстоящи
на повече от 250 километра от София, до общо
40 самолетни билета годишно – еднопосочни
или двупосочни, а на останалите – до общо
12 самолетни билета годишно – еднопосочни
или двупосочни, във връзка с дейността им
като народни представители.
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(4) На народните представители, които не
притежават семейно жилище на територията
на Столичната община, безвъзмездно се осигурява жилище в София от мандатния жилищен
фонд на Народното събрание, като разходите
по основен ремонт, типово обзавеждане, охрана
чрез сигнална охранителна техника или по
друг начин, данъците и таксите по Закона за
местните данъци и такси се поемат от бюджета
на Народното събрание.
(5) Народните представители имат право на
квартирни и дневни за сметка на Народното
събрание при посещение в изборните райони.
Размерът на квартирните и лимитът на пътните, когато се пътува със собствен автомобил,
се определят от председателя на Народното
събрание. Този въпрос се регламентира от
вътрешен акт, издаден от председателя на
Народното събрание.
(6) Народният представител има право на
работно помещение в София, осигурено от
Народното събрание с необходимите техничес
ки и комуникационни средства, както и на
служебна уеб страница в интернет, поддържана
на сървъра на Народното събрание.
Чл. 11. Народното събрание поема допълнителни разходи на народните представители,
организирани в парламентарни групи, и на
народните представители, нечленуващи в парламентарна група, в размер на две трети от основното месечно възнаграждение на народните
представители по чл. 5. Сумите се превеждат
на народните представители по банков път въз
основа на решение на парламентарните групи.
В решението се определят разпределението
на средствата, тяхното отчитане и контрол.
Тези средства се използват за заплащане на
сътрудници, консултации, експертизи, помещения и други дейности, свързани с работата на
народните представители в Народното събрание
и изборните им райони. Народните представители, организирани в парламентарни групи,
и народните представители, нечленуващи в
парламентарна група, обявяват на страницата
си в интернет информация за изразходваните
средства, като посочват и получателите на
средствата (собствено и фамилно име или
наименование). Допълнителните разходи се
облагат по реда на Закона за корпоративното
подоходно облагане.
Чл. 12. Бюджетът на Народното събрание
включва средства за представителни разходи
на председателя и заместник-председателите
на Народното събрание, на председателите
на парламентарните групи, на председателите
на постоянните комисии, както и средства за
посрещане на гости, поканени от Народното
събрание.
Чл. 13. (1) При неоправдано отсъствие от
пленарно заседание на народния представител се прави удръжка, равна на дневното му
възнаграждение.
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(2) При неоправдано отсъствие от заседание на парламентарна комисия, подкомисия
и работна група на народния представител се
прави удръжка, равна на съответната добавка
за участие в заседанието.
(3) При неоправдано отсъствие от три
поредни или общо 5 пленарни заседания за
съответния месец на народния представител
се прави удръжка, равна на две трети от
месечното му възнаграждение, и Народното
събрание не поема повече от една трета от
допълнителните му разходи по чл. 11.
(4) Когато поради липса на кворум заседанието на Народното събрание не бъде открито
или бъде прекратено, на народните представители, отсъствали по неуважителни причини от
заседанието, се прави удръжка, равна на две
трети от дневното възнаграждение.
(5) Данните се вземат от разпечатките за
регистрация и гласуване, справки от председателите на парламентарни комисии, подкомисии и работни групи и от стенографските
протоколи.
Чл. 14. Сумите, набирани по чл. 13, се отнасят в икономия на бюджета на Народното
събрание.
Чл. 15. (1) Възнагражденията по чл. 5 и 7 се
начисляват от изборния ден, а за встъпилите
допълнително народни представители – от
деня, в който народният представител е обявен
за избран от Централната избирателна комисия.
По чл. 6 възнагражденията се начисляват от
датата на избирането на народните представители на съответните длъжности и за членове
на комисии.
(2) Министри, избрани за народни представители в следващо Народно събрание, декларират
от кой държавен орган желаят да получават
полагащото им се възнаграждение за периода
до избор на нов Министерски съвет.
Чл. 16. (1) Парламентарен служител, който
е придобил право на пенсия за осигурителен
стаж и възраст, при освобождаване от длъжност
има право на еднократно парично обезщетение
в размер на толкова основни заплати, колкото
прослужени години има в Народното събрание,
но не повече от 10.
(2) На парламентарните служители се изплаща всяка година сума за облекло в размер
до две средномесечни заплати на заетите в
бюджетната сфера.
Чл. 17. Националният център за парламентарни изследвания публикува на сайта на
центъра на интернет страницата на Народното
събрание плана си за работа, извършените
изследвания или проучвания по заявка на
Народното събрание, парламентарна група или
комисия и извършените последващи оценки
на въздействието на законите, възложени от
комисиите по чл. 26, ал. 2, финансирани от
бюджета на Народното събрание, направените
публикации и архив по години и теми.
7903
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РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна комисия за въпро
сите с енергийната криза и предложение за
справяне с нея
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република
България и чл. 36 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна комисия за въпросите
с енергийната криза и предложение за справяне
с нея в състав от 14 народни представители,
избрани на паритетен принцип – по двама от
всяка парламентарна група, с основен предмет и цел да даде предложения за справяне
с кризата в енергийния сектор.
2. Избира ръководство и състав на Временната комисия, както следва:
Председател: Радослав Стефанов Рибарски
Членове: Венко Николов Сабрутев
Жечо Дончев Станков
Теменужка Петрова Петкова
Рамадан Байрам Аталай
Станислав Димитров Анастасов
Драгомир Велков Стойнев
Румен Василев Гечев
Иво Георгиев Атанасов
Тихомир Гочев Тенев
Владислав Панчев Панев
Ивайло Николаев Мирчев
Искра Михайлова Михайлова
Николай Георгиев Дренчев
3. Комисията се избира за срок от един
месец.
Решението е прието от 47-ото Народно съб
рание на 15 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
7841

РЕШЕНИЕ

за промяна на дните на ваканция на Народ
ното събрание по чл. 39, ал. 2 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 39, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
За 2021 г. намалява периода на ваканцията
на Народното събрание по чл. 39, ал. 2 от
Правилника за организацията и дейността

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

на Народното събрание от 22 декември до
10 януари до дните 29 – 31 декември 2021 г.
Решението е прието от 47-ото Народно съб
рание на 17 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
7881

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Христо Йорданов Даскалов като народен представител
от Шестнадесети изборен район – Пловдив.
Решението е прието от 47-ото Народно съб
рание на 17 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
7882

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Иван Маркос Христанов като народен представител
от Петнадесети изборен район – Плевенски.
Решението е прието от 47-ото Народно съб
рание на 17 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
7883

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прек ратява пълномощи я та на Велико
Митков Минков като народен представител
от Деветнадесети изборен район – Русенски.
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Решението е прието от 47-ото Народно съб
рание на 17 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
7884

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Радостина
А лександрова Ценова като народен представител от Двадесет и четвърти изборен
район – София.
Решението е прието от 47-ото Народно съб
рание на 17 декември 2021 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Никола Минчев
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УКАЗ № 293
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам бригаден генерал Здравко
Иванов Пехливанов от длъжността заместникдиректор на дирекция „Операции и планиране“ в Международния военен секретариат
на НАТО в Брюксел, Белгия, считано от
1 януари 2022 г.
2. Назначавам бригаден генерал Здравко
Иванов Пехливанов на длъжността директор
на дирекция „Стратегическо планиране“, считано от 1 март 2022 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 14 декември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова

7885

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 292
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4, чл. 146, т. 1, чл. 160, ал. 1, т. 6,
чл. 162, т. 2 и чл. 170, ал. 1, т. 1 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам бригаден генерал Анатолий
Цветанов Кръстев от длъжността директор
на дирекция „Стратегическо планиране“ и
от военна служба, считано от 1 март 2022 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 14 декември 2021 г.
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7869

УКАЗ № 294
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам бригаден генерал Станимир Христов Христов от длъжността директор на дирекция „Операции и подготовка“
в Министерството на отбраната, считано от
15 януари 2022 г.
2. Назначавам бригаден генерал Станимир
Христов Христов на длъжността командир
на 2-ра механизирана бригада, считано от
15 януари 2022 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.

Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Кирил Петков

Издаден в София на 14 декември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Кирил Петков

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
7870
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УКАЗ № 295

ПОС ТА НОВЯВА М:

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

Награждавам проф. Петър Неделчев Делев
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за
неговите особено значими заслуги в областта
на античната история и тракологията.

ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам бригаден генерал Стоян
Георгиев Шопов от длъжността командир
на 2-ра механизирана бригада, считано от
15 януари 2022 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 14 декември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
7871

УКАЗ № 296
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка
с чл. 19, т. 4, чл. 146, т. 1 и чл. 216, ал. 2 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам полковник Станимир Петров
Йорданов за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност директор на
дирекция „Операции и подготовка“, считано
от 15 януари 2022 г., до назначаването на титуляр на длъжността, но за срок не по-дълъг
от една година.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 14 декември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
7872

Издаден в София на 14 декември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
7873

УКАЗ № 298
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Илка Василева Зафирова с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за
особено значимите є заслуги в областта на
културата.
Издаден в София на 14 декември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
7874

УКАЗ № 299
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награ ж давам Красимир Банчев Дачев
с орден „Стара планина“ първа степен за
изключителния му принос и заслуги към
икономическото развитие на страната.
Издаден в София на 14 декември 2021 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Кирил Петков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова

УКАЗ № 297
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България

7875
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 438
ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
за 2021 г. за финансово осигуряване на дей
ности по Програмата за изграждане, при
строяване, надстрояване и реконструкция
на детски ясли, детски градини и училища
2020 – 2022 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 3 280 976 лв. за финансово
осигуряване на дейности по Програмата за
изграждане, пристрояване, надстрояване и
реконструкция на детски ясли, детски градини
и училища 2020 – 2022 г., одобрена с Решение
№ 543 на Министерски съвет от 2020 г.
(2) Средствата по ал. 1 са допълнителни
трансфери за други целеви разходи по бюджетите на общините за 2021 г., разпределени
съгласно приложението.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 109

Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 337 на Министерския съвет от 2021 г. за одобряване на
допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
за финансово осигуряване на дейности по
Програмата за изграждане, пристрояване,
надстрояване и реконструкция на детски ясли,
детски градини и училища 2020 – 2022 г. се
правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1 числото „4 115 799“ се
заменя с „3 000 065“.
2. В чл. 1, ал. 2, т. 2 числото „4 046 609“
се заменя с „2 930 875“.
3. В приложението към чл. 1, ал. 2, т. 2:
а) ред „община Благоевград“ се заличава;
б) на ред „Общо:“, в колона 4 числото
„4 046 609“ се заменя с „2 930 875“.
§ 2. Постановлението се приема на основа
ние чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и т. 2 от Решение № 543 на
Министерския съвет от 2020 г. за приемане
на Програма за изграждане, пристрояване,
надстрояване и реконструкция на детски
ясли, детски градини и училища за периода
2020 – 2022 г.
§ 3. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и нау
ката и на кметовете на съответните общини.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
16 декември 2021 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение
към чл. 1, ал. 2

Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините
Община

Област

Дейност/предназначение

Белица

Благоевград

Пристройка, отредена за детска градина към обществена
сграда, с. Горно Краище, община Белица, област Благоевград

31 748

Айтос

Бургас

Изграждане на нова сграда на детска градина в УПИ I, кв.
136, гр. Айтос, община Бургас

227 178

Бургас

Изграждане на ДГ „Синчец“ – филиал в УПИ ХIII, кв. 32,
по плана на кв. Горно Езерово, гр. Бургас, област Бургас –
384 035 лв.; Реконструкция и надстройка на съществуваща
сграда към Професионалната гимназия по компютърно
програмиране и иновации (ПГКПИ) в гр. Бургас, община
Бургас – 73 055 лв.

457 090

Малко Търново Бургас

Проектиране, строителство и въвеждане в експлоатация
на пристройка на детска градина „Ален мак“, с. Звездец,
община Малко Търново, област Бургас

152 952

Руен

Бургас

Пристройка и надстройка с един етаж на ДГ в УПИ II-311,
кв. 27, с. Руен, област Бургас

88 569

Долни чифлик

Варна

Пристройка към основна сграда и изграждане на пристройка и реконструкция на физкултурен салон към СУ „Васил
Левски“, гр. Долни чифлик, област Варна

550 881

Троян

Ловеч

Реконструкция на съществуваща постройка в Начално училище „Христо Ботев“, гр. Троян

3 360

Бургас

Средства
(в лв.)

БРОЙ 109
Община

ДЪРЖАВЕН
Област

ВЕСТНИК

Дейност/предназначение

Средства
(в лв.)
176 900

Кайнарджа

Силистра

Твърдица

Сливен

Ботевград

Софийска

Своге

Софийска

Опан

Стара Загора

ЦДГ в УПИ ІV, кв. 44, по плана на с. Опан (довършване на
започнато строителство, включително двор, без обзавеждане)

455 927

Чирпан

Стара Загора

Изграждане на нова детска градина и ажурна ограда, с. Свобода, област Стара Загора

81 071

Ямбол

Преустройство, реконструкция и пристрояване към съществуваща сграда на детска градина „Пролет“ – Етап 1, гр. Ямбол – 148 624 лв.; Разширение на ОБУ „Д-р Петър Берон“,
гр. Ямбол – учебна сграда с 5 класни стаи и обслужващи
помещения, реконструкция на сграда и обновяване на дворното пространство – 336 629 лв.

485 253

Ямбол

Изграждане на нова ДГ в с. Голеш, област Силистра
Основен ремонт на детска градина „Щастливо детство“,
област Сливен
Преустройство и пристройка на детска градина „Кокиче“,
Ботевград – 95 041 лв.; Изграждане на нова сграда на детска
градина „Здравец“, с. Литаково – 17 040 лв.
Промяна предназначението на двуетажна масивна сграда в
детска градина – УПИ V-379 „За социални дейности“, кв. 7,
с. Церово, община Своге

С Т Р. 3 7

Общо

158 042
112 081
299 924

3 280 976

7853

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 439
ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери за
2021 г. за финансово осигуряване на дейности
по Национална програма „Оптимизиране на
вътрешната структура на персонала“, одобрена
с Решение № 188 на Министерския съвет от
2021 г. за одобряване на национални програми
за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери
в размер 14 072 722 лв. за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална
прог рама „Оптимизиране на вът р ешната
структура на персонала“, одобрена с Решение
№ 188 на Министерския съвет от 2021 г. за
одобряване на национални програми за развитие на образованието.
Чл. 2. (1) Допълнителните трансфери по
чл. 1 да се осигурят, както следва:
1. за сметка на предвидените разходи по
централния бюджет за национални програми
за развитие на образованието за 2021 г. –
13 711 346 лв.;
2. за сметка на намаление на утвърдените
разходи по „Политика в областта на всеоб
хватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия
живот“, бюджетна програма „Осигуряване на
качеството в системата на предучилищното
и училищното образование“, по бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2021 г. – 361 376 лв.

(2) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния
бюджет под формата на обща субсидия за
делегираните от държавата дейности.
Чл. 3. Със сумата по чл. 2, ал. 1, т. 2 да
се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на образованието и науката и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. 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 и т. 2 и 3 от
Решение № 188 на Министерския съвет от
2021 г. за одобряване на национални програми
за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
16 декември 2021 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
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Приложение
към чл. 1
Допълнителни трансфери по бюджетите на
общините по Национална програма „Опти
мизиране на вътрешната структура на пер
сонала“ за 2021 г.
Списък на общините и средствата по одобрени формуляри за институциите за четвърти
транш 2021 г.

Община

Област

Общ ра з мер на обез
щетенията
и осигуровките за финансиране
(лв.)

Община

Област

Общ ра з мер на обез
щетенията
и осигуровките за финансиране
(лв.)

Eлена

Bелико Tърново

62 758

Златарица

Bелико Tърново

30 125

Лясковец

Bелико Tърново

5 271

Павликени

Bелико Tърново

28 494

Полски Tръмбеш

Bелико Tърново

56 188

Cвищов

Bелико Tърново

129 124

Cтражица

Bелико Tърново

21 246

Cухиндол

Bелико Tърново

3 351

Белоградчик

Bидин

7 684

Bидин

Bидин

172 085
58 308

Банско

Благоевград

12 068

Белица

Благоевград

66 515

Благоевград

Благоевград

185 124

Гоце Делчев

Благоевград

62 976

Димово

Bидин

Гърмен

Благоевград

47 459

Hово cело

Bидин

28 518

Pужинци

Bидин

21 804

Борован

Bраца

11 966

Бяла Cлатина

Bраца

75 653

Петрич

Благоевград

129 408

Pазлог

Благоевград

14 784

Cандански

Благоевград

139 979

Cатовча

Благоевград

36 974

Bраца

Bраца

175 143

Cимитли

Благоевград

84 165

Kозлодуй

Bраца

868

Xаджидимово

Благоевград

22 643

Mездра

Bраца

22 359

Якоруда

Благоевград

19 833

Mизия

Bраца

7 900

Aйтос

Бургас

42 395

Oряхово

Bраца

76 990

Бургас

Бургас

295 546

Pоман

Bраца

1 449

Kамено

Бургас

47 819

Xайредин

Bраца

877

Kарнобат

Бургас

61 509

Габрово

Габрово

94 644

Hесебър

Бургас

42 882

Дряново

Габрово

2 492

Поморие

Бургас

51 569

Приморско

Бургас

27 616

Cевлиево

Габрово

27 176

Pуен

Бургас

48 095

Балчик

Добрич

65 652

Cозопол

Бургас

20 985

Генерал Тошево

Добрич

41 262

Средец

Бургас

13 394

Добрич

Добрич

197 730

Cунгурларе

Бургас

102 788

Добричка

Добрич

27 355

Aксаково

Bарна

33 271

Kаварна

Добрич

46 428

Белослав

Bарна

25 943

Tервел

Добрич

40 108

Бяла

Bарна

64 405

Шабла

Добрич

44 783

Bарна

Bарна

422 945

Aрдино

Kърджали

7 201

Bетрино

Bарна

7 845

Джебел

Kърджали

16 885

Долни чифлик

Bарна

26 792

Kирково

Kърджали

4 174

Kрумовград

Kърджали

27 603

Kърджали

Kърджали

281 163

Черноочене

Kърджали

48 803

Дългопол

Bарна

5 937

Провадия

Bарна

61 918

Cуворово

Bарна

9 466

Bелико Tърново

Bелико Tърново

121 995

Бобовдол

Kюстендил

53 238

Горна Oряховица

Bелико Tърново

104 256

Дупница

Kюстендил

219 271
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Област

Общ ра з мер на обез
щетенията
и осигуровките за финансиране
(лв.)

Kюстендил

Kюстендил

56 118

Kалояново

Пловдив

62 683

Pила

Kюстендил

2 097

Kарлово

Пловдив

76 938

Cапарева баня

Kюстендил

3 745

„Mарица“

Пловдив

54 217

Aприлци

Ловеч

64 836

Пловдив

Пловдив

518 273

Летница

Ловеч

9 086

Първомай

Пловдив

21 755

Ловеч

Ловеч

33 182

Pаковски

Пловдив

41 220

Tетевен

Ловеч

64 995

„Pодопи“

Пловдив

27 269

Tроян

Ловеч

64 172

Cадово

Пловдив

32 478

Ябланица

Ловеч

1 826

Стамболийски

Пловдив

74 284

Берковица

Mонтана

36 277

Cъединение

Пловдив

4 934

Бойчиновци

Mонтана

45 014

Xисаря

Пловдив

49 088

Bълчедръм

Mонтана

104 024

Куклен

Пловдив

8 534

Bършец

Mонтана

21 871

Сопот

Пловдив

6 366

Лом

Mонтана

244 486

Завет

Pазград

1 800

Mедковец

Mонтана

29 623

Исперих

Pазград

74 348

Mонтана

Mонтана

49 651

Kубрат

Pазград

27 852

Чипровци

Mонтана

8 330

Лозница

Pазград

56 751

Батак

Пазарджик

2 070

Pазград

Pазград

84 180

Белово

Пазарджик

22 428

Борово

Pусе

12 821

Брацигово

Пазарджик

36 824

Бяла

Pусе

34 181

Bелинград

Пазарджик

69 020

Две могили

Pусе

2 209

Лесичово

Пазарджик

26 315

Иваново

Pусе

97

Пазарджик

Пазарджик

204 993

Pусе

Pусе

95 989

Панагюрище

Пазарджик

20 295

Cливо поле

Pусе

20 097

Пещера

Пазарджик

11 011

Ценово

Pусе

23 601

Pакитово

Пазарджик

8 074

Cептември

Пазарджик

27 904

Cтрелча

Пазарджик

Сърница

Пазарджик

Перник

Перник

104 643

Pадомир

Перник

67 713

Белене

Плевен

8 198

Долна Mитрополия Плевен
Долни Дъбник

Плевен

Искър
Левски

Община

Община

Област

Общ ра з мер на обез
щетенията
и осигуровките за финансиране
(лв.)

Главиница

Cилистра

62 981

Дулово

Cилистра

33 481

2 269

Cилистра

Cилистра

119 980

2 170

Cитово

Cилистра

21 908

Tутракан

Cилистра

12 144

Kотел

Cливен

21 992

Cливен

Cливен

216 147

26 449

Tвърдица

Cливен

20 076

42 291

Девин

Cмолян

53 173

Плевен

23 930

Доспат

Cмолян

76 895

Плевен

1 356

Златоград

Cмолян

31 934

Mадан

Cмолян

21 940

Hикопол

Плевен

46 717

Плевен

Плевен

248 959

Hеделино

Cмолян

28 033

Пордим

Плевен

2 165

Pудозем

Cмолян

34 369

Червен бряг

Плевен

151 774

Cмолян

Cмолян

57 499

Kнежа

Плевен

97 254

Чепеларе

Cмолян

62 456

Aсеновград

Пловдив

137 561

Столична

София-град

Брезово

Пловдив

2 027

Божурище

София област

2 251 473
62 752
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Област

ВЕСТНИК

Общ ра з мер на обез
щетенията
и осигуровките за финансиране
(лв.)

Община

БРОЙ 109

Област

Общ ра з мер на обез
щетенията
и осигуровките за финансиране
(лв.)

Ботевград

София област

97 095

Cтралджа

Ямбол

14 010

Горна Малина

София област

22 109

„Tунджа“

Ямбол

32 953

Долна баня

София област

38 393

Ямбол

Ямбол

99 352

Драгоман

София област

1 889

Eлин Пелин

София област

52 915

Eтрополе

София област

47 611

Ихтиман

София област

14 019

Kостенец

София област

50 387

Правец

София област

25 203

Cамоков

София област

116 134

Cвоге

София област

23 122

Чавдар

София област

47 277

Гълъбово

Cтара Загора

40 179

Kазанлък

Cтара Загора

57 912

Николаево

Cтара Загора

1 714

Павел баня

Cтара Загора

11 191

Pаднево

Cтара Загора

20 523

Cтара Загора

Cтара Загора

146 211

Чирпан

Cтара Загора

23 278

Aнтоново

Tърговище

29 323

Oмуртаг

Tърговище

7 663

Попово

Tърговище

100 158

Tърговище

Tърговище

112 333

Димитровград

Xасково

63 210

Ивайловград

Xасково

24 422

Любимец

Xасково

42 686

Mинерални бани

Xасково

2 095

Cвиленград

Xасково

37 821

Cимеоновград

Xасково

6 593

Cтамболово

Xасково

9 730

Tополовград

Xасково

2 775

Xарманли

Xасково

66 470

Xасково

Xасково

304 020

Велики Преслав

Шумен

Bенец

Шумен

26 525

Bърбица

Шумен

28 694

Kаолиново

Шумен

114 048

Kаспичан

Шумен

41 166

Hови пазар

Шумен

120 474

Cмядово

Шумен

61 274

Xитрино

Шумен

46 985

Шумен

Шумен

237 357

Eлхово

Ямбол

43 142

19 912

Общо средства

14 072 722

7854

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 440
ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2021 г. за финан
сово осигуряване на дейности по Национална
програма „Отново заедно“, одобрена с Реше
ние № 453 на Министерския съвет от 2021 г.,
изменено и допълнено с Решение № 679 на
Министерския съвет от 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в общ размер 40 950 лв., разпределени
по бюджетите на общините за 2021 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Отново заедно“ съгласно
приложението.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се
предоставят по бюджетите на общините от
централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на преструктуриране на разходи и/
или трансфери по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 3. 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. 55a от
Закона за публичните финанси и т. 3 от Решение № 453 на Министерския съвет от 2021 г.
за одобряване на Национална програма за
развитие на образованието „Отново заедно“,
изменено и допълнено с Решение № 679 на
Министерския съвет от 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
16 декември 2021 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов

БРОЙ 109

ДЪРЖАВЕН

Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на допълнителните трансфери
за финансово осигуряване на дейности по
Национална програма „Отново заедно“
Област

Община

Средства
(в лв.)

Ловеч

Тетевен

1 650

Монтана

Монтана

5 400

Пазарджик

Панагюрище

4 950

София-град

Столична

20 700

София област

Ихтиман

8 250

ОБЩО

40 950

7855

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 441
ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г. в размер 617 069 лв.
за изплащане на обезщетения по Закона за
държавния служител и по Кодекса на труда.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2021 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджетна програма
„Администрация“ по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши съответните 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 чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
16 декември 2021 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
7856

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 442
ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2021 г. за допъл
нително финансиране за защитените детски
градини и защитените училища, одобрени с
Решение № 832 на Министерския съвет от
2021 г. за приемане на списък със защитените
детски градини и защитените училища в Ре
публика България за учебната 2021 – 2022 го
дина, и за финансиране на обхванатите в
задължителното предучилищно образование
деца, навършили 4-годишна възраст
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 143 909 лв., разпределени по
бюджетите на общините за 2021 г. съгласно
приложението, предназначени за:
1. допълнително финансиране за защитените детски градини и защитените училища,
одобрени с Решение № 832 на Министерския
съвет от 2021 г. за приемане на списък със
защитените детски градини и защитените
училища в Република България за учебната
2021 – 2022 година – 96 168 лв.;
2. финансиране на обхванатите в задължителното предучилищно образование деца,
навършили 4-годишна възраст – 47 741 лв.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да
се осигурят, както следва:
1. за сметка на намаление на утвърдените
разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно
и училищно образование. Учене през целия
живот“, бюджетна програма „Училищно образование“, по бюджета на Министерството
на образова ниет о и нау ката за 2021 г. –
96 168 лв.;
2. за сметка на предвидените разходи по
централния бюджет за 2021 г. – 47 741 лв.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния
бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности, като тези
по чл. 1, ал. 1, т. 1 са за сметка на намаление
на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2021 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да
се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г. и да уведоми министъра
на финансите.

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

Чл. 4. 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. 54 и
чл. 282, ал. 14, т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 3 и 4
от Постановление № 121 на Министерския
съвет от 2017 г. за приемане на критерии за
определяне на защитените детски градини и
защитените училища и на условия и ред за
тяхното допълнително финансиране, § 16 и 17
от преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на

ВЕСТНИК

БРОЙ 109

Закона за предучилищното и училищното
образование (ДВ, бр. 82 от 2020 г.) и § 17,
ал. 1 от зак лючителните разпоредби към
Постановление № 287 на Министерския съвет
от 2020 г. за изменение и допълнение на Наредбата за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното
образование, приета с Постановление № 219
на Министерския съвет от 2017 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
16 декември 2021 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на средствата за допълнително финансиране за защитените детски градини и
защитените училища, одобрени с Решение № 832 на Министерския съвет от 2021 г. за приемане
на списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България за
учебната 2021 – 2022 година, и за финансиране на обхванатите в задължителното предучи
лищно образование деца, навършили 4-годишна възраст, за 2021 г.
№
по
ред

Община

1.

Гоце Делчев

2.

Област

Благоевград

Средства за финансиране
Допълнителни средна обхванатите в задълства за защитените
жителното предучилищно
детски градини и заобразование деца, навърщитените училища
шили 4-годишна възраст

Общо
средства
(в лв.)

361

361

Долни чифлик Варна

9 394

9 394

3.

Макреш

Видин

6 143

6 143

4.

Лом

Монтана

9 033

9 033

5.

Брезник

Перник

8 672

8 672

6.

Ковачевци

Перник

10 478

10 478

7.

Силистра

Силистра

8.

Девин

Смолян

14 366

14 366

9.

Доспат

Смолян

16 347

16 347

10.

Рудозем

Смолян

11.

Самоков

София област

12. Опака

Търговище

13.

Ямбол

„Тунджа“
Общо

7857

26 681

6 529
19 567

6 529
19 567

14 531
1 807
96 168

26 681

14 531
1 807

47 741

143 909
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ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.
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по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния
бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на
намаление на бюджетното взаимоотношение
на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2021 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2021 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2021 г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2021 г. за финан
сово осигуряване на дейности по национални
програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 895 281 лв., разпределени по
бюджетите на общините за 2021 г. съгласно
приложението, за финансово осигуряване на
дейности по следните национални програми
за развитие на образованието:
1. „Мотивирани у чители“ – 8320 лв. по
модул 1 „Дейности, насочени към нови за
системата учители (със или без придобита
професионална квалификация „учител“) с оглед осигуряване на педагогически специалис
ти в училища с траен недостиг на такива“, и
4640 лв. по модул 3 „Действащи учители и специалисти с висше образование без досегашен
преподавателски опит и/или квалификация,
които демонстрират мотивация и нагласи за
работа в предизвикателна среда, както и с
ученици с ниски образователни резултати“;
2. „Без свободен час“ – 719 446 лв. по модул 1
„Без свободен час в училище“, 83 133 лв. по
модул 2 „Без свободен час в детската градина“
и 52 665 лв. по модул 3 „Подкрепа на обучението от разстояние в електронна среда“;
3. „Профилактика и рехабилитаци я на
педагогическите специалисти“ – 285 лв. по
модул 1 „Профилактика на педагогическите
специалисти“, и 26 792 лв. по модул 2 „Рехабилитация на педагогическите специалисти“.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаление на
утвърдените разходи по „Политика в област
та на всеобхватното, достъпно и качествено
пред у чилищно и у чилищно образование.
Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“,

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a от
Закона за публичните финанси и с т. 3 от
Решение № 188 на Министерския съвет от
2021 г. за одобряване на национални програми
за развитие на образованието, т. 3 от Решение
№ 257 на Министерския съвет от 2021 г. за одоб
ряване на национални програми за развитие
на образованието и т. 3 от Решение № 582 на
Министерския съвет от 2021 г. за одобряване
на Национална програма „Профилактика и рехабилитация на педагогическите специалисти“.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
16 декември 2021 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2021 г.
Община

Област

НП „Мотивирани
учители“
(в лв.)

НП „Без
свободен
час“
(в лв.)

НП „Профилактика
и рехабилитация на
педагогическите специалисти“
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Банско

Благоевград

1 133

0

1 133

Благоевград

Благоевград

9 265

215

9 480

Гоце Делчев

Благоевград

Гърмен

Благоевград

160

3 066

3 226

335

335
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Община

Област

ВЕСТНИК

НП „Мотивирани
учители“
(в лв.)

НП „Без
свободен
час“
(в лв.)

БРОЙ 109
НП „Профилактика
и рехабилитация на
педагогическите специалисти“
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Петрич

Благоевград

Разлог

Благоевград

Сандански

Благоевград

7 452

7 452

Сатовча

Благоевград

714

714

Симитли

Благоевград

1 340

1 340

Струмяни

Благоевград

1 740

1 740

Хаджидимово

Благоевград

1 779

1 779

Якоруда

Благоевград

420

420

Айтос

Бургас

Бургас

Бургас

Камено

Бургас

Карнобат

Бургас

Поморие

Бургас

Руен

Бургас

Созопол

Бургас

100

100

Средец

Бургас

100

100

Сунгурларе

Бургас

100

100

Аврен

Варна

100

100

Аксаково

Варна

4 781

100

4 881

Белослав

Варна

2 379

Варна

Варна

83 672

Ветрино

Варна

Вълчи дол

Варна

Долни чифлик

Варна

Дългопол

Варна

5 345

Провадия

Варна

4 357

Суворово

Варна

356

Велико Търново

Велико Търново

480

12 955

Горна Оряховица

Велико Търново

320

8 687

9 007

Лясковец

Велико Търново

3 022

3 022

Павликени

Велико Търново

1 615

1 615

Полски Тръмбеш

Велико Търново

1 751

1 751

Свищов

Велико Търново

4 977

Стражица

Велико Търново

3 203

3 203

Сухиндол

Велико Търново

84

84

Видин

Видин

10 306

Димово

Видин

1 838

1 838

Кула

Видин

2 284

2 284

Борован

Враца

326

326

2 471

480

400

2 871

100

100

3 706

500

4 206

36 640

600

37 720

200

200

4 458
160

3 995

4 458
100

4 901

160

4 255
4 901

2 379
3 250

86 922

100

100

2 069

2 229
90

90
5 345

100

4 457
356

100

90

400

13 535

5 067

10 706
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Община

Област

ВЕСТНИК

НП „Мотивирани
учители“
(в лв.)

НП „Без
свободен
час“
(в лв.)

С Т Р. 4 5
НП „Профилактика
и рехабилитация на
педагогическите специалисти“
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Бяла Слатина

Враца

4 019

120

4 139

Враца

Враца

10 983

800

11 783

Козлодуй

Враца

Криводол

Враца

Мездра

Враца

160

4 863

Мизия

Враца

160

1 113

1 273

Оряхово

Враца

483

483

Роман

Враца

150

Габрово

Габрово

Дряново

Габрово

1 321

Севлиево

Габрово

4 267

Трявна

Габрово

2 529

Балчик

Добрич

Генерал Тошево

Добрич

Добрич

Добрич

Добричка

Добрич

Каварна

Добрич

1 176

1 176

Тервел

Добрич

945

945

Шабла

Добрич

261

261

Кирково

Кърджали

2 080

2 080

Кърджали

Кърджали

14 459

Момчилград

Кърджали

126

Бобов дол

Кюстендил

447

100

547

Дупница

Кюстендил

9 685

100

9 785

Кочериново

Кюстендил

1 426

Кюстендил

Кюстендил

9 143

Невестино

Кюстендил

145

145

Сапарева баня

Кюстендил

1 929

1 929

Ловеч

Ловеч

160

3 890

Луковит

Ловеч

160

504

664

Тетевен

Ловеч

399

399

Троян

Ловеч

6 192

6 192

Берковица

Монтана

1 571

1 571

Вълчедръм

Монтана

1 583

1 583

Вършец

Монтана

1 777

100

1 877

Лом

Монтана

845

100

945

Монтана

Монтана

2 891

100

2 991

Белово

Пазарджик

100

100

Велинград

Пазарджик

320

160

2 247

2 567
200

200

200

5 223

100

250

100

100
1 321

100

4 367
2 529

242

242

2 149

2 309

17 516
160

1 051

1 576

19 092

100

260

250

14 709
126

1 426
355

500

9 498

4 550

1 051
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Община

Област

ВЕСТНИК

НП „Мотивирани
учители“
(в лв.)

НП „Без
свободен
час“
(в лв.)

БРОЙ 109
НП „Профилактика
и рехабилитация на
педагогическите специалисти“
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Пазарджик

Пазарджик

13 899

14 059

Панагюрище

Пазарджик

2 843

2 843

Пещера

Пазарджик

964

Септември

Пазарджик

977

Стрелча

Пазарджик

263

263

Сърница

Пазарджик

1 607

1 607

Брезник

Перник

1 061

1 061

Перник

Перник

11 164

200

11 364

Радомир

Перник

1 292

200

1 492

Белене

Плевен

266

266

Гулянци

Плевен

2 170

2 170

Долна Митрополия Плевен

2 061

2 061

160

964
115

1 092

Левски

Плевен

Плевен

Плевен

160

Пордим

Плевен

160

Червен бряг

Плевен

11 507

Кнежа

Плевен

567

100

667

Асеновград

Пловдив

5 023

200

5 223

Брезово

Пловдив

473

200

673

Калояново

Пловдив

200

680

Карлово

Пловдив

5 774

200

5 974

Кричим

Пловдив

1 365

„Марица“

Пловдив

221

100

321

Пловдив

Пловдив

320

53 627

1 310

55 257

Първомай

Пловдив

320

2 694

Раковски

Пловдив

3 119

„Родопи“

Пловдив

1 139

1 139

Садово

Пловдив

1 040

1 040

Стамболийски

Пловдив

Съединение

Пловдив

462

462

Хисаря

Пловдив

1 166

1 166

Куклен

Пловдив

Исперих

Разград

Кубрат

Разград

1 449

1 449

Лозница

Разград

641

641

Разград

Разград

Цар Калоян

Разград

Ветово

Русе

Две могили

Русе

1 701
17 069

1 701
1 600

160

480

11 507

1 365

3 014
200

200

100
200

1 120
160

18 829

7 586

3 319

200

100
200

200

8 906

100

100

178

338
100

100
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Община

Област

ВЕСТНИК

НП „Мотивирани
учители“
(в лв.)

НП „Без
свободен
час“
(в лв.)

С Т Р. 4 7
НП „Профилактика
и рехабилитация на
педагогическите специалисти“
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Русе

Русе

100

27 449

Сливо поле

Русе

400

400

Главиница

Силистра

400

400

Дулово

Силистра

200

200

Силистра

Силистра

5 000

200

5 200

Ситово

Силистра

210

210

Котел

Сливен

776

776

Нова Загора

Сливен

4 926

4 926

Сливен

Сливен

Твърдица

Сливен

1 803

1 803

Девин

Смолян

1 838

1 838

Златоград

Смолян

1 375

1 375

Мадан

Смолян

Неделино

Смолян

210

210

Рудозем

Смолян

3 008

3 008

Смолян

Смолян

7 740

Чепеларе

Смолян

63

Столична

София-град

Божурище

София област

Ботевград

София област

Горна Малина

София област

Елин Пелин

София област

Етрополе

София област

Костенец

София област

Костинброд

София област

1 314

1 314

Пирдоп

София област

588

588

Правец

София област

2 025

2 025

Самоков

София област

8 133

8 133

Своге

София област

420

420

Сливница

София област

431

431

Челопеч

София област

147

147

Братя Даскалови

Стара Загора

84

84

Казанлък

Стара Загора

Мъглиж

Стара Загора

Николаево

Стара Загора

Павел баня

Стара Загора

Раднево

Стара Загора

Стара Загора

Стара Загора

Чирпан

Стара Загора

160

160

27 189

12 621

100

200

4 960

135 755

600

12 881

200

8 340
63

1 026

141 741

1 691

1 691

160

2 070

2 230

320

1 053

60

3 681

3 681

2 243

2 243

160

640

160

8 522

200

704
160

525

26 245
5 580

9 362
704

100

1 746
160

1 433

785
1 746

100

100

1 560

27 965
5 580
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Община

Област

ВЕСТНИК

НП „Мотивирани
учители“
(в лв.)

НП „Без
свободен
час“
(в лв.)

БРОЙ 109
НП „Профилактика
и рехабилитация на
педагогическите специалисти“
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Антоново

Търговище

660

Омуртаг

Търговище

755

Опака

Търговище

671

Попово

Търговище

Търговище

Търговище

Димитровград

Хасково

Минерални бани

Хасково

Свиленград

Хасково

3 653

3 653

Симеоновград

Хасково

452

452

Тополовград

Хасково

1 530

1 530

Харманли

Хасково

2 934

2 934

Хасково

Хасково

14 425

Велики Преслав

Шумен

603

603

Венец

Шумен

493

493

Върбица

Шумен

1 971

1 971

Каолиново

Шумен

52

52

Каспичан

Шумен

895

Никола Козлево

Шумен

1 258

Нови пазар

Шумен

Смядово

Шумен

1 228

Хитрино

Шумен

830

Шумен

Шумен

Елхово

Ямбол

477

477

Стралджа

Ямбол

1 407

1 407

„Тунджа“

Ямбол

179

179

Ямбол

Ямбол

5 534

540

6 074

855 244

27 077

895 281

ОБЩО

160

12 960

660
500

1 255

5 765

400

6 165

10 210

620

10 830

3 557

300

3 857

200

200

18 792

671

300

100

14 725

995
1 258

400

400

100

1 328
830

1 100

20 052

7858

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 444
ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.
за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерския съвет 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
Министерския съвет за 2021 г., както следва:
1. намаление на утвърдените разходи по:

а) Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския
съвет“, бюджетна програма „Министерски
съвет и организация на дейността му“, в
размер на 823 000 лв., в т.ч. по показател
„Персонал“ – 90 000 лв.;
б) бюджетна програма „Други дейности
и услуги“ в размер на 1 266 000 лв., в т.ч. по
показател „Персонал“ – 114 000 лв.;
2. увеличение на утвърдените разходи по:
а) Област „Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския
съвет“, бюджетна програма „Координация и
мониторинг на хоризонтални политики“, в
размер на 482 000 лв.;
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б) „Политика в областта на управлението
на средствата от ЕС“, бюджетна програма
„Координация при управление на средствата
от ЕС“, в размер на 91 000 лв.;
в) „Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията
на областите в България“, бюджетна програма
„Осъществяване на държавната политика на
областно ниво“, в размер на 265 000 лв.;
г) „Политика в областта на правото на
вероизповедание“, бюджетна програма „Вероизповедания“, в размер на 18 000 лв. по
показател „Персонал“;
д) „Политика в областта на архивното
дело“, бюджетна програма „Национален архивен фонд“, в размер на 450 000 лв., в т.ч. по
показател „Персонал“ – 90 000 лв.;
е) бюджетна програма „Администрация“
в размер на 783 000 лв., в т.ч. по показател
„Персонал“ – 96 000 лв.
Чл. 2. Увеличава утвърдения с чл. 6, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2021 г. показател по бюджета на
Министерския съвет максимален размер на
ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2021 г., със сума в размер
1 644 000 лв.
Чл. 3. Главният секретар на Министерския
съвет да извърши налагащите се промени по
бюджета на Министерския съвет 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 и чл. 77 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на главния секретар на Министерския съвет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
16 декември 2021 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
7876

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 446
ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2021 Г.

за допълнение на Постановление № 355 на
Министерския съвет от 2021 г. за одобрява
не на допълнителни разходи по бюджета на
Министерството на енергетиката за 2021 г.
(ДВ, бр. 90 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създава се чл. 2а:

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

„Чл. 2а. (1) За извършването на плащанията
по чл. 1, ал. 1 може да се използва сметка
за чужди средства на Министерството на
енергетиката.
(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 енергетиката.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
20 декември 2021 г.
Министър-председател:
Кирил Петков
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
7877

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение на Наредба № 10 от
2009 г. за условията, реда, механизма и крите
риите за заплащане от Националната здравно
осигурителна каса на лекарствени продукти,
медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, договаряне
на отстъпки и възстановяване на превише
ните средства при прилагане на механизъм,
гарантиращ предвидимост и устойчивост на
бюджета на НЗОК (обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9
от 2010 г., бр. 67 от 2011 г., бр. 49 от 2012 г.,
бр. 48 от 2014 г., бр. 30 и 62 от 2015 г., бр. 44
от 2016 г., бр. 89 от 2017 г., бр. 95 от 2018 г.,
бр. 17 и 47 от 2019 г., бр. 19 от 2020 г.; изм. с
Решение № 9042 от 8.07.2020 г. на Върховния
административен съд на Република България – бр. 104 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 106
от 2020 г. и бр. 73 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 8 ал. 5 се изменя така:
„(5) Националната здравноосигурителна
каса заплаща на лицата по чл. 7, ал. 1 по
4 лв. за всяко отчетено електронно предписание с предписан/и лекарствен/и продукт/и,
чието ниво на заплащане е 100 на сто.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2022 г.
Министър:
Асена Сербезова
7835
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 8 от 2008 г. за функциите и органи
зацията на дейността на бюрата за съдимост
(обн., ДВ, бр. 24 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 14
от 2013 г.; попр., бр. 15 от 2013 г.; изм. и доп.,
бр. 58 от 2014 г., бр. 78 от 2015 г., бр. 18 от
2018 г. и бр. 67 и 108 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Бюрото за съдимост по месторождение
на лицето изпраща информация до Централното бюро за съдимост, когато в бюрото за
съдимост е постъпил бюлетин за съдимост
или за наложено административно наказание
по чл. 78а НК за лице, което е:
1. гражданин на друга държава;
2. едновременно български гражданин и
гражданин на друга държава;
3. без гражданство или лице, чието гражданство не е известно.“
§ 2. В чл. 3 се създава ал. 4:
„(4) За целите на обмена на информация
за съдимост на граждани на държава членка и за целите на Регламент (EС) 2019/816
на Европейския парламент и на Съвета от
17 април 2019 г. за създаване на централизирана система за установяване на държавите
членки, разполагащи с информация за присъди
срещу граждани на трети държави и лица без
гражданство (ECRIS-TCN), с цел допълване
на Европейската информационна система за
съдимост и за изменение на Регламент (ЕС)
2018/1726 (ОВ, L 135 от 22 май 2019 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) 2019/816“, Централното бюро за съдимост събира, съхранява
и обменя информация за лицата, които са:
1. граждани единствено на друга държава;
2. едновременно български граждани и
граждани на друга държава;
3. без гражданство или гражданството им
не е известно.“
§ 3. В чл. 7, ал. 1, т. 3 след думите „личен
номер за чужденец (ЛНЧ)“ се поставя запетая
и се добавя „ако притежава такъв“.
§ 4. В чл. 26, ал. 1, т. 3 след думите „или
ЛНЧ“ се поставя запетая и се добавя „ако
притежава такъв“.
§ 5. В чл. 34 се създава ал. 5:
„(5) Когато заявлението за издаване на
свидетелство за съдимост се подава от лице,
което притежава гражданство на държава,
която не е членка на Европейския съюз, лице
без гражданство или с неизвестно гражданство, Централното бюро за съдимост извършва
проверка в системата ECRIS-TCN.“
§ 6. В чл. 35 се правят следните допълнения:
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1. В ал. 1, т. 2 след думата „ЛНЧ“ се поставя
запетая и се добавя „ако притежава такъв“.
2. В ал. 3 се създава изречение второ:
„Заявлението може да се подаде и от адвокат
по силата на пълномощно по чл. 33 от Гражданския процесуален кодекс в обикновена
писмена форма.“
3. В ал. 5 се създава изречение второ:
„Когато се иска издаване на свидетелство за
съдимост на чужденец, който не представя
издаден български документ за самоличност
или за пребиваване и удостоверява самоличността си само с националния си документ за
самоличност, се издава документ по образец
съгласно приложение № 3а.“
§ 7. В чл. 35а се правят следните изменения:
1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Заявител може да бъде само физическо
лице, което притежава електронен идентификатор по смисъла на Закона за електронната идентификация или на което е издаден
квалифициран електронен подпис или друго
средство по смисъла на Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни
услуги, необходимо за идентифицирането на
заявителя и за заявяването на електронното
свидетелство за съдимост. Системата автоматично зарежда данните от него за ЕГН с цел
получаване на данните за името, презимето
и фамилията, като заявителят въвежда само
допълнителна информация за име, презиме
и фамилия с английска транслитерация, съответстващи на документа за самоличност.
(4) След идентифициране на заявителя
системата генерира регистрационен номер
на заявката и визуализира информация, въз
основа на която заявителят заплаща държавна
такса за извършване на услугата.“
2. Алинея 5 се отменя.
§ 8. В чл. 36 се създават ал. 5, 6 и 7:
„(5) По искане на органа по ал. 1 справка за съдимост за лице, което притежава
гражданство на държава, която не е членка
на Европейския съюз, лице без гражданство
или с неизвестно гражданство се издава след
извършване на проверка от Централното бюро
за съдимост в системата ECRIS-TCN.
(6) В справката за съдимост за лице по
ал. 5 Централното бюро за съдимост включва
и информация за всяка присъда, постановена
в държава, която не е членка на Европейския
съюз, в случай че разполага с нея.
(7) По искане на органа по ал. 1 проверка
в системата ECRIS-TCN може да се направи
и за български гражданин или гражданин
на друга държава членка, когато съществува
съмнение, че това лице може да притежава и
гражданство на държава, която не е членка
на Европейския съюз.“
§ 9. В чл. 50 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Право да поиска информация за съдимост
има и лице, което притежава гражданство на
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държава, която не е членка на Европейския
съюз, лице без гражданство или с неизвестно
гражданство.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) В случай на съответствие в системата
ECRIS-TCN при проверка по чл. 34, ал. 5 и
чл. 36, ал. 5 и 7 Централното бюро за съдимост отправя искане към централния орган
на съответната държава членка.
(4) При искане по ал. 2 информацията се
предоставя на лицето в срок до 25 работни
дни срещу заплащане на държавна такса,
определена с Тарифа № 1 към Закона за
държавните такси за таксите, събирани от
съдилищата, проку рат у рата, следствените
служби и Министерството на правосъдието,
съгласно приложение № 7а.“
§ 10. В чл. 50б, ал. 1 се създава изречение
второ: „Исканията и отговорите се изпращат
чрез системата ECRIS или ако това не е възможно – по друг начин, позволяващ писмен
запис и удостоверяване на автентичността.“
§ 11. В глава пета се създават чл. 50д – 50ж:
„Чл. 50д. (1) В съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2019/816 Централното
бюро за съдимост създава запис на данни в
системата ECRIS-TCN за всяко лице, осъдено
или освободено от наказателна отговорност с
налагане на административно наказание на
територията на Република България, което е:
1. гражданин единствено на държава, която
не е членка на Европейския съюз;
2. едновременно гражданин на държава
членка и на държава, която не е членка на
Европейския съюз;
3. без гражданство или гражданството му
не е известно.
(2) Записът съдържа буквено-цифрени данни
и данни за пръстови отпечатъци. Данните за
пръстови отпечатъци се въвеждат в записа,
когато на лицето е наложено наказание лиша-
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ване от свобода за срок не по-малко от шест
месеца, включително и когато изпълнението
му е отложено.
(3) За целите на включването на пръстови
отпечатъци в записа Централното бюро за
съдимост изпраща искане за предоставяне
на съответните данни за лицата по ал. 1 до
Националния институт по криминалистика
към Министерството на вътрешните работи.
Редът и начинът за предоставянето на необходимите данни се определят със споразумение
между Министерството на правосъдието и
Министерството на вътрешните работи.
(4) Запис на данни за лицата по ал. 1 се
създава и когато присъдите срещу тях са постановени преди началната дата за въвеждане на
данните в системата ECRIS-TCN, определена
от Европейската комисия.
Чл. 50е. Записът на данни се заличава:
1. след изтичане на срока по чл. 24, ал. 1
или съответно по чл. 31, ал. 1;
2. при отмяна на влязла в сила присъда
по реда на глава тридесет и трета от НПК;
3. в случай че престъплението, за което
лицето е осъдено, е амнистирано.
Чл. 50ж. При запитване от страна на Евроюст съгласието по чл. 17, параграф 3 от
Регламент (ЕС) 2019/816 се предоставя от
министъра на правосъдието.“
§ 12. Параграф 1а от допълнителните разпоредби се отменя.
§ 13. В приложение № 3 към чл. 35, ал. 1,
раздел „Приложения“ след ред „Нотариално
заверено пълномощно в оригинал, когато се
изисква свидетелство за съдимост за друго
лице, различно от посочените“ се създава ред
„Пълномощно по чл. 33 от Гражданския процесуален кодекс в обикновена писмена форма“.
§ 14. Създава се приложение № 3а към
чл. 35, ал. 5:
„Приложение № 3а
към чл. 35, ал. 5

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЦЕНТРАЛНО БЮРО ЗА СЪДИМОСТ ИЛИ
РАЙОНЕН СЪД – ГР. ... БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. №
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО – ЦЕНТРАЛНО БЮРО ЗА СЪДИМОСТ ИЛИ
РАЙОНЕН СЪД – ГР. .............................................................................................................................
УДОСТОВЕРЯВА ПО ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ
(МП/РС – гр. ..........................................................................................................................................),
ЧЕ ЛИЦЕТО, ПО ДАННИ ЗА САМОЛИЧНОСТ ОТ НАЦИОНАЛЕН
ДОКУМЕНТ №...... , издаден от................. (държава) на дата.................... :
ИМЕНА
(пълното име на лицето на латиница)

РОДЕН(А):

(дата и място на раждане)

С Т Р.
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ГРАЖДАНСТВО/А:
Други лични данни от документа (личен идентификационен номер)
НЕ Е ОСЪЖДАНО
НАСТОЯЩОТО ВАЖИ ЗА

(посочват се държавата, целта, а когато е за работа – точната длъжност)

Проверката за осъждане е извършена само по подадените лични данни и не включва проверка
за осъждания с различни данни от горепосочените.
РЪКОВОДИТЕЛ НА БЮРОТО
ЗА СЪДИМОСТ/ЮРИСТ:
(подпис)
(име и фамилия)

СЛУЖИТЕЛ
БЮРО СЪДИМОСТ:

(подпис)
(име и фамилия) (печат)“

§ 15. Създава се приложение № 7а към чл. 50, ал. 4:
„Приложение № 7а
към чл. 50, ал. 4

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЦЕНТРАЛНО БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № и дата на издаване

„Информация за съдимост, получена от Европейската информационна
система за съдимост (ECRIS)“
По информация от централния орган на.................................. (държава членка), получена чрез
Европейската информационна система за съдимост (ECRIS), за лицето:
Имена:
Дата на раждане:
Месторождение:
Гражданство:
Допълнителни данни, ако са предоставени (идентификационен номер, номер на документ за
самоличност, адрес, имена на родители и др.):
НЯМА ДАННИ ЗА ПРИСЪДИ В....................... (държава членка)/
ИМА ДАННИ ЗА ПРИСЪДИ В ........................ (държава членка), както следва:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
СЛУЖИТЕЛ ЦЕНТРАЛНО БЮРО ЗА СЪДИМОСТ:
(подпис)
(име и фамилия)
(печат)“

Допълнителна разпоредба
§ 16. Наредбата въвеж да изискванията
на Директива (ЕС) 2019/884 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 април 2019 г. за
изменение на Рамково решение 2009/315/ПВР
на Съвета във връзка с обмена на информация
за гражданите на трети държави и във връзка
с Европейската информационна система за
съдимост (ECRIS) и за замяна на Решение
2009/316/ПВР на Съвета (ОВ, L 151/143 от
7 юни 2019 г.).
Заключителни разпоредби
§ 17. В едномесечен срок от влизане на
наредбата в сила министърът на правосъдието
уведомява Агенцията на Европейския съюз за

оперативното управление на широкомащабни
информационни системи в пространството на
свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) за
централния орган по чл. 34, параграф 1 от
Регламент (ЕС) 2019/816.
§ 18. Параграфи 5, 6, 8, 9, 10, 11 и 14 влизат
в сила от 1 септември 2022 г.
§ 19. В § 49 от Наредбата за изменение и
допълнение на Наредба № 8 от 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата
за съдимост (обн., ДВ, бр. 67 от 2020 г.; изм.,
бр. 108 от 2020 г.) думите „1 януари 2022 г.“
се заменят с „1 септември 2022 г.“.
Министър:
Надежда Йорданова
7878
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КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ
НА СЪОБЩЕНИЯТА
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
УКАЗАНИЯ

относно условията, методиката и сроковете
за предоставяне на информация между пред
приятията, предоставящи обществени елек
тронни съобщителни услуги, за наличието на
неплатени задължения на крайния ползвател
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тези указания се уреждат условията, методиката и сроковете за предоставяне
на информация по чл. 249, ал. 3 от Закона за
електронните съобщения (ЗЕС).
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И СРОКОВЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 2. (1) Предоставянето на информация
по чл. 249, ал. 3 от ЗЕС се извършва по защитен и криптиран канал. Редът и условията
за изграждането и функционирането на този
канал се определят в условията на предприятията, предоставящи информация, оповестени
в съответствие с чл. 3.
(2) Предоставянето на информация по
чл. 249, ал. 3 от ЗЕС задължително се извършва
при условията на синхронна комуникация.
(3) Информацията по чл. 249, ал. 3 от ЗЕС
за общия размер на задължението на крайния
ползвател и продължителността на неговата
забава се предоставя при спазване на изискванията за номенклатурите при предоставяне
на информация съгласно приложение № 1.
(4) Като уникален идентификатор на краен
ползвател при предоставяне на информация
по чл. 249, ал. 3 от ЗЕС се използва:
1. за физически лица:
а) ЕГН за български гражданин;
б) личен номер за чуждестранни лица;
2. за еднолични търговци, юридически лица
и неперсонифицирани дружества:
а) ЕИК за всички лица, подлежащи на
вписване съгласно разпоредбите на Закона за
търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел;
б) код по БУЛСТАТ за всички лица, подлежащи на вписване съгласно разпоредбите
на Закона за регистър БУЛСТАТ.
(5) Всяка заявка за предоставяне на информация по чл. 249, ал. 3 от ЗЕС трябва да
има уникален номер (ID). Уникалният номер
съдържа и абревиат у ра, идентифицираща
предприятието, изпратило заявката.
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(6) При п редоставяне на информац и я
по чл. 249, ал. 3 от ЗЕС всяко запитващо и
запитано предприятие създава и поддържа
регистри, в които вписва записи (логове) за:
1. всяко отправено запитване;
2. всяко получено запитване;
3. всеки предоставен отговор;
4. всеки получен отговор.
(7) Записите в регистрите по ал. 6 се съхраняват за срок до осем месеца.
(8) Записите по ал. 7 имат следното съдържание:
1. уникални идентификатори на запитващото и запитаното предприятие;
2. уникален идентификатор на запитването
и отговора;
3. дата и час на отправяне, съответно
получаване на запитването, както и дата и
час на предоставяне, съответно получаване
на отговор;
4. идентификатор на крайния ползвател,
за който се отправя запитване, съответно за
който се предоставя отговор;
5. съдържание на отговора – диапазон на
общия размер на задължението на крайния
ползвател и диапазон на продължителността
на забавата;
6. системна информация, свързана със
запитването и отговора, която не съдържа
лични данни.
Г л а в а

т р е т а

СПОРАЗУ МЕНИЕ МЕЖ ДУ ПРЕДПРИ ЯТИЯТА
Чл. 3. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги,
предоставят информацията по чл. 249, ал. 3
от ЗЕС („запитани предприятия“) въз основа
на писмено споразумение при предварително
оповестени на интернет страницата си:
1. условия и мерки за сигурност и защита
на данните, приети в съответствие с настоя
щите указания;
2. образец на споразумение;
3. цени.
Чл. 4. (1) Сключването на писмено споразумение по чл. 3 и получаването на достъп до
функционалността на системата за предоставяне на информация се извършва въз основа
на писмено заявление от предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни
услуги („запитващо предприятие“), съгласно
образеца, съдържащ се в приложение № 2.
(2) Запитващото предприятие прилага към
заявлението по ал. 1:
1. информация за техническа и софтуерна
готовност за свързаност и интеграция, която
се предоставя съобразно образеца на заявлението по приложение № 2, съгласно условията
на запитаното предприятие по чл. 3;
2. проект на споразумение на запитаното
предприятие съгласно чл. 3, т. 2.
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Чл. 5. (1) В 30-дневен срок от получаването
на заявлението по чл. 4 запитаното предприя
тие уведомява запитващото предприятие за:
1. констатирани нередовности и/или непълноти в него;
2. намерението си да получи насрещен
достъп до функционалността съобразно образеца на заявлението по приложение № 2
на запитващото предприятие, като прилага
информацията и документите по чл. 4, ал. 2.
(2) Предприятията сключват писмено споразумение в срок от един месец считано от
датата на получаване на писменото заявление
по чл. 4 или от отстраняването на нередовнос
тите по ал. 1, освен ако е налице основание
за отказ по чл. 6.
(3) В случаите по ал. 1, т. 2 предприятията
сключват общо споразумение за предоставяне
на информация по чл. 249, ал. 3 от ЗЕС в срок
от един месец считано от датата на получаване на заявлението или от отстраняването на
нередовностите по него, освен ако е налице
основание за отказ по чл. 6.
Чл. 6. Запитаното предприятие отказва
сключването на споразумение със запитващото предприятие, когато е налице някое от
следните условия:
1. запитващото предприятие не предоставя
крайни устройства във връзка със сключване
на договор с краен ползвател;
2. липса на техническа или софтуерна готовност за свързаност и интеграция от страна
на запитващото предприятие в съответствие
с условията и мерките за сигурност и защита
на данните, оповестени съгласно чл. 3.
Чл. 7. (1) Споразумението, сключено съг
ласно чл. 5, ал. 2 или 3, се прекратява:
1. при заличаване от търговския регистър и
регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел на някоя от страните по него;
2. в случай че някоя от страните преустанови предоставянето на обществени електронни
съобщителни услуги;
3. в случай че запитващото предприятие
преустанови предлагането на крайни устройства във връзка със сключване на договори
с крайни ползватели;
4. на други основания, предвидени в споразумението.
(2) При прекратяване на споразумението
запитаното предприятие незабавно спира достъпа на запитващото предприятие до интерфейса и до канала за комуникация, изграден
съгласно чл. 2, ал. 1.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Настоящите указания са приети с
Решение № 396 от 18.11.2021 г. на Комисията
за регулиране на съобщенията и Решение
№ ПНМД-06-4 от 10.11.2021 г. на Комисията за
защита на личните данни на основание чл. 249,
ал. 4 от Закона за електронните съобщения.
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§ 2. Предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни услуги,
публику ват информаци ята и образеца на
споразумение по чл. 3 в срок до три месеца
от влизане в сила на настоящите указания.
Председател на Комисията
за регулиране на съобщенията:
Иван Димитров
Председател на Комисията
за защита на личните данни:
Венцислав Караджов
Приложение № 1
към чл. 2, ал. 3
Изисквания към номенклатурата при предос
тавяне на информация по чл. 249, ал. 3 от
Закона за електронните съобщения
1. Общи изисквания:
1.1. При предоставяне на информацията
предприятията обменят кодове, за да означат
стойността на параметрите за стойност на
дълга („Стойност“) и продължителност на
забавата („Просрочие“).
1.2. Запитаните предприятия предоставят
кодове, отговарящи на „липсва информация“
за параметър „Стойност“ и параметър „Про
срочие“ в следните случаи:
а) запитаното предприятие не разполага с
информация за крайния ползвател, за чийто
уникален идентификатор по чл. 2, ал. 4 е получило искане от запитващо предприятие; или
б) крайният ползвател, за чийто уникален
идентификатор е получено искане от запитващо предприятие, няма просрочени задължения
към запитаното предприятие; или
в) крайният ползвател, за чийто уникален
идентификатор е получено искане от запитващо
предприятие, има просрочени задължения към
запитаното предприятие, но общият размер
на задължението е по-нисък или равен на 15%
(петнадесет на сто) от минималната работна
заплата (МРЗ) в Република България; или
г) крайният ползвател, за чийто уникален идентификатор е получено искане от
запитващо предпри ятие, има просрочени
задължения към запитаното предприятие и
продължителността на забавата е по-малка
от 30 (тридесет) дни; или
д) крайният ползвател, за чийто уникален идентификатор е получено искане от
запитващо предпри ятие, има просрочени
задължения към запитаното предприятие, но
продължителността на забавата е по-дълга
от 1095 дни (три години).
2. Изисквания към параметър „Стойност“:
2.1. Параметър „Стойност“ предоставя информация за общия размер на неплатените задължения на крайния ползвател (включително
неустойки, лизингови вноски и всякакъв друг
вид задължения) към запитаното предприятие.
2.2. С цел актуализация параметърът „Стойност“ следва да се изчислява като процент
от минималната работна заплата (МРЗ) в
Република България.
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2.3. Размерът на МРЗ трябва да се актуализира от запитаното предприятие при
приемане и обнародване на нов размер на
МРЗ в „Държавен вестник“.
2.4. Минималният размер на задължението,
за което може да се предоставя информация,
надвишава 15% (петнадесет на сто) от МРЗ
за Република България.
2.5. При калкулиране на параметъра „Стойност“ се включват всички видове просрочени
задължения на краен ползвател със съответните данни по чл. 2, ал. 4 в системите на
запитаното предприятие (без изключения),
като се приспадат внесени гаранционни депозити, за които не е изтекла тригодишната
погасителна давност.
2.6. Параметърът „Стойност“ следва да бъде
актуален към деня, предхождащ получаване
на заявката.
3. Изисквания към параметър „Просрочие“:
3.1. Параметърът „Просрочие“ трябва да е
изчислен от крайната дата за погасяване на
задължението на първа (най-стара) неплатена
фактура независимо от предмета и вида на
фактурираната стойност.
3.2. Параметърът „Просрочие“ трябва да
бъде актуален към деня, предхождащ получаване на заявката.
3.3. Минималната продължителност на
забава, за която може да се предоставя информация чрез параметър „Просрочие“, е поне
30 (тридесет) дни, а максималната – 1095 дни
(три години).
Приложение № 2
към чл. 4, ал. 1
Образец на заявление за достъп до интерфейс
за предоставяне на информация по чл. 249,
ал. 3 от Закона за електронните съобщения
Дата:

[дд.мм.гггг]

Заявител:

[..........................]

ЕИК:

[..........................]

Телефон за връзка:

[..........................]

Имейл за връзка:

[..........................]

До (оператор):

[..........................]

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ПО ЧЛ. 249, АЛ. 3
ОТ ЗАКОНА ЗА ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕ
НИЯ

С настоящото заявяваме желанието на
[.........................] да получи достъп до интерфейса
за предоставяне на информация по чл. 249,
ал. 3 от Закона за електронните съобщения
на [.........................].
Приложения:
1. […………………]
2. […………………]
7812

ЗАЯВИТЕЛ : […………………]
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НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
УСЛОВИЯ И РЕД

за сключване на договори за отпускане и зап
лащане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените про
дукти в хуманната медицина, на медицински
изделия и на диетични храни за специални
медицински цели, заплащани напълно или
частично от НЗОК
Г л а в а

п ъ р в а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОТПУСК АНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ
НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 262,
АЛ. 6, Т. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ
ПРОДУКТИ В ХУМАННАТА МЕДИЦИНА,
НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И НА ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, ЗАПЛ АЩАНИ НАПЪЛНО
ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НАЦИОНАЛНАТА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА К АСА
Чл. 1. Националната здравноосигурителна
каса (НЗОК) има следните права и задължения по тези Условия и ред за сключване
на договори за отпускане и заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1
от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински
цели, заплащани напълно или частично от
НЗОК (Условия и ред):
1. възлага на основание чл. 20, ал. 1, т. 5
от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) на
директорите на РЗОК да сключат договори
с притежатели на разрешение за търговия
на дребно с лекарствени продукти (аптеки)
за отпускането на лекарствени продукти, на
медицински изделия и на диетични храни за
специални медицински цели (наричани за
краткост „ЛП, МИ и ДХСМЦ“);
2. осигурява равнопоставеност на търгов
ците на дребно на лекарствени продукти при
сключване на договорите по т. 1 с РЗОК;
3. отказва сключване на договори по т. 1
на търговци на дребно на лекарствени продук
ти, които не отговарят на условията, изиск
ванията и реда за сключване на договори,
определени в ЗЗО, Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и
в Условията и реда;
4. упражнява контрол върху дейностите в
изпълнение на договорите с търговците на
дребно на лекарствени продукти съгласно
ЗЗО и Условията и реда;
5. изисква, получава от търговците на
дребно на ЛП и обработва установената
документация в сроковете, определени в Условията и реда;
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6. осъществява съвместно наблюдение на
вида, обема и качеството на отпускането на
ЛП, МИ и ДХСМЦ чрез РЗОК и експерти,
посочени от регионалните структури на БФС.
Чл. 2. Българският фармацевтичен съюз
(БФС) има следните права и задължения по
тези Условия и ред:
1. представлява своите членове и търгов
ците на дребно на лекарствени продукти при
съгласуване на Условията и реда с НЗОК;
2. съдейства и спомага за спазването и
прилагането на тези Условия и ред от страна на търговците на дребно на лекарствени
продукти;
3. предоставя при поискване от НЗОК на
информация по прилагането на Условията
и реда;
4. участва чрез свои представители в арбит
ражните комисии при условията и по реда
на чл. 75 ЗЗО;
5. осъществява съвместно с РЗОК наблюдение на вида, обема и качеството на отпускането на ЛП, МИ и ДХСМЦ чрез регионалните
структури на БФС;
6. органите на управление на БФС съвместно с НЗОК осъществяват наблюдение по
изпълнението на Условията и реда;
7. защитава правата и интересите на притежателите на разрешения за търговия на дребно
на лекарствени продукти при сключване и
изпълнение на договорите за отпускане на
ЛП, МИ и ДХСМЦ, сключени между НЗОК
и отделните изпълнители;
8. при поискване органите на управление
на БФС и на НЗОК взаимно си предоставят
информация по прилагането и изпълнението
на Условията и реда.
Чл. 3. Представителите на НЗОК и на БФС,
определени по реда на чл. 45, ал. 17 от ЗЗО,
издават съвместно всички указания, инструкции и други актове към търговците на дребно
на лекарствени продукти по тълкуването и
прилагането на Условията и реда.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ ТЪРГОВЦИТЕ НА ДРЕБНО С ЛЕК АРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, К АКТО И РЕДА
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ
Раздел I
Условия за сключване на договор за отпуска
не и заплащане на лекарствени продукти по
чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, на медицински
изделия и на диетични храни за специални
медицински цели, заплащани напълно или
частично от НЗОК
Чл. 4. (1) За отпускане на ЛП, МИ и
ДХСМЦ, заплащани напълно или частично
от НЗОК, се сключват договори на основание
чл. 45, ал. 17 ЗЗО с притежателите на разрешение за търговия на дребно с лекарствени
продукти съгласно приложение № 3 към нас
тоящите Условия и ред.
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(2) За сключване на договор по ал. 1 всеки кандидат следва да отговаря на следните
условия:
1. да притежава актуално разрешение за
търговия на дребно с ЛП в аптека, издадено
по реда на ЗЛПХМ;
2. ръководителят на аптеката, вписан в
разрешението по т. 1, да е магистър-фармацевт;
3. да не е обявен в несъстоятелност;
4. да не е в производство по ликвидация
(посоченото изискване не се отнася за кандидати, регистрирани по Търговския закон
като еднолични търговци (ЕТ);
5. да е сключил трудови договори със съответен брой магистър-фармацевти съобразно
посоченото от него работно време съгласно
Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда
и организацията на работата на аптеките и
номенклатурата на лекарствените продукти
(Наредба № 28);
6. на кандидата да не е наложена по пред
ходен договор с НЗОК санкция „прекратяване
на договор“, влязла в сила през последните
6 месеца, предхождащи подаването на заявлението за сключване на договор.
Чл. 5. (1) Кандидатът – притежател на
разрешение за търговия на дребно с ЛП в
аптека, сключва договор по чл. 4, ал. 1 с
НЗОК чрез директора на съответната районна
здравноосигурителна каса (РЗОК), на чиято
територия е разкрита аптеката.
(2) В случаите, когато притежателят на
разрешение за търговия на дребно с ЛП е
разкрил повече от една аптека на територията на една РЗОК, договор по чл. 4, ал. 1 се
сключва за всяка една от аптеките.
(3) В случаите, когато притежателят на
разрешение за търговия на дребно с ЛП е
разкрил аптеки на територията на различни
РЗОК, договор по чл. 4, ал. 1 се сключва за
всяка аптека чрез директора на съответната
РЗОК, на чиято територия се намира аптеката.
Чл. 6. За сключване на договор по чл. 4,
ал. 1 кандидатът подава до директора на
РЗОК заявление по образец съгласно приложение № 1, в което вписва данни за Единния
идентификационен код на т ърговеца или
кооперацията от търговския регистър. Към
заявлението се прилагат следните документи:
1. документ за актуална регистрация по
националното законодателство, издаден от
компетентен орган на съответната дру га
държава на кандидата – само за дружествата,
регистрирани в друга държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. разрешение за търговия на дребно с ЛП
в аптека, издадено по реда на ЗЛПХМ – заверен от кандидата препис;
3. договор за управление или трудов договор на ръководителя на аптеката в случаите,
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когато същият работи по трудово правоотношение – заверен от кандидата препис;
4. декларация по образец съгласно приложение № 2 и копие от потвърдената регистрация
на трудовите договори в НАП на работещите
в аптеката магистър-фармацевти – заверен от
кандидата препис;
5. удостоверения за членство в БФС и за
преминати форми за продължаващо медицинско обучение на ръководителя на аптеката и
на работещите в нея магистър-фармацевти,
издадени от съответната регионална колегия
на БФС, с посочен адрес по месторабота
на лицата според Националния електронен
регистър на членовете на БФС – оригинал;
6. декларация за свързани лица по смисъла
на § 1 от Търговския закон с други търговци
на дребно с лекарствени продукти по образец
съгласно приложение № 5.
Чл. 7. (1) Директорът на РЗОК разглежда
подадените документи и в 14-дневен срок
сключва договор по образец съгласно приложение № 3.
(2) При непълнота и/или неточност в подадените документи директорът на РЗОК писмено уведомява кандидата за това обстоятелство
и определя 14-дневен срок за отстраняването
є/им. В тези случаи срокът по ал. 1 спира
да тече до отстраняване на непълнотата и/
или неточността.
Чл. 8. (1) Предмет на договор, сключен
при настоящите Условия и ред, могат да бъдат всички или някои от следните позиции:
1. ЛП по ч л. 262, а л. 6, т. 1 ЗЛП Х М,
предписвани по „Протокол за предписване
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“
(образец по приложение № 8 към чл. 24, ал. 1
от Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда
за предписване и отпускане на лекарствени
продукти (Наредба № 4);
2. ЛП, съдържащи едно активно вещество
(монопродукти) за лечение на заболяването
есенциална хипертония с МКБ код I10;
3. ЛП за домашно лечение на задължително
осигурени лица с диагноза COVID-19 (МКБ
код U07.1);
4. лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6,
т. 1 ЗЛПХМ, невключени в т. 1, 2 и 3;
5. диетични храни за специални медицински цели;
6. медицински изделия за стомирани болни;
7. медицински изделия – тест-ленти;
8. медицинск и издели я – превръзк и за
булозна епидермолиза;
9. медицински изделия за прилагане с
инсулинова помпа;
10. интермитентни катетри;
11. сензори за следене нивото на кръвната
захар.
(2) Договорът се подписва от законния
представител на притежателя на разрешение
за търговия на дребно с ЛП и от ръководителя
на аптеката.

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

Раздел II
Основания и ред за издаване на отказ от
сключване на договор и заплащане на ле
карствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1
ЗЛПХМ, медицински изделия и диетични хра
ни за специални медицински цели, заплащани
напълно или частично от НЗОК
Чл. 9. (1) Директорът на РЗОК отказва да
сключи договор, когато:
1. кандидатът не отговаря на условията
по чл. 4;
2. не са представени някои от изискуемите
документи по чл. 6, подадените документи
не удостоверяват обстоятелствата по чл. 4,
ал. 2 или нередовностите не са отстранени от
заявителя в определения срок по чл. 7, ал. 2.
(2) Директорът на РЗОК издава мотивиран
отказ за сключване на договор за отпускане
и заплащане на ЛП, МИ и/или ДХСМЦ.
(3) Отказът се връчва на кандидата или
му се изпраща по пощата с препоръчано
писмо с обратна разписка в срок до 7 дни от
издаването му.
(4) Отказът подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел III
Ред за обявяване на процедура по сключване
на договори за отпускане на напълно или
частично заплащане на лекарствени продукти
по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, медицински
изделия и диетични храни за специални ме
дицински цели
Чл. 10. (1) За обявяване на процедура по
сключване на договори за отпускане и зап
лащане на ЛП, МИ и ДХСМЦ директорът
на РЗОК:
1. публикува на интернет страницата на
НЗОК и в регионално печатно издание покана
за участие в договарянето към притежателите
на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти, чиито аптеки са разкрити
на територията на РЗОК, в която посочва:
а) необходимите документи за сключване
на договор с НЗОК и информация за мястото
и срока за получаване на образец от комплек
та документи;
б) място и срок на подаване на документите;
в) срок за разглеждане на документите и
сключване на договори;
г) средства за комуникация и длъжностно
лице за контакти в РЗОК;
2. поставя на видно място в сградата на
РЗОК поканата по т. 1;
3. поставя на видно място в сградата на
РЗОК график за подписване на договорите за
отпускане и заплащане на ЛП, МИ и ДХСМЦ.
(2) Поканата се публикува и на интернет
страницата на БФС.
Чл. 11. (1) След изтичане на сроковете по
чл. 10, ал. 1 директорът на РЗОК сключва
договор с кандидат – притежател на разре-
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шение за търговия на дребно с лекарствени
продукти, при условие че кандидатът отговаря
на условията по чл. 4, ал. 2 и е представил
всички изискуеми документи по чл. 6.
(2) От момента на влизане в сила на договора по ал. 1 НЗОК придобива качеството
въ з лож и т ел, а ка н д и дат ът – изп ъ л н и т ел.
Възложителят и изпълнителят са длъжни да
спазват изискванията, установени в договора
по чл. 4, ал. 1.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОТПУСК АНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 262, АЛ. 6,
Т. 1 ОТ ЗЛПХМ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ
И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ
МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ДОГОВОР С НЗОК/РЗОК
Чл. 12. (1) Отпускането на ЛП, МИ и
ДХСМЦ, предписани на електронно предписание, се извършва по реда на глава седма
от Наредба № 4.
(2) Отпускането на ЛП, МИ и ДХСМЦ
се извършва само в аптеката от магистърфармацевт/и, работещ/и в нея.
(3) Изпълнителят се задължава да отпуска ЛП, МИ и ДХСМЦ съгласно списъци на
НЗОК, публикувани на интернет страницата
на НЗОК, при спазване на всички законови
изисквания.
Чл. 13. (1) За отпускане на ЛП, МИ, ДХСМЦ
изпълнителят изисква представяне на документ за самоличност на ЗОЛ/приносителя,
след което проверява в НЗИС за наличието
на издадено електронно предписание по идентификатор на пациента (ЕГН, ЛНЧ, ССН и
осигурителен номер на чуждестранно лице),
на което са предписани ЛП, МИ и ДХСМЦ, и
дата на издаване на електронното предписание.
(2) Отпускането на ЛП, МИ, ДХСМЦ,
предписан с „Протокол за предписване на
лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, се
извършва след представяне на:
1. документите по ал. 1;
2. оригинал на „Протокол за предписване
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“,
утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК/РЗОК
и заверен от РЗОК, на територията на която
е актуалният избор на общопрактикуващ
лекар (ОПЛ) на ЗОЛ, като копие от него се
предоставя в аптеката, отпускаща ЛП, МИ
и ДХСМЦ, и се съхранява в нея за срок от
една година.
(3) Електронни предписания, с които са
предписани ЛП, МИ и ДХСМЦ, се изпълняват
без оглед на териториални ограничения, свързани с предписването на ЛП, МИ и ДХСМЦ
или избора на общопрактикуващ лекар.
Чл. 14. (1) ЛП, МИ и ДХСМЦ се отпускат
на лица:
1. осигурени в Република България;
2. осигурени в друга държава – членка
на Европейск и я съюз, в Швейцари я или
в държава – страна по Споразумението за
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Европейското икономическо пространство
(Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), за които
се прилага законодателството на Република
България съгласно правилата за координация
на системите за социална сигурност по смисъла на § 1, т. 22 от ПЗР на ЗЗО;
3. за които се прилага законодателството на
Република България по силата на двустранни
спогодби за социално осигуряване съобразно
материалния и персоналния им обхват.
(2) За идентифицирането на ЗОЛ магистър-фармацевтът въвежда в специализирания
софтуер ЕГН на ЗОЛ и датата на издаване на
електронното предписание или други регламентирани в Националната здравноинформационна система (НЗИС) начини.
(3) За изпълнението на електронното предписание магистър-фармацевтът се идентифицира чрез Квалифициран електронен подпис
(КЕП) в НЗИС.
(4) При изпълнението на електронно предписание на лекарствен продукт, заплащан
напълно или частично от НЗОК, аптечният
софтуер има възможност чрез WEB услуга да
извърши автоматична проверка в регистъра
на НАП за здравноосигурителния статус на
пациента.
(5) Когато при извършване на проверката
софтуерът, с който работи аптеката, изведе
предупредително съобщение за съществуващи
непълноти (три месеца) в здравната осигуреност на лицето, магистър-фармацевтът задължително прави разпечатка от страницата на
НАП и същата се заверява с подпис и печат
от ръководителя на аптеката за нуждите на
отчитане на изпълнените електронни предписания към РЗОК.
(6) За лицата по чл. 14, ал. 1, т. 1 електронното предписание може да бъде изпълнено
след представяне на удостоверение/справка
за заплатени здравноосигурителни вноски,
издадено от НАП, придружено с копие на
документа.
(7) За лицата по чл. 14, ал. 1, т. 2 и 3
електронното предписание може да бъде
изпълнено след представяне на магистърфармацевта на оригинал и копие на един от
следните документи: Европейска здравно
осигурителна карта (ЕЗОК), Удостоверение
за временно заместване на ЕЗОК (УВЗ на
ЕЗОК) или Удостоверение за регистрация
в РЗОК, придружен с копие на съответния
документ.
(8) След като се убеди във верността на
копието по ал. 6 и 7, магистър-фармацевтът се
подписва, поставя гриф „Вярно с оригинала“
и задържа същото в аптеката за нуждите на
отчитане на изпълнените рецепти към РЗОК.
Чл. 15. (1) Електронното предписание не
се изпълнява в аптеката в следните случаи:
1. лицето, на което са предписани ЛП,
МИ и ДХСМЦ, е с прекъснати здравноосигурителни права към датата на изпълнение
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на електронното предписание, както и ако
е освободено от задължението да заплаща
здравноосигурителни вноски на основание
чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО (пребиваващи в чужбина
повече от 183 дни в една календарна година);
2. електронното предписание не отговаря
на изискванията, посочени в чл. 8;
3. предписаният лекарствен продукт не се
заплаща от НЗОК;
4. при несъответствие между предписания брой опаковки от ЛП, МИ и ДХСМЦ и
определената доза на прием и другите общи
изисквания по предписване на ЛП, МИ и
ДХСМЦ;
5. съдържа несъществуващи и/или несъответстващи кодове на ЛП, МИ и ДХСМЦ
и МКБ-кодове;
6. когато на ЗОЛ за един и същи период
на лечение са предписани от ОПЛ или от
лекар-специалист повече от три лекарствени
продукта за едно заболяване (един МКБ-код),
както и при дублиране на предписанията в
рамките на срока, за който са предписани
лекарствени продукти;
7. когато на ЗОЛ за един и същи период
на лечение са предписани едновременно ЛП
от група IА и други за лечение на същото
заболяване;
8. когато на едно ЗОЛ са предписани едновременно ЛП, принадлежащи към едно и също
международно непатентно наименование, за
повече от едно заболяване (един МКБ-код)
независимо от вида и броя на издадените
електронни предписания;
9. когато за лечението на едно ЗОЛ на едно
и също електронно предписание са предписани
едновременно ЛП, МИ и ДХСМЦ;
10. когато за лечението на едно ЗОЛ на
едно и също електронно предписание са предписани напълно и частично заплащани ЛП;
11. когато електронното предписание за
ЛП, МИ и ДХСМЦ, предписвани по протокол, е издадено след изтичане валидността
на протокола;
12. когато в електронното предписание
не са попълнени нормативно определените
реквизити от ИМП, издал предписанието;
13. лицето не представи един от следните
документи:
13.1. когато лицето по чл. 14, ал. 1, т. 1 – в
системата на НАП е с прекъснати здравно
осигурителни права и не представи в аптеката
удостоверение/справка за заплатени здравноосигурителни вноски, издадено от НАП,
придружено с копие на документа;
13.2. когато лицето по чл. 14, ал. 1, т. 2
и 3 – не представи Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), Удостоверение за
временно заместване на ЕЗОК (УВЗ на ЕЗОК)
или Удостоверение за регистрация в РЗОК,
придружено с копие на документа.
(2) Не е налице дублиране на предписанията, ако в рамките на срока, за който са
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предписани ЛП, МИ и ДХСМЦ, различен
от 30 дни, общото количество ЛП, МИ и
ДХСМЦ, отпуснати по отделните отрязъци
на електронно предписание, не превишава
предписаното количество за 100 дни. Настоя
щото не се прилага в случаите, когато на ЗОЛ
е предписан само един ЛП.
(3) Изда дено и изпълнено елек т ронно
предписание по „Протокол за предписване
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“,
заверен от РЗОК в противоречие на изискванията, и/или некоректно вписани в Електронна
рецептурна книжка (ЕРК) диагнози в нея от
ОПЛ се изпълнява, и отпуснатите ЛП, МИ и
ДХСМЦ се заплащат напълно или частично
на изпълнителя.
(4) При отпускане на ЛП, МИ и ДХСМЦ,
предписани по протокол, се спазва стриктно
утвърдената схема на лечение в протокола.
Чл. 16. (1) При изпълнение на електронно
предписание чрез предоставена електронна
услуга от НЗОК аптечният софтуер извършва
автоматична проверка за:
1. валидност на договор на лекаря, издал
електронното предписание, в регистрите на
НЗОК към датата на издаване на електронно
предписание;
2. активност на ЕРК и на активни диагнози в нея към датата на издаване и датата на
изпълнение на електронното предписание;
3. историческа информация за издадените
и изпълнени рецепти/електронни предписания
на ЗОЛ; информацията е за 18 месеца считано
от датата на извикване на електронната услуга
за получаване на информацията.
(2) Достъпът до услугите по ал. 1 се осъществява с КЕП, издаден на магистър-фармацевт, работещ в аптеката по договор с НЗОК.
(3) Магистър-фармацевтът отпуска ЛП, МИ
и ДХСМЦ само за диагнози (МКБ-код), които
са активни в ЕРК към датите на издаване и
отпускане на електронно предписание.
(4) ЕРК на хронично болния е електронен
документ по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги.
(5) ЕРК обединява историческа информация за:
1. издадените на ЗОЛ рецептурни книжки и
въведени в Национален регистър „Рецептурни
книжки“ в Интегрираната информационна
система (ИИС) на НЗОК;
2. вписаните за ЗОЛ диагнози в Национален
регистър „Рецептурни книжки“ в Интегрираната информационна система (ИИС) на НЗОК;
3. издадените и изпълнени рецепти на ЗОЛ.
(6) ЕРК съдържа информация за последно
избрания ОПЛ на ЗОЛ.
Чл. 17. При изразено желание от страна
на ЗОЛ/получателя изпълнителят може да
отпусне по-малко количество от предписаните ЛП, МИ и ДХСМЦ в електронното
предписание.
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ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
ПО ДОГОВОРИТЕ
Раздел I
Права и задължения на възложителя
Чл. 18. (1) Възложителят публикува на интернет страницата на НЗОК основните изисквания към софтуера, обработващ електронните
предписания, задължителните номенклатури и
формата на отчетните електронни документи
и указанията, предвидени по Наредба № 4 и
Наредба № 10.
(2) При промени в приложение № 1 на
ПЛС възложителят публикува на интернет
страницата на НЗОК актуализиращи файлове
към номенклатурите на аптечния софтуер
във формат, определен от НЗОК, данните в
които са задължителни за изпълнителя. Актуализациите влизат в сила от 1-во или 16-о
число на месеца.
(3) При промени в приложение № 1 на ПЛС
възложителят изготвя съответните актуализиращи файлове в сроковете по Наредба № 10.
НЗОК се задължава да поддържа история на
всички стойности на лекарствените продукти
от приложение № 1 на ПЛС с договорените
по реда на чл. 45, ал. 10 от ЗЗО отстъпки,
както и да предоставя актуализиращи файлове
към номенклатурите на аптечния софтуер с
договорените отстъпки в сроковете по ал. 2.
(4) Промените в списъците с МИ и ДХСМЦ
се публикуват на интернет страницата на
НЗОК в срок не по-малък от 15 дни преди
влизането им в сила
(5) Изпълнителят не носи отговорност, в
случай че възложителят не е изпълнил задълженията си по предходните алинеи.
(6) Изпълнителят не носи отговорност за
спазване на изискванията за предписване на
ЛП от приложение № 1 на ПЛС, когато не
притежава необходимата медицинска информация от представените по реда на договора
документи от пациента за ЛП.
Чл. 19. (1) Възложителят се задължава да
заплаща дължимите суми за отпуснатите и
отчетени от изпълнителя ЛП, МИ и ДХСМЦ
при условията, в сроковете и по реда на Наредба № 10.
(2) Възложителят се задължава да не предоставя на трети лица освен в предвидените
от закона случаи данни, които е получил при
или по повод изпълнение на договора относно
извършваната от изпълнителя дейност. Възложителят се задължава да не предоставя на
трети лица освен в предвидените от закона
случаи конкретни данни относно количества
и видове на отпусканите в изпълнение на
договора ЛП от изпълнителя.
(3) Възложителят заплаща на изпълнителя
по банков път дължимите суми за отпуснатите
и отчетени по договора ЛП, МИ и ДХСМЦ в
30-дневен срок от изтичане на срока за отчитане на съответния отчетен период в РЗОК.
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(4) При установяване на получени от изпълнителя суми без правно основание, които
не са в резултат на извършено нарушение на
договора, възложителят съставя протокол
за неоснователно получени суми, в който
посочва размера на сумите, обстоятелствата,
свързани с извършеното плащане, вкл. датата,
на която е извършено плащането. Въз основа
на съставения протокол директорът на РЗОК
изпраща на изпълнителя с препоръчано писмо
с обратна разписка писмена покана за възстановяване на неоснователно получените суми.
Поканата подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Изпълнителят се задължава в 14-дневен
срок от влизане в сила на поканата по ал. 4
да заплати доброволно сумата/ите, посочени
в нея. В противен случай тя/те се прихваща/т
със следващото плащане по договора или
се събира по съответния ред. В случай на
прихващане възложителят издава протокол
за извършеното прихващане в 7-дневен срок,
вторият екземпляр от който се предоставя
на изпълнителя.
(6) Установяване от възложителя на неос
нователно получени суми от изпълнителя
може да има както в рамките на извършван
контрол по глава седма от договора, така и
извън него. В случаите на извършван контрол
с установени нарушения, при които са установени суми за възстановяване, лицата по
чл. 42, ал. 1 съставят констативен протокол
по чл. 44, ал. 1. При липса на установени
нарушения при контрола по реда на глава
седма от договора лицата по чл. 42 съставят
самостоятелен протокол за неоснователно
получени суми, като се прилагат правилата
на ал. 5.
(7) Представителите на НЗОК и представителите на Управителния съвет на БФС по
чл. 45, ал. 17 от ЗЗО извършват наблюдение и
анализ на тримесечие на текущото изпълнение
на определения със закон бюджет на НЗОК за
здравноосигурителни плащания за ЛП, МИ и
ДХСМЦ и на изпълнението в определените
срокове за плащане на изпълнителите.
Чл. 20. Възложителят има право да упражнява контрол по изпълнение на сключения
договор съгласно реда и начина, определени
в глава седма.
Раздел II
Права и задължения на изпълнителя
Чл. 21. (1) Изпълнителят се задължава
да отпуска ЛП, МИ и ДХСМЦ – предмет на
договора, на ЗОЛ, на които са предписани.
(2) Когато аптеката не разполага с предписания лекарствен продукт, магистър-фармацевтът е длъжен да го осигури в срок до
24 часа.
Чл. 22. (1) Работното време на изпълнителя се посочва в заявлението за сключване
на договора при спазване изискванията на
чл. 30, ал. 1 от Наредба № 28 от 2008 г. Ра-
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ботното време се обявява на видно място на
входа на аптеката. През цялото работно време
на аптеката се отпускат ЛП, МИ и ДХСМЦ,
заплащани напълно или частично от НЗОК.
(2) Аптеката не може да бъде затворена за
повече от 30 дни в рамките на една календарна
година поради отсъствие на ръководителя є.
(3) В случаите по ал. 2, когато ръководителят на аптеката е единствен магистърфармацевт, работещ в нея, аптеката не работи в изпълнение на настоящия договор до
завръщане на ръководителя. В този случай
на видно място задължително се поставя
уведомление за срока, в който няма да се
изпълняват електронни предписания, както и
адрес на най-близката аптека, която отпуска
ЛП, МИ и ДХСМЦ, заплащани напълно или
частично от НЗОК.
(4) При отсъствие на ръководителя на аптеката за период до 30 дни същият се замества
от магистър-фармацевт, включен в списъка
на персонала на аптеката.
(5) При отсъствие на ръководителя на
аптеката за период над 30 дни същият се
замества от магистър-фармацевт в срокове
и по реда на ЗЛПХМ.
(6) Ръководителят на аптеката не може да
работи в повече от една аптека.
Чл. 23. (1) В случай че аптеката е затворена за период над 30 дни поради независещи
от изпълнителя причини, същият незабавно
следва писмено да уведоми възложителя. В
този случай договорът не се прекратява и
се прилага изискването за поставянето на
уведомление за срока, в който няма да се
изпълняват електронни предписания, както и
адрес на най-близката аптека, която отпуска
ЛП, МИ и ДХСМЦ, заплащани напълно или
частично от НЗОК.
(2) При п ром яна на ръководи т ел я на
аптеката изпълнителят уведомява НЗОК за
данните на новия ръководител по реда на
чл. 18 от договора и представя доказателства
за подадено заявление по реда на чл. 231,
ал. 1 от ЗЛПХМ. В случай че предходният
ръководител на аптеката не осъществява
дейността като такъв, новият ръководител
има право да извършва всички действия по
реда на този договор. Ако изпълнителният
директор на ИАЛ издаде отказ за вписване
на промяната по чл. 229, ал. 5 от ЗЛПХМ,
договорът се прекратява от датата на влизане
в сила на отказа. Изпълнителят уведомява
писмено възложителя в деня на влизане в
сила на отказа.
(3) При преобразуване на юридическото
лице на изпълнител, без случаите на ликвидация, не се сключва нов договор с правоприемника на изпълнителя. Правоприемникът на
изпълнителя се счита за страна по договора,
като е длъжен да уведоми НЗОК в 7-дневен
срок от вписване на преобразуването в съответния регистър на юридическите лица и да
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представи доказателства за подадено заявление
пред ИАЛ по реда на чл. 231, ал. 1 от ЗЛПХМ.
(4) В случай на невъзможност за изпълнение
на задълженията на ръководителя на аптеката
(поради смърт) и неназначен нов такъв по реда
на ал. 2 изпълнителят прекратява изпълнението на договора, за което уведомява НЗОК.
Отчетите и/или други изискуеми документи
по реда на договора се правят от законния
представител на изпълнителя, съответно от
неговите наследници.
Чл. 24. (1) Изпълнителят се задължава да:
1. въвежда информацията в аптечния софтуер в момента на отпускане на ЛП, МИ и
ДХСМЦ от магистър-фармацевта, който ги
отпуска в присъствието на ЗОЛ/получателя;
2. уведомява писмено или по електронна
поща възложителя за промяна в обстоят елства
в следните срокове:
2.1. до 7 дни от датата на подаване на
заявление в случаите по чл. 231 от ЗЛПХМ;
2.2. до 10 дни от датата на получаване
на разрешението за търговия на дребно с
лекарствени продукти по чл. 231, ал. 2 или
5 от ЗЛПХМ;
2.3. до 10 дни от настъпване на промяна във:
а) търговската регистрация;
б) банковата сметка;
в) обстоятелства от декларация(и) и други обстоятелства, удостоверени с документ,
представен при сключването на настоящия
договор;
2.4. уведомява възложителя в рамките на
работния ден по факс или електронна поща,
сканирано с подпис и печат на аптеката, или
подписано с електронен подпис при настъпване на промяна в списъка на магистърфармацевтите, работещи в аптеката, като се
посочва за всеки от магистър-фармацевтите
продължителността и разпределението на
работното време;
2.5. уведомява възложителя в рамките на
работния ден по факс или електронна поща,
сканирано с подпис и печат на аптеката, или
подписано с електронен подпис при настъпила
промяна в работното време на аптеката или на
периода, през който аптеката няма да работи;
3. изпълни стриктно назначеното в предписанието;
4. следи за настъпили промени в приложение № 1 на ПЛС и цените на ЛП, публикувани
на интернет страницата на Националния съвет
по цени и реимбурсиране, както и за настъпили промени в списъците с МИ и ДХСМЦ;
5. следи за настъпили промени в информацията относно основните изисквания към
софтуера, публикувана на интернет страницата на НЗОК;
6. спазва правилата за добра фармацевтична практика (ДФП) и Указанията на БФС за
прилагане изискванията на ДФП, ефективно
въвеждане на стандартите за обслужване и
правилата за оценка на съответствието им
с нея;
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7. не извършва необоснован отказ за изпълнение на електронно предписание;
8. оказва съдействие на контролните органи
на НЗОК/РЗОК, като им предоставя:
а) документацията, относима към снабдяването на изпълнителя от търговците на
едро с конкретни ЛП и към отпускането им
на ЗОЛ в изпълнение на договора с НЗОК
(фактури за доставка; кредитни известия;
фискални бонове);
б) извлечение (отчет за НЗОК) от паметта на фискалното устройство в аптеката за
съответен период от време съобразно целта
на проверката;
в) достъп до всички помещения на аптеката, в които се съхраняват и/или отпускат
ЛП, МИ и ДХСМЦ;
9. данните от фискалния бон за отпуснатите
ЛП, МИ и ДХСМЦ да съответстват на данните от изпълненото електронно предписание,
въведени в аптечния софтуер на аптеката, и
данните от електронното предписание.
(2) Всички уведомления във връзка с изпълнението, изменението или прекратяването
на договора, извън посоченото изрично в
него, могат да се изпращат чрез доставчик на
универсална пощенска услуга или чрез услуга
за електронна препоръчана поща.
(3) Изпълнителят няма право да прехвърля
вземанията си по договора с възложителя на
трети лица, освен ако не е уведомил предварително в срок от един месец възложителя
и не е получил изрично писмено съгласие
за това. При липса на отговор в срок 15 дни
от подаване на уведомлението се счита, че е
налице мълчаливо съгласие на възложителя
за прехвърляне на вземането.
Чл. 25. (1) Изпълнителят не може да отпуска ЛП, които се заплащат напълно или
частично от НЗОК, срещу талони за отстъпка
или други документи, непредвидени в Наредба
№ 4 или ЗЛПХМ.
(2) Изпълнител ят посочва прода ж ната
цена върху опаковката на ЛП на обозначено
от производителя място съгласно чл. 5, ал. 2
от Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти.
(3) Изпълнителят отпуска предписаните
ЛП, МИ и ДХСМЦ при условията, реда и по
цени съгласно списъците на НЗОК и указанията по тяхното прилагане.
(4) Изпълнителят отпуска всеки лекарствен
продукт на цена не по-висока от утвърдената
му цена съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за
условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти.
(5) В случаите на намаляване на утвърдената цена на лекарствен продукт с ниво на
заплащане 100 на сто, за което изпълнителят е
уведомен по реда на чл. 41, ал. 4 от Наредбата
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за условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти и промяната е включена в актуализационните файлове на НЗОК, изпълнителят
отпуска и отчита, а НЗОК заплаща лекарствения продукт на стойност не по-висока
от утвърдената пределна цена на съответния
лекарствен продукт, в случай че продуктите
са доставени от търговците на едро на намалената нова цена или за разликата в цената на
наличните количества са издадени и получени
кредитни известия за търговците на дребно.
(6) Изпълнителят не може да изисква и
да приема от ЗОЛ доплащане, надвишаващо
максималната стойност, която доплаща ЗОЛ,
посочена в предоставения от възложителя
съответен актуализиращ файл към номенклатурите на аптечния софтуер, валиден към момента на отпускане на лекарствения продукт.
(7) В случай че ЛП е предписан по между народно непатентно наименование, изпълнител ят отп уска лекарствен прод у к т,
включен в ПЛС по чл. 262, ал. 6, т. 1, който
съдържа предписаното активно вещество,
като задължително се спазват предписаната
лекарствена форма, количеството в дозова
единица и количеството на активното вещес
тво в окончателна опаковка.
Чл. 26. (1) Изпълнителят съхранява информацията за цялостното движение на ЛП,
МИ и ДХСМЦ, отпуснати в изпълнение на
договора, както в оперативната база данни
на софтуера, така и в архив за не по-малко
от една година. Архивът трябва да може да
възстанови информацията за движението на
ЛП, МИ и ДХСМЦ на компютъра в аптеката
в случай на дефект или срив в хардуерната
конфигурация на аптечната програма.
(2) При извършване на проверка изпълнителят е длъжен да осигури на контролните органи
на РЗОК/НЗОК достъп до информацията по
ал. 1 в момента на проверката в оперативната
база данни, а при невъзможност – в тридневен
срок от извършването є след възстановяване от
архив. Информацията по ал. 1 за цялостното
движение на ЛП, МИ и ДХСМЦ се генерира
от софтуера на аптеките в съответствие със
справките, дефинирани в „Изисквания към
аптечния софтуер“, публикувани на интернет
страницата на НЗОК.
Г л а в а

п е т а

КРИТЕРИИ ЗА КАЧЕСТВО И ДОСТЪПНОСТ
НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ГЛАВА ТРЕТА
Чл. 27. Изпълнителят се задължава да
отпуска ЛП, МИ и ДХСМЦ – предмет на
договора, при спазване разпоредбите на Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина (ЗЛПХМ), Закона за медицинските
изделия (ЗМИ), Наредба № 4, Наредба № 10
и Наредба № 28.
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ДОК У МЕН ТА ЦИ Я И ОТ ЧЕТ НОС Т. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ОБМЕН
Н А ИНФОРМ А ЦИ Я. УСЛОВИ Я, РЕД И
СРОКОВЕ ЗА ОТЧИТАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ
Чл. 28. (1) Изпълнителят отчита отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ два пъти месечно по
електронен път в утвърден от НЗОК формат
през интернет портала на НЗОК или чрез уеб
услуга. Отчетните периоди са от 1-во до 15-о
число и от 16-о до последното число на месеца.
(2) Електронният отчет по ал. 1 се представя
най-късно до третия работен ден включително, следващ периода. В случай на неспазване
на този срок изпълнителят представя електронния отчет в следващия отчетен период.
Изпълнителят може да представи отчетни
документи за не повече от два последователни
отчетни периода.
(3) Електронният отчет по ал. 1 се подписва
с КЕП по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Закона
за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) само от
ръководителя на аптеката съгласно приложение № 1 „Правила за подписване на отчетните
електронни документи“ към договора.
(4) За отпуснати продукти по договора на
правоимащи лица, осигурени в друга държава,
спрямо които се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност/
двустранни спогодби за социално осигуряване,
регистрационните данни на пациента трябва
да съответстват на тези в удостоверителния
документ за право на обезщетения в натура
в случай на болест, майчинство, трудови
злополуки или професионални заболявания.
(5) При констатиране на грешки в електронния отчет, свързани с регистрационни данни
и реквизити на предписанието, изпълнителят
получава автоматична нотификация от информационната система на НЗОК и електронният
отчет не се обработва от НЗОК до получаване
на отчет с коректни данни.
(6) Грешки по ал. 5 могат да са:
1. регистрационен номер на лечебно заведение, УИН на лекар, код на специалност,
отразени в първичните медицински документи,
номер на договора на изпълнителя с НЗОК,
регистрационните данни на ЗОЛ;
2. отчетена дейност извън предмета на
договора с НЗОК;
3. несъответствия с установените реквизити
и съответните им номенклатури, относими
към отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ.
(7) В информационната система на НЗОК
се обработва последният подаден в сроковете
по ал. 2 отчет с коректни данни.
(8) При установяване на технически грешки,
свързани с неправилно въвеждане на данни
при изпълнение на предписанието, РЗОК изготвя протокол и уведомява изпълнителя през
информационната система, като изисква нов
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коригиран електронен отчетен документ. Корекции се допускат при сгрешени регистрационни данни за правоимащи лица, осигурени
в друга държава, спрямо които се прилагат
правилата за координация на системите за
социална сигурност/двустранни спогодби за
социално осигуряване. Коригираният файл
задължително съдържа всички електронни
предписания, включени в първоначално подадения електронен отчетен документ, на базата
на който е изготвен протоколът, независимо
дали електронните предписания са одобрени,
или отхвърлени за заплащане в информационната система на НЗОК.
(9) Корекциите в новия отчет по ал. 8 следва
да са в съответствие с протокола от РЗОК.
(10) При допусната грешка от лекаря, издал електронното предписание, същото не се
изпълнява, като в НЗИС се въвежда статус
„отказана“/„анулирано“ и ЗОЛ се насочва от
магистър-фармацевта към лекаря за издаване
на ново електронно предписание.
Чл. 29. (1) След окончателната обработка за
отчетен период директорът на РЗОК/упълномощени от него служители изпраща/изпращат
по електронен път през информационната
система на НЗОК „Полумесечно известие“,
съдържащо одобрените за заплащане рецепти
и лекарства в тях и отхвърлените такива, със
съответните основания за отхвърляне (основание за неспазване на условията и реда за
предписване и/или отпускане на лекарствените
продукти, установени в законодателството
и/или този договор). Известието се изпраща
в срок до шестия работен ден след края на
периода на отчитане.
(2) Полумесечното известие по ал. 1 се
подписва от директора на РЗОК или от упълномощено от него длъжностно лице с КЕП.
(3) Не се допуска подаване на нов електронен отчет за отчетния период от страна на
изпълнителя след изпращане на полумесечно
известие по ал. 1.
Чл. 30. (1) Възражения във връзка с чл. 29,
ал. 1 се подават в двуседмичен срок след получаване на полумесечното известие.
(2) Възраженията по ал. 1 се разглеждат
и решават от РЗОК в едномесечен срок само
след контрол. За одобрените за заплащане
след контрол дейности директорът на РЗОК
или упълномощено от него длъжностно лице
изпраща по електронен път през информационната система на НЗОК „Известие след
контрол“, подписано с електронен подпис.
(3) За заплатените от НЗОК ЛП, МИ и
ДХСМЦ, за които изпълнителят не е спазил
условията и реда за отпускане на лекарствените
продукти, установени в законодателството и/
или този договор, директорът на РЗОК или
упълномощено от него длъжностно лице изпраща по електронен път през информационната
система на НЗОК „Известие след контрол“,
подписано с електронен подпис.
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(4) Известието по ал. 2 подлежи на контрол
пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс. При подадено възражение по
„Известие след контрол“ и потвърден отказ за
заплащане на извършената и отчетена дейност
РЗОК задължително информира аптеката по
реда на чл. 24, ал. 2.
Чл. 31. Изпълнителят представя в РЗОК в
срок до 3-тия работен ден, следващ периода,
по график, определен от възложителя, следните документи:
1. заверени копия на ЕЗОК, Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК или
Удостоверение за регистрация в РЗОК – при
изпълнени електронни предписания за лица,
осигурени в друга държава, спрямо които
се прилагат правилата за координация на
системите за социална сигурност/двустранни
спогодби за социално осигуряване;
2. заверени копия на документи, удостоверяващи здравноосигурителния статус към
момента на отпускане на ЛП, ДХСМЦ или
МИ, на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 2 или ал. 5.
Чл. 32. Ако в аптеката са изпълнявани
електронни предписания за отпуснати ЛП, МИ,
ДХСМЦ и съответно на тях е положен КЕП
от магистър-фармацевт, който не е част от
персонала на изпълнителя, НЗОК не заплаща
отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ.
Чл. 33. (1) Възложителят чрез РЗОК заплаща на изпълнителя за отпуснатите и отчетени:
а) ЛП по чл. 8, ал. 1 – до съответната реимбурсна стойност в зависимост от нивото
на заплащане, определена в приложение № 1
на ПЛС и съгласно списък по чл. 12, ал. 3;
б) МИ по чл. 8, ал. 1 – стойността, на която
са отпуснати от изпълнителя, но не по-висока
от стойността, до която НЗОК заплаща същите,
съгласно списъка по чл. 12, ал. 3;
в) ДХСМЦ по чл. 8, ал. 1 – стойността, на
която са отпуснати от изпълнителя, но не повисока от стойността, посочена за съответната
диетична храна в списъка по чл. 12, ал. 3.
(2) НЗОК заплаща за обработването на
електронни предписания в слу чаите, при
които Наредба № 10 предвижда определена
сума за тази дейност, съобразно определения
в Наредба № 10 размер.
(3) За МИ, включени в списъка по чл. 12,
ал. 3, възложителят заплаща на изпълнителя
до лимита за едно ЗОЛ за един месец, определен за тези медицински изделия, съгласно
Указанията за МИ и Изискванията за съответното заболяване.
Ч л. 34. (1) Въ з лож и т ел я т за п ла ща на
изпълнителя след представяне на финансово-отчетни документи (финансови отчети
или дебитни/кредитни известия към тях) в
електронен вид, в утвърден от НЗОК формат
през интернет портала на НЗОК или чрез уеб
услуга и при необходимост при представяне
на документите по чл. 31.
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(2) Електронен финансов отчет по ал. 1 се
подава в срок до два работни дни след изпращане на полумесечното известие и включва
само отпуснатите и отчетени по договора ЛП,
МИ и ДХСМЦ, одобрени за заплащане в това
полумесечно известие.
(3) Дебитно известие към финансов отчет
по ал. 1 се подава в срок до два работни дни
след изпращане на известие след контрол по
чл. 30, ал. 3 и включва само одобрените за
заплащане ЛП, МИ и ДХСМЦ в това известие.
(4) Кредитно известие към финансов отчет
по ал. 1 се подава в срок до два работни дни
след изпращане на известие след контрол по
чл. 28, ал. 8.
(5) Електронните финансово-отчетни документи се подписват с КЕП от законния представител на изпълнителя, от упълномощено
от него лице или ръководителя на аптеката
в съответствие с приложение № 1 „Правила
за подписване на отчетните електронни документи“ към договора.
(6) ЛП, МИ и ДХСМЦ, отпуснати на осигурени в други държави лица, се заплащат от
НЗОК след представяне на отделни документи
по ал. 1.
(7) Подаването на възражение по чл. 30,
ал. 1 не е пречка за изплащане на останалите
продукти и дейности, които са одобрени от
НЗОК.
Чл. 35. (1) При подаване на електронен
финансов документ по чл. 34, ал. 2 информационната система на НЗОК извършва
автоматична проверка.
(2) При констатиране на грешки в елект ронни те финансово -о т чет ни док у мен т и,
свързани с регистрационни данни и реквизити, изпълнителят получава автоматична
нотификация от информационната система
на НЗОК и документите не се обработват от
НЗОК до получаване на коректни електронни
финансово-отчетни документи в сроковете по
чл. 34, ал. 2, 3 и 4.
Чл. 36. (1) При успешно обработен електронен финансов документ от информационната
система на НЗОК се извършва проверка и
от РЗОК.
(2) При констатиране на грешки в електронен финансово-отчетен документ изпълнителят получава нотификация чрез профила
си в информационната система на НЗОК и
документът не се приема от НЗОК до получаване на коректен електронен финансовоотчетен документ в срок от един работен ден
след получаване на нотификацията.
Чл. 37. (1) За приет електронен финансово-отчетен документ се счита документът,
подписан с електронен подпис от директора
на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Изпълнителят получава нотификация
чрез профила си в информационната система на НЗОК за приетия финансово-отчетен
документ.
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Чл. 38. (1) Условие за плащане на изпълнителя е точното и правилното попълване
на документите съгласно настоящия договор
и изпълнение на задълженията по договора.
(2) Възложителят заплаща на изпълнителя
по банков път по посочената в договора банкова сметка дължимите суми за отпуснатите
и отчетени по договора ЛП, МИ и ДХСМЦ в
30-дневен срок от изтичане на срока за отчитане на съответния отчетен период в РЗОК.
(3) В случай че възложителят не заплати дължимите суми в срока, определен по
предходния член, той дължи на изпълнителя
законна лихва за просроченото време.
(4) Плащанията по този договор се извършват в левове по банков път по посочената от
изпълнителя в договора банкова сметка.
Чл. 39. При неспазване на посочените в
чл. 34, 35 и 36 срокове за представяне на финансово-отчетните документи от изпълнителя
обработката им и съответното заплащане се
извършват в сроковете за следващ период на
отчитане.
Чл. 40. (1) Изпълнителят получава нотификация чрез профила си в информационната
система на НЗОК за приетия финансово-отчетен документ по чл. 39.
(2) Отчетните документи по ал. 1 се подписват от ръководителя на аптеката и се подпечатват с печата на аптеката с изключение
на финансовия отчет, който се подписва от
законния представител на изпълнителя или
от упълномощено от него лице.
(3) Електронните документи се подписват
с КЕП съгласно приложение № 1 „Правила
за подписване на отчетните електронни документи“ към договора.
Чл. 41. Възложителят не заплаща на изпълнителя, в случай че:
1. елект ронни ят от чет не отговаря на
изискванията на чл. 28, ал. 3, чл. 34, ал. 5 и
чл. 40, ал. 3;
2. не са представени всички отчетни документи, установени в чл. 28, 31 и 34;
3. има несъответствие между електронните
предписания в НЗИС и документи по чл. 28,
ал. 1, извън случаите по чл. 28, ал. 8;
4. електронните предписания/рецептите
са изпълнени в нарушение на чл. 5, 6, 8, 11;
5. ЛП, МИ и ДХСМЦ са отпуснати на лице,
което е с прекъснати здравноосигурителни
права към момента на отпускането при условията на чл. 14, ал. 6 и 7;
6. отчетените към НЗОК от аптеката изпълнени електронни предписания не съответстват
като данни на тези, въведени като изпълнение
в НЗИС и/или на данните от фискалния бон
за отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ;
7. отчетените към НЗОК от аптеката електронни предписания, които не са създадени.
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КОН Т РОЛ ПО ИЗП Ъ Л Н ЕН И Е Н А ДОГОВОРИТЕ, ВИДОВЕТЕ САНКЦИИ ПРИ
НАРУШАВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ И РЕД
ЗА НАЛАГАНЕТО ИМ
Раздел I
Условия и ред за контрол
Чл. 42. (1) Възложителят упражнява контрол по изпълнението на договора от изпълнителя чрез:
1. длъжностни лица – служители на НЗОК,
определени със заповед на управителя на
НЗОК или от оправомощено от него длъжностно лице;
2. длъжностни лица от РЗОК – контрольори.
(2) Длъжностните лица на НЗОК/РЗОК и
членовете на комисиите по етика и качество
на регионалните фармацевтични колегии на
БФС извършват съвместни проверки по график, определен от НЗОК и БФС. Графикът се
утвърждава по РЗОК от управителя на НЗОК
и от председателя на УС на БФС.
(3) Управителят на НЗОК или оправомощено от него длъжностно лице може със
заповед да разпореди извършване на проверка
от контрольори от РЗОК с участието на служители на НЗОК за осъществяване на контрол по сключените договори. Служителите
на НЗОК могат да извършват проверки на
територията на цялата страна по заповед на
управителя на НЗОК или на оправомощено
от него длъжностно лице. Служителите на
РЗОК – контрольори, могат да извършват
проверки на територи ята на съответната
РЗОК по заповед на нейния директор или
на оправомощено от него длъжностно лице,
както и проверки на територията на съответната РЗОК или на територията на друга РЗОК
по заповед на управителя на НЗОК или на
оправомощено от него длъжностно лице. За
издаване на заповедта на управителя на НЗОК
за извършване на проверка на територията
на друга РЗОК контрольорите се определят
по предложение на директора.
(4) При извършване на проверките по ал. 3
могат да присъстват експерти на БФС. Експертите предоставят писмени становища, които
са неразделна част от протокола по чл. 44.
Чл. 43. (1) Лицата по чл. 42, ал. 1 извършват:
1. контрол върху декларираните обстоятелства при сключване на договора;
2. непосредствен контрол по изпълнението
на договора;
3. проверки по приход и разход на конкретни ЛП, МИ и ДХСМЦ в съответствие с
предмета на договора;
4. проверки по повод постъпили жалби
от ЗОЛ;
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5. проверка на отчетните документи на
изпълнителя, свързани с изпълнението на
договора;
6. контрол върху съответната част от стойността на лекарствените продукти, заплащана
съответно от възложителя и от ЗОЛ;
7. контрол по изпълнението на чл. 24,
ал. 1, т. 1.
(2) Извършването на контролната дейност
се осъществява по начин, който не затруднява
дейността на изпълнителя.
(3) Изпълнителят е длъжен да осигури
достъп на лицата по чл. 42 при изпълнение на
служебните им задължения до всички помещения на аптеката, в които се съхраняват и/
или отпускат ЛП, МИ и ДХСМЦ, и до всички
ЛП, МИ и ДХСМЦ, предмет на договора.
(4) Изпълнителят е длъжен да оказва съдействие на лицата по чл. 42 при изпълнение
на служебните им задължения.
(5) Лицата по чл. 42, ал. 1 имат право на
достъп до:
а) документацията, относима към снабдяването на изпълнителя от търговците на
едро с конкретни ЛП, МИ и ДХСМЦ и към
отпускането им на ЗОЛ в изпълнение на договора (фактури за доставка; кредитни известия;
фискални бонове; рецептурни бланки);
б) извлечение (отчет за НЗОК) от паметта на фискалното устройство в аптеката за
съответен период от време съобразно целта
на проверката и техническата възможност на
фискалното устройство;
в) всички помещения на аптеката, в кои
то се съхраняват и/или отпускат ЛП, МИ и
ДХСМЦ, и до всички ЛП, МИ и ДХСМЦ,
предмет на договора;
г) трудовите договори на работещия в аптеката персонал;
д) до всички записи, свързани с изпълнението на този договор (доставката и отпускането
на ЛП, МИ и ДХСМЦ, въведени в аптечния
софтуер).
(6) Изпълнителят съхранява в аптеката и
ги предоставя при поискване на лицата по
чл. 42, ал. 1:
1. данните от изпълнените електронни предписания/рецептурните бланки за последната
една година, считано от датата на извършване
на проверката;
2. отчетната документация по този договор, фискални бонове, както и фактурите за
доставка;
3. в случай че посочената документация
по т. 2 не е налична в аптеката, същата се
предоставя в срок до три работни дни.
(7) Лицата по чл. 42, ал. 1 при извършване
на проверка могат да изискват от магистърфармацевта представяне на Европейска професионална карта.
Чл. 44. (1) За резултатите от извършената
проверка лицата по чл. 42 изготвят констативен протокол.
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(2) Констативният протокол се изготвя в
два екземпляра – единият се връчва в деня на
приключване на проверката на изпълнителя, а
другият се предоставя на директора на РЗОК.
(3) Констативният протокол се подписва
от лицата, извършили проверката, и ръководителя на аптеката. При отсъствие на ръководителя на аптеката протоколът се подписва
от магистър-фармацевт, работещ в аптеката.
В случаите, когато отсъства магистър-фармацевт, протоколът се подписва от работещ
от персонала на аптеката.
(4) В констативния протокол се вписват:
1. обектът на проверката – наименование и
адрес на аптеката; представляващият лицето
по чл. 222 от ЗЛПХМ – собственик на аптеката, магистър-фармацевтът – ръководител на
аптеката, посочен в разрешението за търговия
на дребно с лекарствени продукти в аптека;
№ и дата на издаване на разрешението;
2. данните за проверката – дата и място
на съставяне, основание за извършване на
проверката, проверяващото лице (лица);
3. нарушените разпоредби на договора и
описание в какво се състоят констатираните
нарушения;
4. получени от изпълнителя суми от възложителя без правно основание в резултат от
констатираните нарушения по т. 3;
5. задължителните предписания и сроковете
за отстраняване на констатираните нарушения;
6. препоръки за подобряване на дейността – когато е приложимо;
7. предложения за санкции при констатирани нарушения;
8. срок за възражение.
(5) В случаи на несъгласие с някои констатации изпълнителят може да отрази това
писмено в протокола при подписването му.
(6) Към констативния протокол се прилага опис на изготвени справки за изпълнени
предписания, копия на рецепти, протоколи
и други документи, ако това е необходимо.
Всички документи се изготвят в два еднообразни екземпляра, подписани от двете страни.
Чл. 45. (1) Изпълнителят има право на
писмено възражение по направените в протокола по чл. 44 констатации пред директора
на РЗОК в 7-дневен срок считано от деня,
следващ деня на получаване на протокола.
(2) В случаите, когато изпълнителят оспори
констатациите на лицата по чл. 42, извършили
проверката, директорът на РЗОК в 7-дневен
срок от получаване на писменото възражение
изпраща спора за решаване от арбитражна
комисия.
(3) Арбитражната комисия задължително
се произнася с решение в двуседмичен срок
от получаване на преписката, с което пот
върждава или отхвърля изцяло или частично
констатациите на лицата по чл. 42.
(4) Решението по ал. 3 се изпраща в 3-дневен
срок от издаването му на директора на РЗОК.
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Чл. 46. (1) В сл у чай че арбит ра ж ната
комисия потвърди констатациите на лицата
по чл. 42, както и при липса на възражение,
директорът на РЗОК в 14-дневен срок след
произнасяне на арбитражната комисия или
съответно след изтичане на срока по чл. 45
издава заповед, с която налага санкциите.
(2) В случай че арбитражната комисия не
се произнесе с решение в двуседмичен срок
от постъпване на преписката или е налице
равен брой гласове „за“ и „против“, поради
което няма прието решение, управителят на
НЗОК, съответно директорът на РЗОК, издава
мотивирана заповед, с която може да наложи
санкциите.
(3) Заповедта по ал. 1 и 2 се връчва на
лицето, което представлява изпълнителя, по
начин, удостоверяващ получаването.
Чл. 47. Санкциите подлежат на съдебно
обжалване по реда на АПК.
Чл. 48. (1) Заповедта на директора на РЗОК
за прилагане на санкциите не се изпълнява
до изтичане на срока за нейното оспорване
по реда на АПК. При подадена жалба заповедта не се изпълнява до решаването на
спора от съда.
(2) Изпълнителят се задължава в 14-дневен
срок от влизане в сила на заповедта по ал. 1
да заплати доброволно сумата/ите, посочена/и
в нея. В противен случай тя/те се прихваща/т
със следващото плащане по договора.
(3) В случай на прихващане възложителят
издава протокол за извършеното прихващане
в 7-дневен срок, вторият екземпляр от който
се предоставя на изпълнителя. Когато няма
следващо/и плащане/ия по договора, директорът на РЗОК изпраща писмена покана за
възстановяването на сумите.
(4) В случай че изпълнителят не заплати
доброволно сумите, възложителят пристъпва
към събирането им по съответния ред.
Раздел II
Правила за работа на арбитражните комисии
Чл. 49. (1) Арбитражната комисия се състои от 6 членове – равен брой представители
на РЗОК и на регионалната фармацевтична
колегия на БФС.
(2) За всяка от квотите се определят по
двама резервни членове по същия ред, по
който се определят постоянните членове.
(3) Комисията се председателства от представители на РЗОК и на БФС на ротационен
принцип за срок три месеца.
(4) Съставът на арбитражната комисия се
определя със заповед на директора на РЗОК
съгласно определените от БФС и от РЗОК
редовни и резервни членове, препис от която
се изпраща на РФК на БФС.
Чл. 50. Арбитражните комисии работят в
съответствие с чл. 75 ЗЗО.
Чл. 51. (1) Всяка арбитражна комисия разглежда споровете в пълен състав. Ако някой
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от постоянните членове отсъства, се поканва
резервен член от съответната квота.
(2) Всяка от страните по спора може в писмен вид да иска отвод на член на комисията,
ако са налице обстоятелства, които пораждат основателни съмнения относно неговата
безпристрастност и независимост. Членовете
на комисиите подписват декларация за липса
на конфликт на интереси, която се съхранява
от съответното лице, което е излъчило представителите.
(3) В случай на основание за отвод на член
на комисия съответното лице го заявява преди разглеждане на преписката и не участва в
работата на комисията. Замества се от друг
представител на лицето, което го е излъчило.
Чл. 52. (1) Председателят на комисията
свиква заседанията, комплектува преписките
и разпределя между членовете на комисията
изготвянето на доклад по спора и становище
относно решението.
(2) Всеки член на комисията участва в
работата є, като присъства на заседанията,
подготвя доклад и становище относно решения
по разпределените му преписки.
(3) Арбитражната комисия разглежда споровете по документи, които страните предварително са представили.
(4) Ако комисията прецени, тя може да
изслуша лицата по чл. 42, както и изпълнителя, направил възражения. Комисията може
да изисква всички необходими документи,
справки и други материали, необходими за
формиране на решение.
(5) На всяко заседание на комисията се води
протокол, който задължително се подписва
от всички членове на комисията.
Чл. 53. (1) Арбитражната комисия се произнася с решение по предмета на спора.
(2) Решението на комисията е в писмен
вид, съдържа мотиви и се подписва от всички
членове.
(3) Срокът за произнасяне е двуседмичен
считан от датата на постъпване на преписката.
(4) Решението се взема с обикновено мнозинство, присъствено и чрез явно гласуване.
(5) Решението на комисията се изготвя в
три екземпляра – по един за изпълнителя,
директора на РЗОК и съответната регионална
фармацевтична колегия на БФС. Решенията
се връчват по начин, удостоверяващ получаването им.
(6) Директорът на РЗОК изпраща на арбитражната комисия копие от заповедта за
налагане на санкция или за прекратяване на
производството.
Чл. 54. (1) В случай че арбитражната комисия потвърди констатациите на лицата по
чл. 42 изцяло или частично, директорът на
РЗОК може да издаде заповед за прилагане
на санкциите, предвидени в договора между
РЗОК и изпълнителя.
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(2) В случай че арбитражната комисия не
потвърди нито една от наложените санкции,
директорът на РЗОК писмено уведомява лицето – обект на проверката, за решението и за
прекратяване на производството по проверката.
(3) В случай че арбитражната комисия не
стигне до решение по констатациите, направени от лицата по чл. 42, поради равен брой
противоположни гласове, комисията изготвя
протокол, екземпляр от който се предоставя на
директора на РЗОК и на УС на РФК на БФС.
Чл. 55. След приключване на всяка преписка цялата документация се извежда в
специална книга и се връща в РЗОК. Копия
от преписките се подреждат в архив и се
съхраняват от комисията не по-малко от една
година. Книгата се съхранява от председателя
на комисията.
Раздел III
Санкции
Чл. 56. Нарушенията по сключения договор, видовете санкции и техният размер са
определени в глава осма от договора.
Чл. 57. (1) В случаите на отчетена и незаплатена от РЗОК рецептурна бланка, изпълнена в
нарушение на договора, не се налага санкция.
(3) При доказана от изпълнителя явна
техническа грешка при изпълнението на рецептите не се налага санкция.
Чл. 58. Получените от изпълнителя суми
без правно основание, установени при проверка на контролните органи, се възстановяват
заедно с дължимата законна лихва, начислена за периода от датата на получаването до
датата на възстановяването им.
Чл. 59. (1) Възложителят прекратява договора без предизвестие с писмено уведомление:
1. когато се установи, че договорът е
сключен в нарушение на изискванията на
НЗОК, въз основа на невярно декларирани
от изпълнителя обстоятелства;
2. когато изпълнителят престане да отговаря
на условията, при които е сключен договорът,
и това е установено от контролните органи
по предвидения ред.
(2) Процедурите за контрол по договора се
прилагат и при констатирани нарушения по
изпълнението на настоящия договор между
страните за изминал период до една година
от сключване на настоящия договор.
(3) Размерът на санкциите в случаите по
ал. 2 се определя от договора, действал към
момента на извършване на нарушението.
Г л а в а

о с м а

ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОТПУСК АНЕ НА
ЛЕК АРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 262,
АЛ. 6, Т. 1 ЗЛПХМ
Чл. 60. (1) Настоящите Условия и ред за
сключване на договори за отпускане и запла-
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щане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, заплащани напълно или
частично от НЗОК, отменят предходните Условия и ред (обн., ДВ, бр. 28 от 2019 г.; изм. и
доп., бр. 31 от 2020 г., бр. 11 от 2021 г.; попр.,
бр. 17 от 2021 г.; изм., бр. 24, 62 и 92 от 2021 г.).
(2) Настоящите Условия и ред са със срок
на действие от 16.12.2021 г. до 31.12.2022 г.
(3) Заявленията за сключване на договори
от търговци на дребно на лекарствени продукти се подават в срок до 15.01.2022 г., като
сключените договори са със срок на действие,
както следва:
1. за срок от 16.12.2021 г. до сключването на
нов договор, но не по-късно от 31.12.2022 г. – за
търговците на дребно, които са имали сключен
договор преди 15.12.2021 г.;
2. за срок от датата на подписване на договора до сключването на нов договор, но не
по-късно от 31.12.2022 г. – за търговците на
дребно, които за пръв път кандидатстват за
сключване на договор с НЗОК/РЗОК.
(4) Сключените преди влизане в сила на
настоящите Условия и ред договори с търгов
ците на дребно се прекратяват, считано от
16.01.2022 г., ако търговецът не е подал заявление за сключване на договор по предвидения
в настоящите Условия и ред.
(5) При отказ за сключване на договор,
ако търговецът на дребно е имал сключен
договор преди 15.12.2021 г., се сключва срочен
договор от 16.12.2021 г. до датата на издаване
на отказа.
Чл. 61. (1) Възложителят и изпълнителят
сключват допълнителни споразумения при:
1. промени в предмета, срока или други
условия на договора;
2. промяна в нормативната уредба, която
е относима към настоящия договор;
3. издаване на разрешение по чл. 231, ал. 2
ЗЛПХМ или разрешение по чл. 231, ал. 5
ЗЛПХМ;
4. промяна на наименованието и/или адреса
на управление на собственика на аптеката, без
да се променя ЕИК на търговеца/дружеството.
(2) При сключване на допълнително споразумение към договора изпълнителят следва
да представи в съответната РЗОК копия на
док у менти, удостоверяващи променените
обстоятелства.
Чл. 62. Страните могат да прекратят договора по взаимно съгласие чрез писмено
споразумение.
Чл. 63. Договорът се прекратява, без която
и да е от страните да дължи предизвестие, в
следните случаи:
1. при невъзможност изпълнителят да осъществява задълженията си по този договор;
в този случай изпълнителят незабавно уведомява писмено възложителя, като договорът
се прекратява от датата на уведомлението;
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2. при прекратяване на разрешението за
търговия на дребно с лекарствени продукти
на изпълнителя – договорът се прекратява с
изтичане на срока за обжалване на заповедта
за прекратяване на разрешението за търговия
на дребно по реда на АПК, респ. влизане в
сила на заповедта за прекратяване на разрешението за търговия на дребно;
3. при промяна на нормативната уредба,
изк лючваща действието на целия или на
част от договора – договорът се прекратява
напълно или частично от датата на влизане
в сила на съответната промяна или от датата
на приключване на съответната нормативно
установена процедура, засягаща действието
на договора.
Чл. 64. (1) Договорът се прекратява едностранно от възложителя без предизвестие при
наложена и влязла в сила санкция „прекратяване на договора“ в случаите, установени
в раздел „Санкции“.
(2) В случаите по ал. 1 изпълнителят няма
право да кандидатства за сключване на нов
договор с НЗОК до изтичане на 6 месеца от
прекратяване на предходния договор.
Чл. 65. Договорът се прекратява едностранно от изпълнителя с едномесечно писмено
предизвестие до възложителя – от датата на
изтичане на предизвестието.
Чл. 66. Изпълнителят има право да прекрати едностранно с едномесечно писмено
предизвестие договора, в случай че възложителят системно не заплаща в срок дължимите
по договора суми.
Чл. 67. Прекратяването на договора не
освобождава възложителя от задължението
да заплати на изпълнителя по представени
редовни отчетни документи отпуснатите продукти до момента на прекратяване на договора.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 68. (1) Електронни предписания, въведени в НЗИС, се подават от НЗИС за предварителен контрол в информационната система
на НЗОК за грешки по чл. 68, ал. 8 преди
отпускането им, с изключение на случаите
по чл. 68, ал. 8, т. 3.
(2) След извършване на контрол по ал. 1
информационната система на НЗОК изпраща
резултат „Да“ или „Не“ на НЗИС. При отрицателен отговор изпълнителят няма право да
изпълни предписанието.
(3) Срокът за техническа реализация на
контрола по ал. 1 е не по-късно от 31.03.2022 г.
(4) При осигурена техническа възможност
от страна на възложителя изпълнителят подава
информация за отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ
по електронен път към информационната
система на НЗОК в момента на отпускането
им, като се запазва предварителният контрол
по ал. 1.
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(5) Информацията по ал. 4 се подписва с
КЕП по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) от магистърфармацевта, извършил отпускането на ЛП,
МИ, ДХСМЦ.
(6) При обработката на информацията по
ал. 4 се извършва логически контрол към
регистрите и номенклатурите в информационната система на НЗОК, относими към
отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ, заплащани
от НЗОК.
(7) При констатиране на грешки по ал. 4
изпълнителят получава автоматична нотификация от информационната система на
НЗОК и подадените данни не се приемат до
получаване на нови коректни данни.
(8) Грешки по ал. 7 могат да бъдат:
1. невалидни данни спрямо регистър на
договорните партньори на НЗОК;
2. подадената дейност не е договорена;
3. ЗОЛ е починал към датата на издаване
или изпълнение на електронно предписание;
4. нева лидни данни спрямо „Регист ър
електронни рецептурни книжки“;
5. нева лидни данни спрямо „Регист ър
протоколи“;
6. невалидни данни спрямо „Регистър на
ЛП, МИ и ДХСМЦ, заплащани от НЗОК“;
7. невалидни данни спрямо номенклатура
на диагнози, за които НЗОК заплаща отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ;
8. нарушени правила, свързани със срокове
на изпълнение на електронни предписания,
съгласно нормативната уредба и други.
Неразделна част от настоящите Условия и
ред са следните приложения:
1. Заявление за ск лючване на договор
(приложение № 1).
2. Декларация по образец (приложение № 2).
3. Образец на договор (приложение № 3).
4. Лични данни на персонала, работещ в
аптеката (приложение № 4).
5. Декларация по чл. 6, т. 6 (приложение
№ 5).
За НЗОК:

За БФС:

Зоя Вълева
маг.-фарм. Анжела Мизова
София Георгиева маг.-фарм. Валентин Петков
Вирджиния
маг.-фарм. Димитър
Вълкова
Маринов
Кирил Обрешков
маг.-фарм. Димитрия
Стайкова
Милена Цонева
маг.-фарм. Вергиния
Лазарова
Евгения Стойчева
маг.-фарм. Йордан
Славчев
Ваня Илиева
маг.-фарм. Ростислав Курдов
Васко Петков
маг.-фарм. Светослав Крумов
Антон Величков
маг.-фарм. Маргарита
Грозданова
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Приложение № 1
Образец на заявление
към Условия и ред за сключване на индиви
дуални договори за отпускане и заплащане
на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6,
т. 1 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, на медицински изделия
и на диетични храни за специални медицин
ски цели, съгласувани между НЗОК и БФС
на основание чл. 45, ал. 17 от ЗЗО
ДО ДИРЕКТОРА НА
РЗОК ГР....................
ЗАЯВЛЕНИЕ
от ....................................................................... ,

(пълно наименование на притежателя на разреше
ние за търговия на дребно с лекарствени продукти
в аптека)

със седалище и адрес на управление: ...........
............................................................................ ,
представлявано от ...........................................
.............................................................................

(за юридическо лице – пълно наименование на пред
ставителя, седалище и адрес на управление; за фи
зическо лице – трите имена, ЕГН, постоянен адрес)

в качеството му на............................................
.............................................................................
с документ, удостоверяващ представителната
власт*: ............................................................... .

(*попълва се само от заявители, които са упълно
мощени лица, или от заявители, регистрирани в
друга държава – членка на Европейския съюз, или
в държава – страна по Споразумението за Евро
пейското икономическо пространство)

IBAN ................................................................. ,
BIC .................................................................... ,
банка (клон) ..................................................... ,
тел./факс: ......................................................... ,
e-mail: .................................................................
Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти № ................../......................... ,
издадено от ........................................................
Адрес на аптеката: област ............................ ,
община ..................., гр./с. .............................. ,
ул. .................... № .., тел.: ......, факс: ........... ,
ръководител на аптеката: ...............................
маг.-фарм. ......................................................... ,
ЕГН ........................., УИН ...............................
Адрес за кореспонденция: ..............................
Телефон: ........................................................... ,
факс: .................................................................. ,
е-mail: ................................................................ ,
моб. телефон: ....................................................
У ВА Ж А ЕМИ ГОСПОДИН/ ГОСПОЖО
ДИРЕКТОР,
На основание чл. 7, ал. 1, чл. 16 и чл. 19б
от Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда,
механизма и критериите за заплащане от
НЗОК на лекарствени продукти, медицински
изделия и на диетични храни за специални
медицински цели, договаряне на отстъпки и
възстановяване на превишените средства при
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прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
(Наредба № 10), кандидатствам за сключване
на договор за отпускане на следните продукти,
заплащани напълно или частично от НЗОК:
1. Всички лекарствени продукти по
чл. 2, ал. 1, извън тези по чл. 2, ал. 2,
т. 2, 3 и 4

2. Лекарствени продукти от следните
групи:
2.1. Лекарствени продукти от група IА,
п редписвани по „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от
НЗОК/РЗОК“ (обр. МЗ – НЗОК)

2.2. Лекарствени продукти от група IВ,
п редписвани по „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от
НЗОК/РЗОК“ (обр. МЗ – НЗОК)

2.3. Лекарствени продукти от група IС,
п редписвани по „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от
НЗОК/РЗОК“ (обр. МЗ – НЗОК):

2.3.1. Лекарствени продукти за поддърж аща хормонална терапия на болни от
злокачествени заболявания

2.3.2. Лекарствени продукти – аналогови инсулини

2.3.3. Лекарствени продукти, предназначени за под д ържащо лечение на
трансплантирани пациенти

2.3.4. Лекарствени продукти от група
I С б е з т е зи по т. 2 . 3.1, т. 2 . 3.2 и
т. 2.3.3

2.4. Лекарствени продукти, съдържащи
е д но а к т и вно веще с т во (моноп р о д у кти) за лечение на забол яването
есенциална хипертония с МКБ код I0
2.5. ЛП за домашно лечение на зад ължително осигурени лица с диагноза
COVID-19 (МКБ код U07.1)

(в случай че изпълнителят ще отпуска лекарствени
продукти от съответната група по чл. 2, ал. 2,
т. 2, 3 и 4, в квадратчето срещу нея се поставя
знак „Х“)

3. Медицински изделия и диетични
х рани за специални медицински цели
по чл. 3, ал. 2 от следните групи:
3.1. Диетични храни за специални медицински цели
3.2. Медицински изделия за стомирани
болни
3.3. Медицински изделия – тест-ленти
3.4. Медицински изделия – превръзки
за булозна епидермолиза
3.5. Медицински изделия за прилагане
с инсулинова помпа
3.6. Сензори за продължително измерване на нивото на глюкозата
3.7. Интермитентни катетри









(в случай че изпълнителят ще отпуска медицински
изделия и/или диетични храни за специални меди
цински цели по чл. 3, ал. 2, в квадратчето срещу
съответната група се поставя знак „Х“)
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Прилагам следните документи:
1. документ за актуална регистрация по
националното законодателство, издаден от
компетентен орган на съответната дру га
държава на кандидата – само за дружествата,
регистрирани в друга държава – членка на
Европейския съюз, или в държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
2. разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, издадено по реда
на ЗЛПХМ – заверен от кандидата препис;
3. договор за управление или трудов договор на ръководителя на аптеката в случаите,
когато същият работи по трудово правоотношение – заверен от кандидата препис;
4. декларация по образец съгласно приложение № 2 и копие от потвърдената регистрация
на трудовите договори в НАП на работещите
в аптеката магистър-фармацевти – заверен от
кандидата препис;
5. удостоверения за членство в Българския
фармацевтичен съюз и за преминати форми
за продължаващо медицинско обучение на
ръководителя на аптеката и на работещите
в нея магист ър-фармацевти, издадени от
съответната регионална колегия на БФС,
с посочен адрес по месторабота на лицата
според Националния електронен регистър на
членовете на БФС – оригинал;
6. декларация за свързани лица по смисъла
на § 1 от Търговския закон с други търговци
на дребно с лекарствени продукти по образец
съгласно приложение № 5.
Дата: .......…

…..................................................
(подпис и печат на заявителя)

Приложение № 2
Образец на декларация
към Условия и ред за сключване на индиви
дуални договори за отпускане и заплащане
на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6,
т. 1 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина, на медицински изделия
и на диетични храни за специални медицин
ски цели, съгласувани между НЗОК и БФС
на основание чл. 45, ал. 17 от ЗЗО
ДЕКЛАРАЦИЯ
от ........................................................................,

(пълно наименование на притежателя на разреше
ние за търговия на дребно с лекарствени продукти
в аптека)

ЕИК.................................................................... ,
със седалище и адрес на управление: ...........
............................................................................ ,
представлявано от ...........................................
.............................................................................

(за юридическо лице – пълно наименование на пред
ставителя, седалище и адрес на управление; за фи
зическо лице – трите имена, ЕГН, постоянен адрес)
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в качеството му на ..........................................
с документ, удостоверяващ представителната
власт:.................................................................. ,
IBAN................................................................... ,
BIC .................................................................... ,
банка (клон) ..................................................... ,
тел./факс: ......................................................... ,
e-mail: .................................................................
Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти № ................/........................ ,
издадено от ........................................................
Адрес на аптеката: област ............................ ,
община .................. , гр./с. .............................. ,
ул. ................... № …, тел.: ...... , факс: .......... ,
ръководител на аптеката: ...............................
маг.-фарм. ......................................................... ,
ЕГН ............................., УИН ..........................
Адрес за кореспонденция: ..............................
Телефон: ........................................................... ,
факс: .................................................................. ,
е-mail: .................................................................
моб. телефон: ....................................................
С настоящата декларация
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Запознат съм с Условията и реда за
ск лючване на индивидуални договори за
отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,
на медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, съгласувани
между НЗОК и БФС на основание чл. 45,
ал. 17 от ЗЗО.
2. Ръководителят на разкритата от мен
аптека маг.-фарм. .............................................
работи само в посочената аптека.
3. В аптеката разполагам със:
– компют ър, разположен в приемното
помещение;
– софтуер, отговарящ на основните изисквания на НЗОК.
4. Аптеката ще работи с работно време:
в делнични дни: от ........... до ...................
в почивни дни:
– събота: от ........................ до ...................
– неделя: от ........................ до ...................
– на разположение;
в празнични дни:
– от ...................................... до ...................
– на разположение.
5. В аптеката работят: ......................... бр.
магистър-фармацевти.
При пром яна на горепосочените
обстоятелствата се задължавам да уведомя
п исмено РЗОК в с р окове т е, ус т а новен и
в о бра зеца на дог овор за о т п уск а не на
лекарствени продукти, медицински изделия
и диетични храни за специални медицински
цели за домашно лечение, заплащани напълно
или частично от НЗОК/РЗОК.
Дата: ..............

.......................................
(подпис и печат)
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Приложение № 3
към Условия и ред за сключване на индиви
дуални договори за отпускане и заплащане на
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от
Закона за лекарствените продукти в хуманната
медицина, на медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели
ДОГОВОР
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРО
ДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕ
ТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИ
ЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ,
ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО
ОТ НЗОК/РЗОК
№ ............. / ………. 202 … г.
Днес, ................. 202 … г., в гр. ...................
на основание чл. 45, ал. 17 от ЗЗО, чл. 7, ал. 1
и чл. 16, ал. 1 от Наредба № 10 от 2009 г. за
условията, реда, механизма и критериите за
заплащане от НЗОК на лекарствени продукти,
медицински изделия и на диетични храни
за специални медицински цели, договаряне
на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане на механизъм,
гарантиращ предвидимост и устойчивост на
бюджета на НЗОК (Наредба № 10) и в съответствие със съгласуваните между Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК) и Българския фармацевтичен съюз (БФС) Условия и
ред за сключване на индивидуални договори
за отпускане и заплащане на лекарствени
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични
храни за специални медицински цели (Условия
и ред), заплащани напълно или частично от
НЗОК се сключи настоящият договор между:
НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА К АСА, гр. София 1407, ул. Кричим
№ 1, БУЛСТАТ: 121858220, представлявана
на основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗЗО от ...
.......................................................... – директор
на Ра йон на зд ра внооси г у ри т ел на к аса –
гр. .................................................... , седалище
и адрес на РЗОК: гр. ...................................... ,
ул. ............................................ № ................... ,
тел.: .................................... , факс: ................. ,
e-mail: ................................................................ ,
наричана за краткост по-дол у „възлож ител“ – от една страна,
и ......................................................................... ,
(наименование на търговеца/клона на чуждес
тр анния търговец/европейското дружество, вид
на търговеца, седалище и адрес на управление на
лицето, получило разрешение за търговия на дребно
с лекарствени продукти),

представляван от .............................................

(имена по документ за самоличност)

в качеството му на ..........................................
ЕИК.....................................................................
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Банкова сметка:
Банка:..................................................................
BIC...................................................................... .
IBAN................................................................... ,
открита на името на:........................................
Тел.: ............ /факс: ............, e-mail: ................ ,
притежаващ разрешение за търговия на
дребно с лекарствени продукти в аптека № /
дата .............., издадено от................................
Адрес на аптеката:
област ................ , община...............................,
населено място: гр./с........................................,
ул. ............................................................. № ...,
тел.: .......................... , факс: .............................,
ръководител на аптеката:
маг.-фарм............................................................,
(имена по документ за самоличност)

УИН на магистър-фармацевта – ръководител
на аптеката ........................................................
Адрес за кореспонденция (на търговеца): ....
.............................................................................
Тел.: .......................... , факс: .............................
E-mail: ................ , моб. телефон: ....................
Регистрационен № на аптеката в РЗОК: ......
............................................................................ ,
наричан по-долу за краткост „изпълнител“ – от друга страна,
се сключи настоящият договор за следното:
Г л а в а

п ъ р в а

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. Възложителят възлага, а изпълнителят се задължава да отпуска лекарствени
продукти (ЛП), медицински изделия (МИ) и
диетични храни за специални медицински цели
(ДХСМЦ) – предмет на договора, при спазване
разпоредбите на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), Закон
за медицинските изделия (ЗМИ), Наредба № 4
от 2009 г. за условията и реда за предписване
и отпускане на лекарствени продукти (Наредба
№ 4), Наредба № 10 от 2009 г. за условията,
реда, механизма и критериите за заплащане
от Националната здравноосигурителна каса на
лекарствени продукти, медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински
цели, договаряне на отстъпки и възстановяване на превишените средства при прилагане
на механизъм, гарантиращ предвидимост и
устойчивост на бюджета на НЗОК (Наредба
№ 10), Наредба № 28 от 2008 г. за устройството,
реда и организацията на работата на аптеките
и номенклатурата на лекарствените продукти
(Наредба № 28).
Чл. 2. (1) Изпълнителят чрез посочената
в настоящия договор аптека се задължава да
отпуска ЛП, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ
(приложение № 1 на ПЛС) и съответно в
Списъка с лекарствени продукти, които НЗОК
заплаща напълно или частично по реда на
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Наредба № 10, за домашно лечение на здравноосигурените лица (ЗОЛ) на територията на
страната – публикуван на интернет страницата
на НЗОК.
(2) Изпълнителят чрез посочената аптека
ще отпуска по реда на този договор:
1. Всички ЛП по ал. 1, извън тези по
ал. 2, т. 2, 3 и 4
2. ЛП от следните групи:
2.1. ЛП от група IА, предписвани по
„Протокол за предписване на лекарс т ва, за п ла ща н и о т НЗОК / РЗОК“
(обр. МЗ – НЗОК)
2.2. ЛП от група IВ, предписвани по
„Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“
(обр. МЗ – НЗОК)
2.3. ЛП от група IС, предписвани по
„Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“
(обр. МЗ – НЗОК):
2.3.1. Лекарствени продукти за подд ържаща хормонална терапия на болни
от злокачествени заболявания
2.3.2. Лекарствени продукти – аналогови инсулини
2.3.3. Лекарствени продукти, предн азначени за поддържащо лечение на
трансплантирани пациенти
2.3.4. Лекарствени продукти от група
IС без тези по т. 2.3.1, т. 2.3.2 и
т. 2.3.3
3. Лекарствени продукти, съдържащи
едно активно вещество (монопродукти)
за лечение на заболяването есенциална
хипертония с МКБ код I10
4. ЛП за домашно лечение на зад ължително осигурени лица с диагноза
COVID-19 (МКБ код U07.1)

[_]

[_]

[_]

[_]
[_]

[_]

[_]

[_]

[_]

(в случай че изпълнителят ще отпуска лекарствени
продукти от съответната група по чл. 2, ал. 2,
т. 2, 3 и 4, в квадратчето срещу нея се поставя
знак „Х“)

Чл. 3. (1) Изпълнителят чрез посочената
в настоящия договор аптека се задължава
да отпуска на ЗОЛ за домашно лечение на
територията на страната МИ и ДХСМЦ, заплащани напълно или частично от НЗОК от
действащите към момента на отпускане списъци и Указания относно реда за предписване и
отпускане на медицински изделия от списъка
с медицински изделия по групи, които НЗОК
заплаща в условията на извънболничната
медицинска помощ, и стойността, до която
НЗОК заплаща за всяка група и Указание
за работа със списък на диетични храни за
специални медицински цели за домашно лечение, заплащани напълно или частично от
НЗОК, публикувани на интернет страницата
на НЗОК, както следва:
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1. Списък с МИ, които НЗОК заплаща в
условията на извънболничната медицинска
помощ, изготвен по реда на чл. 13, ал. 2 от
Наредба № 10;
2. Списък на ДХСМЦ, стойността на които
се заплаща напълно или частично от НЗОК,
изготвен по реда на глава втора от Наредба
№ 10.
(2) Изпълнителят чрез посочената аптека
отпуска медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели по ал. 1 от
следните групи:
1. Диетични храни за специални медицински цели
[_]
2. Медицински изделия за стомирани болни
[_]
3. Медицински изделия – тест-ленти [_]
4. Медицински изделия – превръзки за булозна епидермолиза
[_]
5. Медицински изделия за прилагане с инсулинова помпа
[_]
6. Сензори за продължително измерване на нивото на глюкозата
[_]
7. Интермитентни катетри
[_]
(в случай че изпълнителят ще отпуска медицински
изделия и/или диетични храни за специални меди
цински цели по чл. 3, ал. 2, в квадратчето срещу
съответната група се поставя знак „Х“)

(3) Изпълнител ят отпуска медицинск и
изделия по ал. 2 до лимита за едно ЗОЛ за
един месец, определен за медицински изделия
в списъка по ал. 1, т. 1.
(4) Указанията по ал. 1 се съгласуват с БФС
в частта относно отпускане на МИ, ДХСМЦ
преди влизането им в сила.
Чл. 4. При изпълнение на предмета на настоящия договор изпълнителят ползва аптечен
софтуер, който отговаря на изискванията на
НЗОК, публикувани на интернет страницата
на НЗОК. Изискванията към аптечния софтуер
се определят съвместно от представителите
на НЗОК и БФС.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИ Я И РЕД ЗА ОТП УСК А НЕ Н А
ЛЕК АРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА
СПЕЦИ А ЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ С
ЕЛЕКТРОННО ПРЕДПИСАНИЕ
Чл. 5. Отпускането на ЛП, МИ и ДХСМЦ,
предписани на електронно предписание, се
извършва по реда на глава седма от Наредба
№ 4.
Чл. 6. (1) Отпускането на ЛП, МИ и ДХСМЦ
се извършва само в аптеката от магистърфармацевт/и, работещ/и в нея.
(2) За отпускане на ЛП, МИ, ДХСМЦ изпълнителят изисква представяне на документ за
самоличност на ЗОЛ/приносителя, след което
проверява в НЗИС за наличието на издадено
електронно предписание по идентификатор на
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пациента (ЕГН, ЛНЧ, ССН и осигурителен
номер на чуждестранно лице), на когото са
предписани ЛП, МИ и ДХСМЦ, и дата на
издаване на електронното предписание.
(3) Отпускането на ЛП, МИ, ДХСМЦ,
предписан с „Протокол за предписване на
лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, се
извършва след представяне на:
1. документите по ал. 2;
2. оригинал на „Протокол за предписване
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“,
утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК/РЗОК
и заверен от РЗОК, на територията на която
е актуалният избор на общопрактикуващ
лекар (ОПЛ) на ЗОЛ, като копие от него се
предоставя в аптеката, отпускаща ЛП, МИ
и ДХСМЦ, и се съхранява в нея за срок от
една година.
(4) Електронни предписания, с които са
предписани ЛП, МИ И ДХСМЦ, се изпълняват
без оглед на териториални ограничения, свързани с предписването на ЛП, МИ и ДХСМЦ
или избора на общопрактикуващ лекар.
Чл. 7. (1) ЛП, МИ и ДХСМЦ се отпускат
на лица:
1. осигурени в Република България;
2. осигурени в друга държава – членка
на Европейск и я съюз, в Швейцари я или
в държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство
(Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), за които
се прилага законодателството на Република
България съгласно правилата за координация
на системите за социална сигурност по смисъла на § 1, т. 22 от ПЗР на ЗЗО;
3. за които се прилага законодателството на
Република България по силата на двустранни
спогодби за социално осигуряване съобразно
материалния и персоналния им обхват.
(2) За идентифицирането на ЗОЛ магистър-фармацевтът въвежда в специализирания
софтуер ЕГН на ЗОЛ и датата на издаване на
електронното предписание или други регламентирани в Националната здравноинформационна система (НЗИС) начини.
(3) За изпълнението на електронното предписание магистър-фармацевтът се идентифицира чрез квалифициран електронен подпис
(КЕП) в Националната здравноинформационна система (НЗИС).
(4) При изпълнението на електронно предписание на лекарствен продукт, заплащан
напълно или частично от НЗОК, аптечният
софтуер има възможност чрез уеб услуга да
извърши автоматична проверка в регистъра
на НАП за здравноосигурителния статус на
пациента.
(5) Когато при извършване на проверката
софтуерът, с който работи аптеката, изведе
предупредително съобщение за съществуващи
непълноти (три месеца) в здравната осигуреност на лицето, магистър-фармацевтът задъл-
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жително прави разпечатка от страницата на
НАП и същата се заверява с подпис и печат
от ръководителя на аптеката за нуждите на
отчитане на изпълнените електронни предписания към РЗОК.
(6) За лицата по чл. 7, ал. 1, т. 1 електронното предписание може да бъде изпълнено
след представяне на удостоверение/справка
за заплатени здравноосигурителни вноски,
издадено/а от НАП, придружено/а с копие
на документа.
(7) За лицата по чл. 7, ал. 1, т. 2 и т. 3
електронното предписание може да бъде
изпълнено след представяне на магистърфармацевта на оригинал и копие на един от
следните документи: Европейска здравно
осигурителна карта (ЕЗОК), Удостоверение за
временно заместване на ЕЗОК (УВЗ на ЕЗОК)
или Удостоверение за регистрация в РЗОК,
придружен с копие на съответния документ.
(8) След като се убеди във верността на
копието по ал. 6 и 7, магистър-фармацевтът се
подписва, поставя гриф „Вярно с оригинала“
и задържа същото в аптеката за нуждите на
отчитане на изпълнените рецепти към РЗОК.
Чл. 8. (1) Електронното предписание не
се изпълнява в аптеката в следните случаи:
1. лицето, на което са предписани ЛП,
МИ и ДХСМЦ, е с прекъснати здравноосигурителни права към датата на изпълнение
на електронното предписание, както и ако
е освободено от задължението да заплаща
здравноосигурителни вноски на основание
чл. 40а, ал. 1 от ЗЗО (пребиваващи в чужбина
повече от 183 дни в една календарна година);
2. електронното предписание не отговаря
на изискванията, посочени в чл. 2 и 3 от
договора;
3. предписаният лекарствен продукт не се
заплаща от НЗОК;
4. при несъответствие между предписания брой опаковки от ЛП, МИ и ДХСМЦ и
определената доза на прием и другите общи
изисквания по предписване на ЛП, МИ и
ДХСМЦ;
5. съдържа несъществуващи и/или несъответстващи кодове на ЛП, МИ и ДХСМЦ
и МКБ-кодове;
6. когато на ЗОЛ за един и същи период
на лечение са предписани от ОПЛ или от
лекар специалист повече от три лекарствени
продукта за едно заболяване (един МКБ-код),
както и при дублиране на предписанията в
рамките на срока, за който са предписани
лекарствени продукти;
7. когато на ЗОЛ за един и същи период
на лечение са предписани едновременно ЛП
от група IА и други за лечение на същото
заболяване;
8. когато на едно ЗОЛ са предписани едновременно ЛП, принадлежащи към едно и също
международно непатентно наименование, за
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повече от едно заболяване (един МКБ-код),
независимо от вида и броя на издадените
електронни предписания;
9. когато за лечението на едно ЗОЛ на едно
и също електронно предписание са предписани
едновременно ЛП, МИ и ДХСМЦ;
10. когато за лечението на едно ЗОЛ на
едно и също електронно предписание са предписани напълно и частично заплащани ЛП;
11. когато електронното предписание за
ЛП, МИ и ДХСМЦ, предписвани по протокол, е издадено след изтичане валидността
на протокола;
12. когато в електронното предписание
не са попълнени нормативно определените
реквизити от ИМП, издал предписанието;
13. лицето не представи един от следните
документи:
13.1. когато лицето по чл. 7, ал. 1, т. 1 – в
системата на НАП е с прекъснати здравно
осигурителни права и не представи в аптеката
удостоверение/справка за заплатени здравноосигурителни вноски, издадено/а от НАП,
придружен с копие на документа;
13.2. когато лицето по чл. 7, ал. 1, т. 2 и
3 – не представи Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК (УВЗ на ЕЗОК)
или Удостоверение за регистрация в РЗОК,
придружена/о с копие на документа.
(2) Не е налице дублиране на предписанията, ако в рамките на срока, за който са
предписани ЛП, МИ и ДХСМЦ, различен
от 30 дни, общото количество ЛП, МИ и
ДХСМЦ, отпуснати по отделните отрязъци
на електронно предписание, не превишава
предписаното количество за 100 дни. Настоящото не се прилага в случаите, когато на
ЗОЛ е предписан само един ЛП.
Чл. 9. (1) Издадено и изпълнено електронно
предписание по „Протокол за предписване на
лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, заверен от РЗОК в противоречие на изискванията,
и/или некоректно вписани в Електронната
рецептурна книжка (ЕРК) диагнози в нея от
ОПЛ се изпълнява и отпуснатите ЛП, МИ и
ДХСМЦ се заплащат напълно или частично
на изпълнителя.
(2) При отпускане на ЛП, МИ и ДХСМЦ,
предписани по протокол, се спазва стриктно
утвърдената схема на лечение в протокола.
Чл. 10. (1) При изпълнение на електронно
предписание чрез предоставена електронна
услуга от НЗОК аптечният софтуер извършва
автоматична проверка за:
1. валидност на договор на лекаря, издал
електронното предписание, в регистрите на
НЗОК към датата на издаване на електронно
предписание;
2. активност на ЕРК и на активни диагнози в нея към датата на издаване и датата на
изпълнение на електронното предписание;
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3. историческа информация за издадените
и изпълнени рецепти/електронни предписания
на ЗОЛ; информацията е за 18 месеца считано
от датата на извикване на електронната услуга
за получаване на информацията.
(2) Достъпът до услугите по ал. 1 се осъществява с КЕП, издаден на магистър-фармацевт, работещ в аптеката по договор с НЗОК.
(3) Магистър-фармацевтът отпуска ЛП, МИ
и ДХСМЦ само за диагнози (МКБ-код), които
са активни в ЕРК към датите на издаване и
отпускане на електронно предписание.
(4) ЕРК на хронично болния е електронен
документ по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги.
(5) ЕРК обединява историческа информация за:
1. издадените на ЗОЛ рецептурни книжки и
въведени в Националния регистър „Рецептурни
книжки“ в Интегрираната информационна
система (ИИС) на НЗОК;
2. вписаните за ЗОЛ диагнози в Национа л н и я рег ис т ър „Рецеп т у рн и к н и ж к и“
в Интегрираната информационна система
(ИИС) на НЗОК;
3. издадените и изпълнени рецепти на ЗОЛ.
(6) ЕРК съдържа информация за последно
избрания ОПЛ на ЗОЛ.
Чл. 11. При изразено желание от страна на
ЗОЛ/получателя изпълнителят може да отпусне по-малко количество от предписаните ЛП,
МИ и ДХСМЦ в електронното предписание.
Г л а в а

т р е т а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 12. (1) Възложителят публикува на интернет страницата на НЗОК основните изисквания към софтуера, обработващ електронните
предписания, задължителните номенклатури и
формата на отчетните електронни документи
и указанията, предвидени по Наредба № 4 и
Наредба № 10.
(2) При промени в приложение № 1 на
ПЛС възложителят публикува на интернет
страницата на НЗОК актуализиращи файлове
към номенклатурите на аптечния софтуер
във формат, определен от НЗОК, данните в
които са задължителни за изпълнителя. Актуализациите влизат в сила от 1-во или 16-о
число на месеца.
(3) При промени в приложение № 1 на ПЛС
възложителят изготвя съответните актуализиращи файлове в сроковете по Наредба № 10.
НЗОК се задължава да поддържа история на
всички стойности на лекарствените продукти
от приложение № 1 на ПЛС с договорените
по реда на чл. 45, ал. 10 от ЗЗО отстъпки,
както и да предоставя актуализиращи файлове
към номенклатурите на аптечния софтуер с
договорените отстъпки в сроковете по ал. 2.
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(4) Промените в списъците с МИ и ДХСМЦ
се публикуват на интернет страницата на
НЗОК в срок не по-малък от 15 дни преди
влизането им в сила.
(5) Изпълнителят не носи отговорност, в
случай че възложителят не е изпълнил задълженията си по предходните алинеи.
(6) Изпълнителят не носи отговорност за
спазване на изискванията за предписване на
ЛП от приложение № 1 на ПЛС, когато не
притежава необходимата медицинска информация от представените по реда на договора
документи от пациента, за ЛП.
Чл. 13. (1) Възложителят се задължава да
заплаща дължимите суми за отпуснатите и
отчетени от изпълнителя ЛП, МИ и ДХСМЦ
при условията, в сроковете и по реда на Наредба № 10.
(2) Възложителят се задължава да не предоставя на трети лица освен в предвидените
от закона случаи данни, които е получил при
или по повод изпълнение на договора относно
извършваната от изпълнителя дейност. Възложителят се задължава да не предоставя на
трети лица освен в предвидените от закона
случаи конкретни данни относно количества
и видове на отпусканите в изпълнение на
договора ЛП от изпълнителя.
(3) Възложителят заплаща на изпълнителя
по банков път дължимите суми за отпуснатите
и отчетени по договора ЛП, МИ и ДХСМЦ в
30-дневен срок от изтичане на срока за отчитане на съответния отчетен период в РЗОК.
(4) При установяване на получени от изпълнителя суми без правно основание, които
не са в резултат на извършено нарушение на
договора, възложителят съставя протокол
за неоснователно получени суми, в който
посочва размера на сумите, обстоятелствата,
свързани с извършеното плащане, вкл. датата,
на която е извършено плащането. Въз основа
на съставения протокол директорът на РЗОК
изпраща на изпълнителя с препоръчано писмо
с обратна разписка писмена покана за възстановяване на неоснователно получените суми.
Поканата подлежи на обжалване по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Изпълнителят се задължава в 14-дневен
срок от влизане в сила на поканата по ал. 4
да заплати доброволно сумата/ите, посочени
в нея. В противен случай тя/те се прихваща/т
със следващото плащане по договора или
се събират по съответния ред. В случай на
прихващане възложителят издава протокол
за извършеното прихващане в 7-дневен срок,
вторият екземпляр от който се предоставя
на изпълнителя.
(6) Установяване от възложителя на не
основателно получени суми от изпълнителя
може да има както в рамките на извършван
контрол по глава седма от договора, така и
извън него. В случаите на извършван контрол
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с установени нарушения, при които са установени суми за възстановяване, лицата по
чл. 36, ал. 1 съставят констативен протокол
по чл. 38, ал. 1. При липса на установени
нарушения при контрола по реда на глава
седма от договора лицата по чл. 36 съставят
самостоятелен протокол за неоснователно
получени суми, като се прилагат правилата
на ал. 4.
Чл. 14. Възложителят има право да упражнява контрол по изпълнение на сключения
договор съгласно реда на този договор и на
раздел шести на Условия и ред.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 15. (1) Изпълнителят се задължава
да отпуска ЛП, МИ и ДХСМЦ – предмет на
договора, на ЗОЛ, на които са предписани.
(2) Когато аптеката не разполага с предписания лекарствен продукт, магистър-фармацевтът е длъжен да го осигури в срок до
24 часа.
Чл. 16. (1) Работното време на изпълнителя се посочва в заявлението за сключване
на договора при спазване изискванията на
чл. 30, ал. 1 от Наредба № 28 от 2008 г. Работното време се обявява на видно място на
входа на аптеката.
(2) През цялото работно време на аптеката
се отпускат ЛП, МИ и ДХСМЦ, заплащани
напълно или частично от НЗОК.
(3) Аптеката не може да бъде затворена за
повече от 30 дни в рамките на една календарна
година поради отсъствие на ръководителя є,
освен в случаите по чл. 17, ал. 1.
(4) В случаите по ал. 3, когато ръководителят на аптеката е единствен магистърфармацевт, работещ в нея, аптеката не работи в изпълнение на настоящия договор до
завръщане на ръководителя. В този случай
на видно място задължително се поставя
уведомление за срока, в който няма да се
изпълняват електронни предписания, както и
адрес на най-близката аптека, която отпуска
ЛП, МИ и ДХСМЦ, заплащани напълно или
частично от НЗОК.
(5) При отсъствие на ръководителя на аптеката за период до 30 дни същият се замества
от магистър-фармацевт, включен в списъка
на персонала на аптеката.
(6) При отсъствие на ръководителя на
аптеката за период над 30 дни същият се
замества от магистър-фармацевт в срокове
и по реда на ЗЛПХМ.
(7) Ръководителят на аптеката не може да
работи в повече от една аптека.
Чл. 17. (1) В случай че аптеката е затворена за период над 30 дни поради независещи
от изпълнителя причини, същият незабавно
следва писмено да уведоми възложителя.
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В този случай договорът не се прекратява
и се прилага изискването за поставянето на
уведомление за срока, в който няма да се
изпълняват електронни предписания, както и
адрес на най-близката аптека, която отпуска
ЛП, МИ и ДХСМЦ, заплащани напълно или
частично от НЗОК.
(2) При п ром яна на ръководи т ел я на
аптеката изпълнителят уведомява НЗОК за
данните на новия ръководител по реда на
чл. 18, ал. 1, т. 2.4 от договора и представя доказателства за подадено заявление по
реда на чл. 231, ал. 1 от ЗЛПХМ. В случай
че предходният ръководител на аптеката не
осъществява дейността като такъв, новият
ръководител има право да извършва всички
действия по реда на този договор. Ако изпълнителният директор на ИАЛ издаде отказ за
вписване на промяната по чл. 229, ал. 5 от
ЗЛПХМ, договорът се прекратява от датата
на влизане в сила на отказа. Изпълнителят
уведомява писмено възложителя в деня на
влизане в сила на отказа.
(3) При преобразуване на юридическото
лице на изпълнител, без случаите на ликвидация, не се сключва нов договор с правоприемника на изпълнителя. Правоприемникът на
изпълнителя се счита за страна по договора,
като е длъжен да уведоми НЗОК в 7-дневен
срок от вписване на преобразуването в съответния регистър на юридическите лица и да
представи доказателства за подадено заявление
пред ИАЛ по реда на чл. 231, ал. 1 от ЗЛПХМ.
(4) В случай на невъзможност за изпълнение
на задълженията на ръководителя на аптеката
(поради смърт) и неназначен нов такъв по реда
на ал. 2 изпълнителят прекратява изпълнението на договора, за което уведомява НЗОК.
Отчетите и/или други изискуеми документи
по реда на договора се правят от законния
представител на изпълнителя, съответно от
неговите наследници.
Чл. 18. (1) Изпълнителят се задължава да:
1. въвежда информацията в аптечния софтуер в момента на отпускане на ЛП, МИ и
ДХСМЦ от магистър-фармацевта, който ги
отпуска в присъствието на ЗОЛ/получателя
в приемното помещение на аптеката;
2. уведомява писмено или по електронна
поща възложителя за промяна в обстоятелства
в следните срокове:
2.1. до 7 дни от датата на подаване на
заявление в случаите по чл. 231 от ЗЛПХМ;
2.2. до 10 дни от датата на получаване
на разрешението за търговия на дребно с
лекарствени продукти по чл. 231, ал. 2 или 5
от ЗЛПХМ;
2.3. до 10 дни от настъпване на промяна във:
а) търговската регистрация;
б) банковата сметка;
в) обстоятелства от декларация(и) и други обстоятелства, удостоверени с документ,
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представен при сключването на настоящия
договор;
2.4. уведомява възложителя в рамките на
работния ден по факс или електронна поща,
сканирано с подпис и печат на аптеката, или
подписано с електронен подпис; при настъпване на промяна в списъка на магистърфармацевтите, работещи в аптеката, като се
посочва за всеки от магистър-фармацевтите
продължителността и разпределението на
работното време;
2.5. уведомява възложителя в рамките на
работния ден по факс или електронна поща,
сканирано с подпис и печат на аптеката, или
подписано с електронен подпис при настъпила
промяна в работното време на аптеката или на
периода, през който аптеката няма да работи;
3. изпълни точно назначеното в предписанието;
4. следи за настъпили промени в приложение № 1 на ПЛС и цените на лекарствените продукти, публикувани на интернет
страницата на Националния съвет по цени и
реимбурсиране;
5. ползва аптечен софтуер, който отговаря
на изискванията на НЗОК, публикувани на
интернет страницата на НЗОК; изискванията
към аптечния софтуер се определят съвместно
от представителите на НЗОК и БФС;
6. спазва правилата за добра фармацевтична практика (ДФП) и Указанията на БФС за
прилагане изискванията на ДФП, ефективно
въвеждане на стандартите за обслужване и
правилата за оценка на съответствието им
с нея;
7. не извършва необоснован отказ за изпълнение на електронно предписание или
да не поставя изисквания за изпълнението
на електронното предписание на пациента,
които не са предвидени в закона;
8. оказва съдействие на контролните органи
на НЗОК/РЗОК, като им предоставя:
а) документацията, относима към снабдяването на изпълнителя от търговците на
едро с конкретни ЛП и към отпускането им
на ЗОЛ в изпълнение на договора с НЗОК
(фактури за доставка; кредитни известия;
фискални бонове);
б) извлечение (отчет за НЗОК) от паметта на фискалното устройство в аптеката за
съответен период от време съобразно целта
на проверката;
в) достъп до всички помещения на аптеката,
в които се съхраняват и/или отпускат ЛП;
9. данните от фискалния бон за отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ да съответстват на
данните от изпълненото електронно предписание, въведени в аптечния софтуер на
аптеката, данните от изпълненото електронно
предписание в НЗИС и електронните отчети
към НЗОК.
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(2) Всички уведомления във връзка с изпълнението, изменението или прекратяването на
настоящия договор, извън посоченото изрично
в него, могат да се изпращат чрез доставчик
на универсална пощенска услуга или чрез
услуга за електронна препоръчана поща.
Чл. 19. (1) Изпълнителят съхранява информацията за цялостното движение на ЛП,
МИ и ДХСМЦ, отпуснати в изпълнение на
договора, както в оперативната база данни
на софтуера, така и в архив за не по-малко
от една година. Архивът трябва да може да
възстанови информацията за движението на
ЛП, МИ и ДХСМЦ на компютъра в аптеката
в случай на дефект или срив в хардуерната
конфигурация на аптечната програма.
(2) При извършване на проверка изпълнителят е длъжен да осигури на контролните органи
на РЗОК/НЗОК достъп до информацията по
ал. 1 в момента на проверката в оперативната
база данни, а при невъзможност – в тридневен
срок от извършването є след възстановяване от
архив. Информацията по ал. 1 за цялостното
движение на ЛП, МИ и ДХСМЦ се генерира
от софтуера на аптеките в съответствие със
справките, дефинирани в „Изисквания към
аптечния софтуер“, публикувани на интернет
страницата на НЗОК.
Ч л. 20. Изп ъ л н и т ел я т н я ма п ра во да
п рех върл я взема н и я та си по дог овора с
възложителя на трети лица, освен ако не
е уведомил предварително в срок от един
месец възложителя и не е получил съгласие
за това. При липса на отговор в срок 15 дни
от подаване на уведомлението се счита, че е
налице мълчаливо съгласие на възложителя
за прехвърляне на вземането.
Чл. 21. (1) Изпълнителят не може да отпуска ЛП, МИ и ДХСМЦ, които се заплащат
напълно или частично от НЗОК, срещу талони
за отстъпка или други документи, непредвидени в Наредба № 4 или ЗЛПХМ.
(2) Изпълнителят посочва продажната цена
върху опаковката на ЛП съгласно чл. 5, ал. 2
от Наредбата за условията, правилата и реда
за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти.
(3) Изпълнителят отпуска всеки лекарствен
продукт на цена не по-висока от утвърдената
му цена съгласно чл. 5, ал. 1 от Наредбата за
условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти.
(4) В случаите на намаляване на утвърдената цена на лекарствен продукт с ниво на
заплащане 100 на сто, за което изпълнителят е
уведомен по реда на чл. 41, ал. 4 от Наредбата
за условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти и промяната е включена в актуализационните файлове на НЗОК, изпълнителят
отпуска и отчита, а НЗОК заплаща лекар-
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ствения продукт на стойност не по-висока
от утвърдената пределна цена на съответния
лекарствен продукт, в случай че продуктите
са доставени от търговците на едро на намалената нова цена или за разликата в цената на
наличните количества са издадени и получени
кредитни известия за търговците на дребно.
(5) Изпълнителят не може да изисква и
да приема от ЗОЛ доплащане, надвишаващо
максималната стойност, която доплаща ЗОЛ,
посочена в предоставения от възложителя
съответен актуализиращ файл към номенклатурите на аптечния софтуер, валиден към момента на отпускане на лекарствения продукт.
(6) В случай че лекарственият продукт е
предписан по международно непатентно наименование, изпълнителят отпуска лекарствен
продукт, включен в ПЛС по чл. 262, ал. 6,
т. 1 от ЗЛПХМ, който съдържа предписаното активно вещество, като задължително се
спазват предписаната лекарствена форма, количеството в дозова единица и количество на
активното вещество в окончателна опаковка.
Г л а в а

п е т а

УСЛОВИЯ, РЕД И СРОКОВЕ ЗА ОТЧИТАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ
Чл. 22. (1) Изпълнителят отчита отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ два пъти месечно по
електронен път в утвърден от НЗОК формат
през интернет портала на НЗОК или чрез уеб
услуга. Отчетните периоди са от 1-во до 15-о
число и от 16-о до последното число на месеца.
(2) Електронният отчет по ал. 1 се представя
най-късно до третия работен ден включително, следващ периода. В случай на неспазване
на този срок изпълнителят представя електронния отчет в следващия отчетен период.
Изпълнителят може да представи отчетни
документи за не повече от два последователни
отчетни периода.
(3) Електронният отчет по ал. 1 се подписва с КЕП по смисъла на чл. 13, ал. 2
от Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ)
само от ръководителя на аптеката съгласно
приложение № 1 „Правила за подписване
на отчетните електронни документи“ към
настоящия договор.
(4) За отпуснати продукти по договора на
правоимащи лица, осигурени в друга държава,
спрямо които се прилагат правилата за координация на системите за социална сигурност/
двустранни спогодби за социално осигуряване,
регистрационните данни на пациента трябва
да съответстват на тези в удостоверителния
документ за право на обезщетения в натура
в случай на болест, майчинство, трудови
злополуки или професионални заболявания.
(5) При констатиране на грешки в електронния отчет, свързани с регистрационни данни
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и реквизити на предписанието, изпълнителят
получава автоматична нотификация от информационната система на НЗОК и електронният
отчет не се обработва от НЗОК до получаване
на отчет с коректни данни.
(6) Грешки по ал. 5 могат да са:
1. регистрационен номер на лечебно заведение, УИН на лекар, код на специалност,
отразени в първичните медицински документи,
номер на договора на изпълнителя с НЗОК,
регистрационните данни на ЗОЛ;
2. отчетена дейност извън предмета на
договора с НЗОК;
3. несъответствия с установените реквизити
и съответните им номенклатури, относими
към отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ.
(7) В информационната система на НЗОК
се обработва последният подаден в сроковете
по ал. 2 отчет с коректни данни.
(8) При установяване на технически грешки,
свързани с неправилно въвеждане на данни
при изпълнение на предписанието, РЗОК изготвя протокол и уведомява изпълнителя през
информационната система, като изисква нов
коригиран електронен отчетен документ. Корекции се допускат при сгрешени регистрационни данни за правоимащи лица, осигурени
в друга държава, спрямо които се прилагат
правилата за координация на системите за
социална сигурност/двустранни спогодби за
социално осигуряване. Коригираният файл
задължително съдържа всички електронни
предписания, включени в първоначално подадения електронен отчетен документ, на базата
на който е изготвен протоколът, независимо
дали електронните предписания са одобрени
или отхвърлени за заплащане в информационната система на НЗОК.
(9) Корекциите в новия отчет по ал. 8 следва
да са в съответствие с протокола от РЗОК.
(10) При допусната грешка от лекаря, издал електронното предписание, същото не се
изпълнява, като в НЗИС се въвежда статус
„отказана“/„анулирано“ и ЗОЛ се насочва от
магистър-фармацевта към лекаря за издаване
на ново електронно предписание.
Чл. 23. (1) След окончателната обработка за
отчетен период директорът на РЗОК/упълномощени от него служители изпраща/изпращат
по електронен път през информационната
система на НЗОК „Полумесечно известие“,
съдържащо одобрените за заплащане рецепти
и лекарства в тях и отхвърлените такива със
съответните основания за отхвърляне (основание за неспазване на условията и реда за
предписване и/или отпускане на лекарствените
продукти, установени в законодателството
и/или този договор). Известието се изпраща
в срок до шестия работен ден след края на
периода на отчитане.
(2) Полумесечното известие по ал. 1 се
подписва от директора на РЗОК или от упълномощено от него длъжностно лице с КЕП.
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(3) Не се допуска подаване на нов електронен отчет за отчетния период от страна на
изпълнителя след изпращане на полумесечно
известие по ал. 1.
Чл. 24. (1) Възражения във връзка с чл. 23,
ал. 1 се подават в двуседмичен срок след получаване на полумесечното известие.
(2) Възраженията по ал. 1 се разглеждат
и решават от РЗОК в едномесечен срок само
след контрол. За одобрените за заплащане
след контрол дейности директорът на РЗОК
или упълномощено от него длъжностно лице
изпраща по електронен път през информационната система на НЗОК „Известие след
контрол“, подписано с електронен подпис.
(3) За заплатените от НЗОК ЛП, МИ и
ДХСМЦ, за които изпълнителят не е спазил
условията и реда за отпускане на лекарствените
продукти, установени в законодателството и/
или този договор, директорът на РЗОК или
упълномощено от него длъжностно лице изпраща по електронен път през информационната
система на НЗОК „Известие след контрол“,
подписано с електронен подпис.
(4) Известието по ал. 2 подлежи на контрол
пред съда по реда на Административнопроцесуалния кодекс. При подадено възражение по
„Известие след контрол“ и потвърден отказ за
заплащане на извършената и отчетена дейност
РЗОК задължително информира аптеката по
реда на чл. 18, ал. 2.
Чл. 25. Изпълнителят представя в РЗОК в
срок до 3-тия работен ден, следващ периода,
по график, определен от възложителя, следните документи:
1. заверени копия на ЕЗОК, Удостоверение за временно заместване на ЕЗОК или
Удостоверение за регистрация в РЗОК – при
изпълнени електронни предписания за лица,
осигурени в друга държава, спрямо които
се прилагат правилата за координация на
системите за социална сигурност/двустранни
спогодби за социално осигуряване;
2. заверени копия на документи, удостоверяващи здравноосигурителния статус към
момента на отпускане на ЛП, ДХСМЦ или
МИ, на лицата по чл. 7, ал. 1, т. 2 или ал. 5.
Чл. 26. Ако в аптеката са изпълнявани
електронни предписания за отпуснати ЛП,
МИ, ДХСМЦ по реда на този договор и съответно на тях е положен КЕП от магистърфармацевт, който не е част от персонала на
изпълнителя, НЗОК не заплаща отпуснатите
ЛП, МИ и ДХСМЦ.
Чл. 27. (1) Възложителят чрез РЗОК заплаща на изпълнителя за отпуснатите и отчетени:
а) ЛП по чл. 2, ал. 1 – до съответната реимбурсна стойност, в зависимост от нивото
на заплащане, определена в приложение № 1
на ПЛС;
б) МИ по чл. 3, ал. 1, т. 1 – стойността,
на която са отпуснати от изпълнителя, но
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не по-висока от стойността, до която НЗОК
заплаща същите, съгласно списъка по чл. 3,
ал. 1, т. 1;
в) ДХСМЦ – стойността, на която са отпуснати от изпълнителя, но не по-висока от
стойността, посочена за съответната диетична
храна в списъка по чл. 3, ал. 1, т. 2.
(2) НЗОК заплаща за обработването на
електронни предписания в слу чаите, при
които Наредба № 10 предвижда определена
сума за тази дейност, съобразно определения
в Наредба № 10 размер.
(3) За МИ, включени в списъка по чл. 3,
ал. 1, т. 1, възложителят заплаща на изпълнителя до лимита за едно ЗОЛ за един месец, определен за тези медицински изделия,
съгласно Указанията за МИ и Изискванията
за съответното заболяване.
Ч л. 28. (1) Въ з лож и т ел я т за п ла ща на
изпълнителя след представяне на финансово-отчетни документи (финансови отчети
или дебитни/кредитни известия към тях) в
електронен вид, в утвърден от НЗОК формат
през интернет портала на НЗОК или чрез уеб
услуга и при необходимост при представяне
на документите по чл. 25.
(2) Електронен финансов отчет по ал. 1 се
подава в срок до два работни дни след изпращане на полумесечното известие и включва
само отпуснатите и отчетени по договора ЛП,
МИ и ДХСМЦ, одобрени за заплащане в това
полумесечно известие.
(3) Дебитно известие към финансов отчет
по ал. 1 се подава в срок до два работни дни
след изпращане на известие след контрол по
чл. 24, ал. 3 и включва само одобрените за
заплащане ЛП, МИ и ДХСМЦ в това известие.
(4) Кредитно известие към финансов отчет
по ал. 1 се подава в срок до два работни дни
след изпращане на известие след контрол по
чл. 22, ал. 8.
(5) Електронните финансово-отчетни документи се подписват с КЕП от законния представител на изпълнителя, от упълномощено
от него лице или ръководителя на аптеката
в съответствие с приложение № 1 „Правила
за подписване на отчетните електронни документи“ към настоящия договор.
(6) ЛП, МИ и ДХСМЦ, отпуснати на осигурени в други държави лица, се заплащат от
НЗОК след представяне на отделни документи
по ал. 1.
(7) Подаването на възражение по чл. 24,
ал. 1 не е пречка за изплащане на останалите
продукти и дейности, които са одобрени от
НЗОК.
Чл. 29. (1) При подаване на електронен
финансов документ по чл. 28, ал. 2 информац ионната система на НЗОК извършва
автоматична проверка.
(2) При констатиране на грешки в елект ронни те финансово -о т чет ни док у мен т и,
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свързани с регистрационни данни и реквизити, изпълнителят получава автоматична
нотификация от информационната система
на НЗОК и документите не се обработват от
НЗОК до получаване на коректни електронни
финансово-отчетни документи в сроковете по
чл. 28, ал. 2, 3 и 4.
Чл. 30. (1) При успешно обработен електронен финансов документ от информационната
система на НЗОК се извършва проверка и
от РЗОК.
(2) При констатиране на грешки в електронен финансово-отчетен документ изпълнителят получава нотификация чрез профила
си в информационната система на НЗОК и
документът не се приема от НЗОК до получаване на коректен електронен финансовоотчетен документ в срок от един работен ден
след получаване на нотификацията.
Чл. 31. (1) За приет електронен финансово-отчетен документ се счита документът,
подписан с електронен подпис от директора
на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице.
(2) Изпълнителят получава нотификация
чрез профила си в информационната система на НЗОК за приетия финансово-отчетен
документ.
Чл. 32. (1) Условие за плащане на изпълнителя е точното и правилното попълване
на документите съгласно настоящия договор
и изпълнение на задълженията по договора.
(2) Възложителят заплаща на изпълнителя
по банков път по посочената в договора банкова сметка дължимите суми за отпуснатите
и отчетени по договора ЛП, МИ и ДХСМЦ в
30-дневен срок от изтичане на срока за отчитане на съответния отчетен период в РЗОК.
(3) В случай че възложителят не заплати дължимите суми в срока, определен по
предходния член, той дължи на изпълнителя
законна лихва за просроченото време.
(4) Плащанията по този договор се извършват в левове по банков път по посочената от
изпълнителя в договора банкова сметка.
Чл. 33. При неспазване на посочените в
чл. 28, 29 и 30 срокове за представяне на финансово-отчетните документи от изпълнителя
обработката им и съответното заплащане се
извършват в сроковете за следващ период на
отчитане.
Чл. 34. (1) Изпълнителят получава нотификация чрез профила си в информационната
система на НЗОК за приетия финансово-отчетен документ по ал. 1.
(2) Отчетните документи по ал. 1 се подписват от ръководителя на аптеката и се подпечатват с печата на аптеката с изключение
на финансовия отчет, който се подписва от
законния представител на изпълнителя или
от упълномощено от него лице.
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(3) Електронните документи по настоящия договор се подписват с КЕП съгласно
приложение № 1 „Правила за подписване на
отчетните електронни документи“.
Чл. 35. Възложителят не заплаща на изпълнителя, в случай че:
1. елект ронни ят от чет не отговаря на
изискванията на чл. 22, ал. 3, чл. 28, ал. 5 и
чл. 34, ал. 3;
2. не са представени всички отчетни документи, установени в чл. 22, 25 и 28;
3. има несъответствие между електронните
предписания в НЗИС и документи по чл. 22,
ал. 1, извън случаите по чл. 22, ал. 8;
4. електронните предписания/рецептите
са изпълнени в нарушение на чл. 2, 3, 5 и 8;
5. ЛП, МИ и ДХСМЦ са отпуснати на лице,
което е с прекъснати здравноосигурителни
права към момента на отпускането при условията на чл. 7, ал. 9;
6. отчетените към НЗОК от аптеката изпълнени електронни предписания не съответстват
като данни на тези, въведени като изпълнение
в НЗИС и/или на данните от фискалния бон
за отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ;
7. отчетените към НЗОК от аптеката електронни предписания не са създадени.
Г л а в а

ш е с т а

УС ЛОВИ Я И РЕД ЗА ОС ЪЩ ЕС Т ВЯВАН Е НА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ДОГОВОРА
Чл. 36. (1) Възложителят упражнява контрол по изпълнението на договора от изпълнителя чрез:
1. длъжностни лица – служители на НЗОК,
определени със заповед на управителя на
НЗОК или от оправомощено от него длъжностно лице;
2. длъжностни лица от РЗОК – контрольори.
(2) Длъжностните лица на НЗОК/РЗОК и
членовете на комисиите по етика и качество
на регионалните фармацевтични колегии на
БФС извършват съвместни проверки по график, определен от НЗОК и БФС. Графикът се
утвърждава по РЗОК от управителя на НЗОК
и от председателя на УС на БФС.
(3) Управителят на НЗОК или оправомощено от него длъжностно лице може със
заповед да разпореди извършване на проверка
от контрольори от РЗОК с участието на служители на НЗОК за осъществяване на контрол по сключените договори. Служителите
на НЗОК могат да извършват проверки на
територията на цялата страна по заповед на
управителя на НЗОК или на оправомощено
от него длъжностно лице. Служителите на
РЗОК – контрольори, могат да извършват
проверки на територи ята на съответната
РЗОК по заповед на нейния директор или
на оправомощено от него длъжностно лице,
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както и проверки на територията на съответната РЗОК или на територията на друга РЗОК
по заповед на управителя на НЗОК или на
оправомощено от него длъжностно лице. За
издаване на заповедта на управителя на НЗОК
за извършване на проверка на територията
на друга РЗОК контрольорите се определят
по предложение на директора.
(4) При извършване на проверките по ал. 3
могат да присъстват експерти на БФС. Експертите предоставят писмени становища, които
са неразделна част от протокола по чл. 38.
Чл. 37. (1) Лицата по чл. 36, ал. 1 извършват:
1. контрол върху декларираните обстоятелства при сключване на договора;
2. непосредствен контрол по изпълнението
на договора;
3. проверки по приход и разход на конкретни ЛП, МИ и ДХСМЦ в съответствие с
предмета на договора;
4. проверки по повод постъпили жалби
от ЗОЛ;
5. проверка на отчетните документи на
изпълнителя, свързани с изпълнението на
договора;
6. контрол върху съответната част от стойността на лекарствените продукти, заплащана
съответно от възложителя и от ЗОЛ;
7. контрол по изпълнението на чл. 18,
ал. 1, т. 1.
(2) Извършването на контролната дейност
се осъществява по начин, който не затруднява
дейността на изпълнителя.
(3) Изпълнителят е длъжен да осигури
достъп на лицата по чл. 36 при изпълнение на
служебните им задължения до всички помещения на аптеката, в които се съхраняват и/
или отпускат ЛП, МИ и ДХСМЦ, и до всички
ЛП, МИ и ДХСМЦ, предмет на договора.
(4) Изпълнителят е длъжен да оказва съдействие на лицата по чл. 36 при изпълнение
на служебните им задължения.
(5) Лицата по чл. 36, ал. 1 имат право на
достъп до:
а) документацията, относима към снабдяването на изпълнителя от търговците на
едро с конкретни ЛП, МИ и ДХСМЦ и към
отпускането им на ЗОЛ в изпълнение на договора (фактури за доставка; кредитни известия;
фискални бонове; рецептурни бланки);
б) извлечение (отчет за НЗОК) от паметта на фискалното устройство в аптеката за
съответен период от време съобразно целта
на проверката и техническата възможност на
фискалното устройство;
в) всички помещения на аптеката, в кои
то се съхраняват и/или отпускат ЛП, МИ и
ДХСМЦ, и до всички ЛП, МИ и ДХСМЦ,
предмет на договора;
г) трудовите договори на работещия в аптеката персонал;
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д) до всички записи, свързани с изпълнението на този договор (доставката и отпускането
на ЛП, МИ и ДХСМЦ, въведени в аптечния
софтуер).
(6) Изпълнителят съхранява в аптеката и
ги предоставя при поискване на лицата по
чл. 36, ал. 1:
1. данните от изпълнените елект ронни
предписания/рецепт у рните бланки за последната една година считано от датата на
извършване на проверката;
2. отчетната документация по този договор, фискални бонове, както и фактурите за
доставка;
3. в случай че посочената документация
по т. 2 не е налична в аптеката, същата се
предоставя в срок до три работни дни.
(7) Лицата по чл. 36, ал. 1 при извършване
на проверка могат да изискват от магистърфармацевта п редставяне на „Европейска
професионална карта“.
Чл. 38. (1) За резултатите от извършената
проверка лицата по чл. 36 изготвят констативен протокол.
(2) Констативният протокол се изготвя в
два екземпляра – единият се връчва в деня на
приключване на проверката на изпълнителя, а
другият се предоставя на директора на РЗОК.
(3) Констативният протокол се подписва
от лицата, извършили проверката, и ръководителя на аптеката. При отсъствие на ръководителя на аптеката протоколът се подписва
от магистър-фармацевт, работещ в аптеката.
В случаите, когато отсъства магистър-фармацевт, протоколът се подписва от работещ
от персонала на аптеката.
(4) В констативния протокол се вписват:
1. обектът на проверката – наименование и
адрес на аптеката; представляващият лицето
по чл. 222 от ЗЛПХМ – собственик на аптеката, магистър-фармацевтът – ръководител на
аптеката, посочен в разрешението за търговия
на дребно с лекарствени продукти в аптека;
№ и дата на издаване на разрешението;
2. данните за проверката – дата и място
на съставяне, основание за извършване на
проверката, проверяващото лице (лица);
3. нарушените разпоредби на договора и
описание в какво се състоят констатираните
нарушения;
4. получени от изпълнителя суми от възложителя без правно основание в резултат от
констатираните нарушения по т. 3;
5. задължителните предписания и сроковете
за отстраняване на констатираните нарушения;
6. препоръки за подобряване на дейността – когато е приложимо;
7. предложения за санкции при констатирани нарушения;
8. срок за възражение.
(5) В случаи на несъгласие с някои констатации изпълнителят може да отрази това
писмено в протокола при подписването му.
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(6) Към констативния протокол се прилага опис на изготвени справки за изпълнени
предписания, копия на рецепти, протоколи
и други документи, ако това е необходимо.
Всички документи се изготвят в два еднообразни екземпляра, подписани от двете страни.
Чл. 39. (1) Изпълнителят има право на
писмено възражение по направените в протокола по чл. 38 констатации пред директора
на РЗОК в 7-дневен срок считано от деня,
следващ деня на получаване на протокола.
(2) В случаите, когато изпълнителят оспори
констатациите на лицата по чл. 36, извършили
проверката, директорът на РЗОК в 7-дневен
срок от получаване на писменото възражение
изпраща спора за решаване от арбитражна
комисия.
(3) Арбитражната комисия задължително
се произнася с решение в двуседмичен срок
от получаване на преписката, с което потвърждава или отхвърля изцяло или частично
констатациите на лицата по чл. 36.
(4) Решението по ал. 3 се изпраща в 3-дневен
срок от издаването му на директора на РЗОК.
Чл. 40. (1) В сл у чай че арбит ра ж ната
комисия потвърди констатациите на лицата
по чл. 36, както и при липса на възражение,
директорът на РЗОК в 14-дневен срок след
произнасяне на арбитражната комисия или
съответно след изтичане на срока по чл. 39
издава заповед, с която налага санкциите.
(2) В случай че арбитражната комисия не
се произнесе с решение в двуседмичен срок
от постъпване на преписката или е налице
равен брой гласове „за“ и „против“, поради
което няма прието решение, управителят на
НЗОК, съответно директорът на РЗОК, издава
мотивирана заповед, с която може да наложи
санкциите.
(3) Заповедта по ал. 1 и 2 се връчва на
лицето, което представлява изпълнителя, по
начин, удостоверяващ получаването.
Чл. 41. Санкциите подлежат на съдебно
обжалване по реда на АПК.
Чл. 42. (1) Заповедта на директора на РЗОК
за прилагане на санкциите не се изпълнява
до изтичане на срока за нейното оспорване
по реда на АПК. При подадена жалба заповедта не се изпълнява до решаването на
спора от съда.
(2) Изпълнителят се задължава в 14-дневен
срок от влизане в сила на заповедта по ал. 1
да заплати доброволно сумата/ите, посочена/и
в нея. В противен случай тя/те се прихваща/т
със следващото плащане по договора.
(3) В случай на прихващане възложителят
издава протокол за извършеното прихващане
в 7-дневен срок, вторият екземпляр от който
се предоставя на изпълнителя. Когато няма
следващо/и плащане/ия по договора, директорът на РЗОК изпраща писмена покана за
възстановяването на сумите.
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(4) В случай че изпълнителят не заплати
доброволно сумите, възложителят пристъпва
към събирането им по съответния ред.
Г л а в а

с е д м а
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съхраняват от комисията не по-малко от една
година. Книгата се съхранява от председателя
на комисията.
Г л а в а

о с м а

АРБИТРАЖ

САНКЦИИ

Чл. 43. (1) Арбитражната комисия се състои от 6 членове – равен брой представители
на РЗОК и на регионалната фармацевтична
колегия на БФС.
(2) За всяка от квотите се определят по
двама резервни членове по същия ред, по
който се определят постоянните членове.
(3) Комисията се председателства от представители на РЗОК и на БФС на ротационен
принцип за срок три месеца.
Чл. 44. Съставът на арбитражната комисия се определя със заповед на директора на
РЗОК съгласно определените от БФС и от
РЗОК редовни и резервни членове, препис от
която се изпраща на РФК на БФС.
Чл. 45. Арбитражните комисии работят в
съответствие с чл. 75 ЗЗО.
Чл. 46. (1) Арбитражната комисия се произнася с решение по предмета на спора.
(2) Решението на комисията е в писмен
вид, съдържа мотиви и се подписва от всички
членове.
(3) Срокът за произнасяне е двуседмичен,
считан от датата на постъпване на преписката.
(4) Решението се взема с обикновено мнозинство, присъствено и чрез явно гласуване.
(5) Решението на комисията се изготвя в
три екземпляра – по един за изпълнителя,
директора на РЗОК и съответната регионална
фармацевтична колегия на БФС. Решенията
се връчват по начин, удостоверяващ получаването им.
(6) Директорът на РЗОК изпраща на арбитражната комисия копие от заповедта за
налагане на санкция или за прекратяване на
производството.
Чл. 47. (1) В случай че арбитражната комисия потвърди констатациите на лицата по
чл. 36 изцяло или частично, директорът на
РЗОК издава заповед за прилагане на санкциите, предвидени в договора между РЗОК
и изпълнителя.
(2) В случай че арбитражната комисия не
потвърди нито една от описаните констатации, директорът на РЗОК писмено уведомява
лицето – обект на проверката, за решението
и за прекратяване на производството по
проверката.
(3) В случай че арбитражната комисия не
стигне до решение по констатациите, направени от лицата по чл. 36 поради равен брой
противоположни гласове, комисията изготвя
протокол, екземпляр от който се предоставя
на директора на РЗОК и на РФК на БФС.
Чл. 48. След приключване на всяка преписка цялата документация се извежда в
специална книга и се връща в РЗОК. Копия
от преписките се подреждат в архив и се

Чл. 49. (1) Видовете санкции са:
1. финансова неустойка;
2. прекратяване на договора.
(2) При констатирани няколко нарушения
от различен вид се налага съответната по вид
санкция за всеки вид нарушение.
Чл. 50. (1) За констатирани нарушения по
изпълнение на настоящия договор директорът
на РЗОК налага санкции, както следва:
1. при нарушение на чл. 6, ал. 1, чл. 16,
ал. 4, изречение първо; ал. 6 – прекратяване
на договора;
2. при нарушение на чл. 16, ал. 7:
а) ако ръководителят на аптеката работи за
изпълнителя или свързано с него по смисъла
на Търговския закон лице – прекратяване на
договора;
б) извън случаите на предходната разпоредба изпълнителят е длъжен да инициира
производство по смяна на ръководителя на
аптеката пред компетентните органи в 30-дневен срок от установяване на нарушението и да
представи доказателства за това пред РЗОК;
3. при нарушение на чл. 16, ал. 1, 3 и 5,
чл. 18, ал. 1, т. 2, чл. 19, ал. 1:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – 150 лв.;
4. при нарушение на чл. 21, ал. 2 при установена липса на маркирана крайна продажна
цена на повече от 5 опаковки в приемното
помещение на аптеката:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – 150 лв.;
5. при установени нарушения в до три
електронни предписания на чл. 18, ал. 1, т. 9,
чл. 37, ал. 6, т. 1:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – финансова
неустойка в размер 150 лв.;
6. при нарушение на чл. 8, ал. 1, чл. 16,
ал. 4, изречение второ, чл. 21, ал. 1 и 3 и за
установени нарушения по чл. 18, ал. 1, т. 9
в повече от три електронни предписания/
рецептурни бланки:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.,
умножена по броя констатирани нарушения;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 100 лв., умножена по броя
констатирани нарушения;
в) при последващо нарушение – 150 лв.,
умножена по броя констатирани нарушения;
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7. при нарушение на чл. 37, ал. 6, т. 1 в
повече от три електронни предписания:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.,
умножена по броя констатирани нарушения,
но не повече от 500 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 100 лв., умножена по
броя констатирани нарушения, но не повече
от 1000 лв.;
в) при последващо нарушение – 150 лв.,
умножена по броя констатирани нарушения,
но не повече от 1500 лв.;
8. при нарушение на чл. 37, ал. 6, т. 2:
а) финансова неустойка в размер 500 лв.;
б) при повторно нарушение – прекратяване
на договора;
9. при нарушение на чл. 18, ал. 1, т. 1, изразяващо се в неизпълнение на задължението
на изпълнителя да се въвежда в приемното
помещение информацията от електронните
предписания/рецептите за отчета пред НЗОК
в базата данни на софтуера на аптеката от
магистър-фармацевта в момента на отпускане
на лекарствата, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели:
от магистър-фармацевта, който ги отпуска в
присъствието на ЗОЛ/получателя:
– при установени нару шени я в до т ри
електронни предписания/рецептурни бланки:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – финансова
неустойка в размер 150 лв.;
– при установени нарушения в повече от три
електронни предписания/рецептурни бланки:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.,
умножена по броя констатирани нарушения;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 100 лв., умножена по броя
констатирани нарушения;
в) при последващо нарушение – 150 лв.,
умножена по броя констатирани нарушения;
10. при нарушение на чл. 18, ал. 1, т. 1, изразяващо се в неизпълнение на задължението
изпълнителят да въвежда информацията от
рецептите/електронни предписания само в
приемното помещение на аптеката:
– при установени нару шени я в до т ри
електронни предписания/рецептурни бланки:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – финансова
неустойка в размер 150 лв.;
– при установени нарушения в повече от три
електронни предписания/рецептурни бланки:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.,
умножена по броя констатирани нарушения;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 100 лв., умножена по броя
констатирани нарушения;
в) при последващо нарушение – 150 лв.,
умножена по броя констатирани нарушения;
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11. при нарушение на чл. 37, ал. 3:
а) финансова неустойка в размер 2000 лв.;
б) при повторно нарушение – прекратяване
на договора;
12. при нарушение на чл. 37, ал. 4:
а) финансова неустойка в размер 250 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 500 лв.;
в) при трето нарушение – прекратяване
на договора;
13. за установено изпълнение на електронни
предписания/рецепти извън аптеката или от
аптека, която няма договор с НЗОК, установено от контролните органи на НЗОК, ИАЛ,
РЗИ, БФС и ИАМН:
а) финансова неустойка в размер 1000 лв.;
б) при повторно нарушение – прекратяване
на договора;
14. за установено в аптеката нарушение
на реда за обозначаване и блокиране или
отпускане на ЛП от ПЛС, МИ и ДХ и за
специални медицински цели, с изтекъл срок
на годност – финансова неустойка в размер
100 лв. за всяка опаковка;
15. при нарушение на чл. 21, ал. 5, чл. 18,
ал. 1, т. 7 и 8, чл. 19, ал. 2:
а) финансова неустойка в размер 120 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 240 лв.;
в) при трето нарушение – финансова неустойка в размер 360 лв.;
г) при четвърто нарушение – прекратяване
на договора;
16. при неизпълнение на задължения, предвидени в Указанията по чл. 62:
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова
неустойка в размер 100 лв.;
в) при трето нарушение – финансова неустойка в размер 150 лв.;
г) при четвърто нарушение – прекратяване
на договора.
(2) В случаите на отчетено и незаплатено
от РЗОК електронно предписание (рецептурна
бланка), изпълнено в нарушение на настоящия
договор, не се налага санкция.
(3) При доказана от изпълнителя явна
техническа грешка при изпълнението на
електронни предписания/рецептурна бланка
не се налага санкция.
Чл. 51. Получените от изпълнителя суми
без правно основание, установени при проверка на контролните органи, се възстановяват
заедно с дължимата законна лихва, начислена за периода от датата на получаването до
датата на възстановяването им.
Чл. 52. (1) Възложителят прекратява договора без предизвестие, с писмено уведомление:
1. когато се установи, че договорът е
сключен в нарушение на изискванията на
НЗОК въз основа на невярно декларирани от
изпълнителя обстоятелства;
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2. когато изпълнителят престане да отговаря
на условията, при които е сключен договорът,
и това е установено от контролните органи
по предвидения ред.
(2) Процедурите за контрол по договора се
прилагат и при констатирани нарушения по
изпълнението на предходния договор между
страните за изминал период до една година
от сключване на този договор.
(3) Размерът на санкциите в случаите по
ал. 2 се определя от договора, действал към
момента на извършване на нарушението.
(4) В случай че лицата по чл. 36 при извършване на проверка установят, че изпълняващият електронното предписание не е
магистър-фармацевт.
Г л а в а

д е в е т а

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 53. Настоящият договор, сключен след
провеждане на процедурата по договаряне,
влиза в сила от 16.12.2021 г. и е със срок на
действие до 31.12.2022 г., както следва:
1. за срок от 16.12.2021 г. до сключването на
нов договор, но не по-късно от 31.12.2022 г. – за
търговците на дребно, които са имали сключен
договор преди 15.12.2021 г.;
2. за срок от датата на подписване на договора до сключването на нов договор, но не
по-късно от 31.12.2022 г. – за търговците на
дребно, които за пръв път кандидатстват за
сключване на договор с НЗОК/РЗОК.
Чл. 54. (1) Възложителят и изпълнителят
сключват допълнителни споразумения при:
1. промени в предмета, срока или други
условия на договора;
2. промяна в нормативната уредба, която
е относима към настоящия договор;
3. издаване на разрешение по чл. 231, ал. 2
от ЗЛПХМ или разрешение по чл. 231, ал. 5
от ЗЛПХМ;
4. промяна на наименованието и/или адреса
на управление на собственика на аптеката, без
да се променя ЕИК на търговеца/дружеството.
(2) При сключване на допълнително споразумение към договора изпълнителят следва
да представи в съответната РЗОК копия на
док у менти, удостоверяващи променените
обстоятелства.
Чл. 55. Страните могат да прекратят договора по взаимно съгласие чрез писмено
споразумение.
Чл. 56. Договорът се прекратява, без която
и да е от страните да дължи предизвестие, в
следните случаи:
1. при невъзможност изпълнителят да осъществява задълженията си по този договор;
в този случай изпълнителят незабавно уведомява писмено възложителя, като договорът
се прекратява от датата на уведомлението;
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2. при прекратяване на разрешението за
търговия на дребно с лекарствени продукти
на изпълнителя – договорът се прекратява с
изтичане срока за обжалване на заповедта за
прекратяване на разрешението за търговия на
дребно по реда на АПК, респ. влизане в сила
на заповедта за прекратяване на разрешението
за търговия на дребно;
3. при промяна на нормативната уредба,
изк лючваща действието на целия или на
част от договора – договорът се прекратява
напълно или частично от датата на влизане
в сила на съответната промяна или от датата
на приключване на съответната нормативно
установена процедура, засягаща действието
на договора.
Чл. 57. (1) Договорът се прекратява едностранно от възложителя без предизвестие при
наложена и влязла в сила санкция „прекратяване на договора“ в случаите, установени
в раздел „Санкции“.
(2) В случаите по ал. 1 изпълнителят няма
право да кандидатства за сключване на нов
договор с НЗОК до изтичане на 6 месеца от
прекратяване на предходния договор.
Чл. 58. Договорът се прекратява едностранно от изпълнителя с едномесечно писмено
предизвестие до възложителя – от датата на
изтичане на предизвестието.
Чл. 59. Изпълнителят има право да прекрати едностранно с едномесечно писмено
предизвестие договора, в случай че възложителят системно не заплаща в срок дължимите
по договора суми.
Чл. 60. Прекратяването на договора не
освобождава възложителя от задължението
да заплати на изпълнителя по представени
редовни отчетни документи отпуснатите продукти до момента на прекратяване на договора.
Г л а в а

д е с е т а

ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 61. Изпълнението на настоящия договор
се осъществява при спазване на Указание по
прилагане и тълкувание на договор за отпускане на лекарствени продукти, медицински
изделия и диетични храни за специални цели
за домашно лечение, заплащани напълно или
частично от НЗОК/РЗОК, които се изготвят
съвместно от представителите на НЗОК и на
БФС, определени по реда на ЗЗО.
Чл. 62. За всички неуредени в този договор
случаи се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
Чл. 63. Страните по договора се задължават
да се информират незабавно при възникване
на обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на същия.
Чл. 64. Страните се задължават да се
информират своевременно при промяна на
обстоятелствата, послужили за основание за
сключване на този договор.
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Чл. 65. При осигурена техническа възможност от страна на НЗОК изпълнителят има
достъп с електронен подпис, чрез уеб услуги
и справки до „Регистър протоколи 1А/В/С“ с
информация за издадените на ЗОЛ протоколи
от комисиите за експертизи в ЦУ на НЗОК
и РЗОК.
Чл. 66. (1) Електронни предписания, въведени в НЗИС, се подават от НЗИС за предварителен контрол в информационната система
на НЗОК за грешки по чл. 66, ал. 8 преди
отпускането им, с изключение на случаите
по чл. 66, ал. 8, т. 3.
(2) След извършване на контрол по ал. 1
информационната система на НЗОК изпраща
резултат „Да“ или „Не“ на НЗИС. При отрицателен отговор изпълнителят няма право да
изпълни предписанието.
(3) Срокът за техническа реализация на
контрола по ал. 1 е не по-късно от 31.03.2022 г.
(4) При осигурена техническа възможност
от страна на възложителя изпълнителят подава
информация за отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ
по електронен път към информационната
система на НЗОК в момента на отпускането
им, като се запазва предварителният контрол
по ал. 1.
(5) Информацията по ал. 4 се подписва с
КЕП по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Закона за
електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) от магистърфармацевта, извършил отпускането на ЛП,
МИ, ДХСМЦ.
(6) При обработката на информацията по
ал. 4 се извършва логически контрол към регистрите и номенклатурите в информационната
система на НЗОК, относими към отпуснатите
ЛП, МИ и ДХСМЦ, заплащани от НЗОК.
(7) При констатиране на грешки при отчитането по ал. 4 изпълнителят получава автоматична нотификация от информационната
система на НЗОК и подадените данни не се
приемат до получаване на нови коректни данни.
(8) Грешки по ал. 7 могат да бъдат:
1. невалидни данни спрямо регистър на
договорните партньори на НЗОК;
2. подадената дейност не е договорена;
3. ЗОЛ е починало към датата на издаване
или изпълнение на електронно предписание;
4. нева лидни данни спрямо „Регист ър
електронни рецептурни книжки“;
5. нева лидни данни спрямо „Регист ър
протоколи“;
6. невалидни данни спрямо „Регистър на
ЛП, МИ и ДХСМЦ, заплащани от НЗОК“;
7. невалидни данни спрямо номенклатура
на диагнози, за които НЗОК заплаща отпуснатите ЛП, МИ и ДХСМЦ;
8. нарушени правила, свързани със срокове
на изпълнение на електронни предписания,
съгласно нормативната уредба и други.
Чл. 67. По смисъла на настоящия договор:
1. „Повторно нарушение“ е нарушение от
същия вид, извършено в срока на действие
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на договора в рамките на една година след
нарушение, за което е наложена и влязла в
сила санкция.
2. „Последващо нарушение“ е всяко следващо повторно нарушение от същия вид,
извършено в срока на действие на договора,
за което е наложена и влязла в сила санкция.
3. В случаите на продължаване на едногодишния срок на действие на договора със
сключване на допълнително споразумение за
нарушение от същия вид, извършено след влизане в сила на допълнителното споразумение,
се прилага последователността на санкциите
като при нов договор.
Неразделна част от този договор представ
лява следното приложение:
Приложение № 1 – Правила за подписване
на отчетните електронни документи.
Настоящият договор се подписа в два
еднообразни екземпляра – по един за всяка
от страните.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

..........................................
ДИРЕКТОР НА РЗОК:
..........................................

.........................................
(подпис на представи
теля и печат на изпъл
нителя)

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
..........................................

Р ЪКОВОДИ ТЕЛ Н А
АПТЕК АТА:

ЮРИСКОНСУЛТ:
..........................................

.........................................
(подпис на ръководите
ля на аптеката и печат
на аптеката)

Приложение № 1
Правила за подписване на отчетните
електронни документи
I. Електронен отчет
1. Електронният отчет (XML файл) на
аптеките се подписва с персонален КЕП,
издаден на физическото лице – ръководител
на аптеката, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно от търговеца.
В този случай електронният подпис следва
да съдържа: ЕГН/ЛНЧ и трите имена на
упълномощеното лице.
2. В слу чаите, когато лицето, открило
аптеката (търговецът) или законният представител на търговеца и ръководителят на
аптеката съвпадат (търговската регистрация е
ЕТ или ръководителят на аптеката е законен
представител на търговеца – управител или
изпълнителен директор и представлява само
стоятелно), упълномощаване не се извършва.
В този случай електронният отчет (XML
файл) се подписва със:
– персонален КЕП на ръководителя на
аптеката, издаден на физическо лице, който
съдържа ЕГН/ЛНЧ и трите имена на лицето;
– професионален К ЕП, който съдържа
ЕИК на титуляря; ЕГН/ЛНЧ и трите имена
на ръководителя на аптеката.
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II. Финансов отчет/известие към финансов отчет
За подписване на финансовия отчет/известие към финансов отчет съществуват следните три
възможности:
1. С професионален КЕП, издаден на търговеца (който може да е едноличeн търговец или
юридическото лице – търговско дружество/кооперация), в този случай титуляр на електронния
подпис е търговецът, а автор – физическо лице, представляващо търговеца, или упълномощено
от титуляря друго лице; в тези случаи ел. подпис следва да съдържа: фирма и ЕИК на титуляря,
ЕГН/ЛНЧ и трите имена на автора.
2. С персонален КЕП, издаден на физическо лице – ръководител на аптеката, упълномощено
с изрично нотариално заверено пълномощно от търговеца; в тези случаи ел. подпис следва да
съдържа: ЕГН/ЛНЧ и трите имена на упълномощеното лице – ръководител на аптеката.
3. В случаите, когато лицето, открило аптеката (търговецът), или законният представител на
търговеца и ръководителят на аптеката съвпадат (търговската регистрация е ЕТ или ръководителят на аптеката е законен представител на търговеца – управител или изпълнителен директор
и представлява самос тоятелно), упълномощаване не се извършва. В този случай финансовият
отчет/известие към финансов отчет може да се подписва със:
– персонален КЕП на ръководителя на аптеката, издаден на физическо лице, който съдържа
ЕГН/ЛНЧ и трите имена на лицето;
– професионален КЕП, който съдържа ЕИК на титуляря, ЕГН/ЛНЧ и трите имена на ръководителя на аптеката.
Приложение № 4
Данни на персонала, работещ в аптека ............................................................, гр./с. ……………………………..
Регистра Наимеционен нование
№ на
на аптеаптека
ката
1
xxxxxxx

2

Име
3

Презиме Фамилия

ЕГН
6

ОбразоваУИН на маРаботно
телно-квалигистър-фарвреме
фикационна
мацевта
(в часове)
степен

4

5

7

8

xxxxxxxx xxxxxxxx

xxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

Магистърфармацевт

xxxxxxxx

xxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

Магистърфармацевт

9

Приложение № 5
Д Е К Л А РА Ц И Я
към чл. 6, т. 6
от .............................................................................................................................. – представител на:
.....................................................................................................................................................................,
(физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по
законодателството на държава членка)

с ЕИК..........................................................................................................................................................,
седалище и адрес на управление: ..........................................................................................................
Във връзка с подаденото заявление за сключване на договор за отпускане на лекарствени
продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно
лечение, заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК, и на основание чл. 6, т. 6 от Условия
и ред за сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и
на диетични храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК
Д Е К Л А РИ РА М :
Към момента съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон съм свързано
лице със следните търговци на дребно на лекарствени продукти, притежаващи разрешение за
търговия на дребно с лекарствени продукти, издадено по реда на ЗЛПХМ:
................................................................................................................................................................
Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Град .......................
Дата .......................
7817

ДЕКЛАРАТОР:
(..........................................)

С Т Р.

88

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 109

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-1081
от 3 декември 2021 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие
(ЗБР), с цел опазване на вековно дърво и във връзка
с постъпило в Министерството на околната среда
и водите писмо с вх. № 05-08-3787/16.11.2021 г.
от РИОСВ – Варна:
1. Обявявам за защитено дърво от вида цер
(Quersus cerris) на възраст около 170 години, с височина 25 м, обиколка на ствола 3,77 м, намиращо
се в поземлен имот с идентификатор 21484.13.56
по кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Добрина, община Провадия,
област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-974
от 22.12.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Вековното дърво е с координати X = 4786138.490,
Y = 660194.357 в координатна система БГС 2005
(кадастрална).
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стеблото и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.
3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. РИОСВ – Варна, да осигури обозначаването
на вековното дърво.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
България.
6. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
А. Личев
7780

НАЦИОНАЛНА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗЦУ-3449
от 30 ноември 2021 г.
На основание чл. 8, ал. 4 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) във връзка
с т. III.2 от Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г.
на изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите (НАП) нареждам:

1. В приложение № 1 към Заповед № ЗЦУ-1739
от 20.12.2017 г. на изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите да се впише
следното задължено лице, за което Териториална
дирекция (ТД) на НАП „Големи данъкоплатци
и осигурители“ (ГДО) е компетентна, съгласно
т. II от заповедта:
„
1180

206733417

ДИДЖИТАЛ НЕЙЧЪР
БЪЛГАРИЯ ЕООД
“

2. Заповедта влиза в сила от 1.12.2021 г. и
допълва Заповед № ЗЦУ-1739 от 20.12.2017 г. на
изпълнителния директор на НАП.
Настоящата заповед следва да се сведе до
знанието на всички заинтересовани служители
за сведение и изпълнение.
На основание чл. 8, ал. 4 от ДОПК заповедта
следва да се обнародва в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
Р. Спецов
7892

БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 385
от 3 декември 2021 г.
На основание чл. 25 от ЗБНБ Българската
народна банка пуска в обращение считано от
24.01.2022 г. медна възпоменателна монета „100
години от рождението на Стоянка Мутафова“
от серията „Български творци“ със следното
описание:
Технически параметри:
емисия – 2022 г.;
номинална стойност – 2 лв.;
метал – мед, проба 999/1000;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 16,4 г;
диаметър – 34,2 мм;
гурт – гладък;
тираж – 4000 броя.
Графични елементи:
На лицевата страната на монетата са изоб
разени следните елементи: емблемата на БНБ
с годината „1879“ върху лентата; в полукръг
горе – надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНК А“, а долу – годината на емисията „2022“ и
номиналната стойност „2 ЛЕВА“.
На обратната страна на монетата е изобразен
портрет на Стоянка Мутафова, а вдясно в полукръг – надпис на два реда „100 ГОДИНИ ОТ
РОЖДЕНИЕТО НА СТОЯНКА МУТАФОВА“.
Автори на художествения проект са Елена
Тодорова и Тодор Тодоров.
Управител:
Д. Радев
7805
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ОБЩИНА ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 28-2
от 30 ноември 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1
и чл. 103, ал. 4 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Добрич, реши:
1. Oдобрява частично изменение (ЧИ) на
общ устройствен план на община гр. Добрич с
обхват ПИ 72624.190.43 по КККР на гр. Добрич
от територия „Обработваеми земи – градини
и оранжерии“ в зона „Устройствена зона за
производствено-складови дейности“ – „Пп“ с
устройствени параметри H ≤ 12 м, Пл. застр.
≤ 80%, Кинт. ≤ 2,5, Пл. озел. ≥ 20% и начин на
застрояване – свободно.
2. Възлага на кмета на община гр. Добрич да
извърши последващите съгласно закона действия.
Председател:
Н. Радичков
7814

ОБЩИНА ИХТИМАН
РЕШЕНИЕ № 363
от 26 ноември 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за
местното самоуправление и местната админис
трация, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31, ал. 1
и ал. 2, т. 1 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол и чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 1 и чл. 14, ал. 4
от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – Ихтиман, реши:
1. Открива процедура по приватизация на
100 броя дяла, собственост на Община Ихтиман, ЕИК 000776299, представляващи 100% от
дяловия капитал на „Хлебни изделия“ – ЕООД,
ЕИК 832048228.
2. Определя начин на приватизация: публичен
търг с явно наддаване.
3. О п р е д е л я н ач а л н а т р ъ ж н а ц е н а о т
250 000 лв. без вкл. ДДС.
4. Определя стъпка на наддаване в размер на
1% или 2500 лв. без вкл. ДДС.
5. Определя депозит за участие в публичния
търг с явно наддаване, внесен на името на съответния кандидат, в размер на 5% или 12 500 лв.
без вкл. ДДС, с краен срок за внасяне 16 ч. на
26.01.2022 г. (сряда).
6. Тръжната документация може да бъде закупена от общинската администрация – Ихтиман, на
адрес: гр. Ихтиман, ул. Цар Освободител № 123,
за цена в размер на 20 лв. с вкл. ДДС.
7. Тръжната документация може да бъде закупена в срок до 16 ч. на 26.01.2022 г.
8. Предложения за участие в търга могат да
се подават в срок до 26.01.2022 г., 16 ч.
9. Публични ят т ърг с явно наддаване за
приватизация на 100 броя дяла, собственост на
Община Ихтиман, представляващи 100% от дяловия капитал на „Хлебни изделия“ – ЕООД, ЕИК
832048228, ще се проведе на адрес: гр. Ихтиман,
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ул. Цар Освободител № 123, на 27.01.2022 г. (четвъртък) с начален час 9,30 ч.
10. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на публичен търг с явно наддаване
за приватизация на 100 броя дяла, собственост
на Община Ихтиман, ЕИК 000776299, представ
ляващи 100% от дяловия капитал на „Хлебни
изделия“ – ЕООД, ЕИК 832048228.
11. Възлага на кмета на община Ихтиман да
определи комисия за провеждане на публичния
търг с явно наддаване в състав от трима членове,
поне един от които е правоспособен юрист, да
определи нейния председател и членове, включително резервни членове.
12. Възлага на кмета на община Ихтиман
да изготви всички необходими документи по
провеждането на търг с явно наддаване, както
и да сключи договор с определения за спечелил
кандидат, с предложения проект на договор за
приватизация.
Председател:
Н. Начев
7793

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗАПОВЕД № ДС-04-00016
от 14 декември 2021 г.
Със Заповед № ДС-04-00016 от 2.07.2020 г. на
областния управител на област Ямбол е одоб
рен подробен устройствен план – парцеларен
план за обект: „Оптичен кабел от гр. Ямбол до
с. Могила и от с. Могила, община „Тунджа“, с.
Джинот, община Стралджа, с. Търнава, община
„Тунджа“, до с. Иречеково, община Стралджа, област Ямбол“. В рамките на одобрения ПУП – ПП
е предвидено част от трасето на оптичния кабел
да преминава през землището на с. Търнава,
включително през поземлени имоти: 73657.14.116
с НТП – „селскостопански, горски, ведомствен
път“, общинска публична собственост; 73657.15.127
с НТП – „дере“, общинска публична собственост,
и 73657.15.124 с НТП – „селскостопански, горски,
ведомствен път“, общинска публична собственост. Със Заповед № КД-14-102 от 14.08.2020 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър (АГКК) е
одобрено изменението в кадастралната карта и
кадастралния регистър (КККР) на с. Търнава за
отстраняване на явна фактическа грешка в КККР.
Това изменение засегна и посочените по-горе
поземлени имоти, което наложи действащият
ПУП – ПП също така да бъде изменен, поради
което от възложителя „Диана кабел ТВ“ – ООД,
със седалище и адрес на управление: гр. Ямбол,
ж.к. Златен рог, бл. № 27, ет. 15, ЕИК 1280293501,
представлявано от Жулиета Господинова – управител, в областната администрация – Ямбол, с
вх. № ОУ-03308-15.07.2021 г. е внесен проект за
изменение на подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: „Оптичен
кабел от гр. Ямбол до с. Могила и от с. Могила,
община „Тунджа“, с. Джинот, община Стралджа,
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с. Търнава, община „Тунджа“, до с. Иречеково,
община Стралджа, област Ямбол“, минаващ през
територията на община Ямбол, община „Тунджа“
и община Стралджа, област Ямбол.
Предложеното изменение обхваща частта на
трасето в землището на с. Търнава, община „Тунджа“, от т. 248 до т. 252 и от т. 253 до т. 255. Тази
част на трасето е предвидено да бъде в обхвата на
поземлени имоти с идентификатори: 73657.14.217
с НТП – „селскостопански, горски, ведомствен
път“, общинска публична собственост; 73657.18.83
с НТП – „път от републиканската пътна мрежа“,
публична държавна собственост; 73657.15.127 с
НТП – „дере“, общинска публична собственост,
и 73657.15.124 с НТП – „селскостопански, горски,
ведомствен път“, общинска публична собственост,
по КККР на с. Търнава, община „Тунджа“.
Предвид изложеното на основание чл. 129,
ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 134, ал. 2, т. 2, чл. 136,
ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ; заявление с
вх. № ОУ-03308-15.07.2021 г. от възложител: „Диана кабел ТВ“ – ООД; Заповед № ДС-04-00008
от 9.07.2021 г. на областния управител на област
Ямбол за разрешаване изработване на проект за
изменение на ПУП – ПП, разгласена по реда на
чл. 124б, ал. 3 от ЗУТ; съобщаване и разгласяване
на проекта за изменение на ПУП – ПП по реда
на чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ, в т.ч. в бр. 71 от
27.08.2021 г. на „Държавен вестник“; решения по
протокол № 2 от 2021 г. на областния експертен
съвет по устройство на територията одобрявам
проект за изменение на подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: „Оптичен кабел от гр. Ямбол до с. Могила и от с. Могила,
община „Тунджа“, с. Джинот, община Стралджа,
с. Търнава, община „Тунджа“, до с. Иречеково,
община Стралджа, област Ямбол“.
Настоящата заповед да се изпрати в 7-дневен
срок за обнародване в „Държавен вестник“ съг
ласно чл. 129, ал. 4 ЗУТ и да се публикува на
интернет страницата на областната админис
трация – Ямбол, съгласно чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ нас
тоящата заповед подлежи на обжалване пред
Административния съд – Ямбол, в 30-дневен срок
от обнародването є чрез областния управител на
област Ямбол.
Областен управител:
Г. Чалъков
7836

ОБЩИНА С. ТРЕКЛЯНО,
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ
РЕШЕНИЕ № 88
от 29 ноември 2021 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 11, чл. 27, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 от
Закона за устройство на територията Общинският
съвет – с. Трекляно, реши:
1. Одобрява окончателния проект на общ
устройствен план на община Трекляно заедно с
правилата и нормативите по неговото прилагане.
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2. Възлага на кмета на община Трекляно да
представя ежегодно за приемане от Общинския
съвет – с. Трекляно, доклад за изпълнението на
общия устройствен план на община Трекляно в
неговия обхват и предложение за измененията
му, ако такива се налагат, съгласно чл. 127, ал. 9
от ЗУТ.
Общият устройствен план на община Трекляно не подлежи на обжалване съгласно чл. 215,
ал. 6 от ЗУТ.
Председател:
Т. Ташев
7813
26. – Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши:
1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 във
връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната
власт процедури за избор на административни
ръководители в органите на съдебната власт,
както следва:
1.1. Административен ръководител – окръжен
прок у рор на Окръж ната прок у рат у ра – Разград – изтичащ мандат.
1.2. Административен ръководител – окръжен
прок у рор на Окръж ната прок у рат у ра – Шумен – изтичащ мандат.
2. В едномесечен срок от датата на обнародване
на свободните длъжности в „Държавен вестник“
предложения за назначаване на административен
ръководител на съответния орган на съдебната
власт могат да се подават: в администрацията
на Висшия съдебен съвет; по електронен път с
квалифициран електронен подпис на официалния имейл адрес – vss@vss.justice.bg, или чрез
лицензиран пощенски оператор на официалния
адрес на Висшия съдебен съвет – гр. София,
ул. Екзарх Йосиф № 12. Към предложението се
прилагат: подробна автобиография, подписана от
кандидата; копие от диплома за завършено висше
образование по специалността „Право“; копие от
удостоверение за придобита юридическа право
способност; медицинско удостоверение, издадено
в резултат на извършен медицински преглед,
че лицето не страда от психическо заболяване;
концепция за работата като административен
ръководител, която трябва да съдържа: лична
мотивация за заемане на длъжността, анализ и
оценка на състоянието на органа на съдебната
власт, очертаване на достиженията и проблемите
в досегашната му дейност, набелязване на цели
за развитието и мерки за тяхното достигане;
удостоверение от Национа лната следст вена
служба, Столичната следствена служба или от
окръжните следствени отдели към окръжните
прокуратури за образувани досъдебни производства; документи, удостоверяващи наличието на
стажа по чл. 170 от ЗСВ, и други документи, които
по преценка на кандидата имат отношение към
професионалните или нравствените му качества.
7811
83. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
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чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С210022-091-0001404/14.12.2021 г.
възлага на Димитър Димитров Калъпчиев, адрес:
София, ул. Бунтовник № 17, ет. 1, ап. 2, следния недвижим имот: поземлен имот – ливада,
с площ 600 кв. м, седма категория, намираща
се в местността Широко поле, представляваща
имот с номер 284002 в землището на с. Ярлово,
община Самоков, Софийска област, при граници
и съседи: имот № 284003 – ливада на насл. на
Будинка Пенева Попова; имот № 284027 – ливада на насл. на Владо Стойков Рагин; имот
№ 284028 – ливада на насл. на Стойко Георгиев Рагин; имот № 284001 – ливада на насл. на
Стоян Данаилов Диканчев, и № 000347 – полски
път на Община Самоков – кметство с. Ярлово,
придобит с нотариален акт № 11, том IV A, peг.
№ 4766, дело № 586/2006 г., вписан в Службата
по вписванията – Самоков, с нотариален акт
№ 7, том № VII, peг. № 1701, дело № 1364 от
27.07.2006 г., съгласно скица на поземлен имот
№ 15- 479435-2 .10.2 017 г. на А Г К К – С о фи йска област – поземлен имот с идентификатор
87552.284.2, при съседи: 87552.284.27, 87552.284.3,
87552.282.347, 87552.284.1, 87552.284.28.
7781
73. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, отдел „Публични вземания“, съобщава, че на основание
чл. 253 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот № С210022-091-0001403/14.12.2021 г.
възлага на Филип А лександров Ву кадинов,
адрес: София, ж.к. Овча купел 1, бл. 420, вх. Д,
ет. 2, ап. 123, следния недвижим имот: поземлен
имот – нива, с площ 999 кв. м, девета категория,
намиращ се в местността Букат а, представляващ имот с номер 115012 в землището на с. Ярлово, община Самоков, Софийска област, при
г раници и съседи: имот № 0 0 0104 – полск и
път на Община Самоков – кметство с. Ярлово;
имот № 000105 – полски път на Община Самоков – кметство с. Ярлово, и имот № 115011 – нива
на насл. на Стойко Малинов Палакарчев, придобит с нотариален акт № 11, том IV A, рег № 4766,
дело № 586/2006 г., вписан в Службата по вписванията – Самоков, с нотариален акт № 7, том
№ VII, peг. № 1701, дело № 1346 от 27.07.2006 г.,
съгласно скица на поземлен имот № 15-4794232.10.2017 г. на АГКК – Софийска област – поземлен имот с идентификатор 87552.115.12, при
съседи: 87552.115.106, 87552.115.11, 87552.115.105,
87552.119.104.
7782
77. – Националната академия за театрално и
филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София,
обявява конкурси: в област на висшето образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4.
Театрално и филмово изкуство, научна специалност Театрознание и театрално изкуство: актьорство за драматичен театър – за професор – един,
актьорство за куклен театър – за доцент – един; и
в научна специалност Кинознание, киноизкуство
и телевизия: филмово и телевизионно операторство – за професор – един, и за доцент – един,
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филмов и телевизионен монтаж – за професор – един, фотография – за професор – един,
анимация – за професор – един, филмов и телевизионен звук – за доцент – един, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За информация: тел.: 9231 225, 9231 275,
подаване на документи – ул. Раковски № 108А,
ет. 3, стая А303.
7842
78. – Нов български университет, София,
обявява конкурси за: доцент в област на висше
образование 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология – един; главен
асистент в област на висше образование 8. Изкуст
ва, професионално направление 8.3. Музикално
и танцово изкуство (поп и джаз пеене, вокални
ансамбли, джаз интерпретация) – един; главен
асистент в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.5. Обществени комуникации и
информационни науки – един, всички със срок
за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите се
подават в Нов български университет, София,
ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“,
офис 215, тел. 8110235.
7815
22. – Техническият университет – София, обявява конкурси за ИПФ – Сливен, за академичната
длъжност главен асистент по: професионално
направление 1.2. Педагогика, специалност „Теория
на възпитанието и дидактика“ – един, за нуждите
на ИПФ – Сливен; професионално направление
5.1. Машинно инженерство, специалност „Автоматизация на инженерния труд и системи за
автоматизирано проектиране“ – един, за нуждите
на ИПФ – Сливен; професионално направление
5.1. Машинно инженерство, специалност „Машинознание и машинни елементи“ – един, за
нуждите на ИПФ – Сливен, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“,
тел. 044 667 323.
7852
42. – Медицинският университет – София,
Фармацевтичен факултет, с решение на Академичния съвет на МУ – София (протокол № 17 от
23.11.2021 г.), обявява следните конкурси: доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3.
Фармация, научна специалност „Технология на
лекарствените форми и биофармация“ – един за
нуждите на катедра „Технология на лекарствените
средства и биофармация“ на Фармацевтичния
факултет при МУ – София; доцент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.3. Фармаци я,
научна специалност „Фармакогнозия и фитохимия“ – един за нуждите на катедра „Фармакогнозия“ на Фармацевтичния факултет при
МУ – София. В двумесечен срок от обнародването
на обявата в „Държавен вестник“ кандидатите
могат да подават заявление и документи във
Фармацевтичния факултет, ул. Дунав № 2, София
1000, стая № 125. За справки – тел. 02 987 98 74,
http://mu-sofia.bg/.
7791
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52. – Висшето училище по сигурност и икономика – Пловдив, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност доцент в област на висше
образование Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност
(Интегритет, противодействие на корупцията,
професии и правни науки) – един, със срок 3
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документите се подават във висшето училище
на адрес: Пловдив, бул. Кукленско шосе № 13,
тел. 032/622 522.
7846
504. – Инс тит у т ът по ас трономи я с Национална астрономическа обсерватория при
БАН – София, обявява конкурс за заемане на
академична длъжност главен асистент в област
на висше образование 4.1. Физически науки по
научна специалност „Хелиофизика“ за нуждите
на отдел „Слънце и Слънчева система“ – един,
по тематика: „Моделиране на магнитните и
топологични свойства на избухващи области на
Слънцето“. Срок за подаване на документи –
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се приемат в Института по астрономия
с НАО, п.к. 1784 София, бул. Цариградско шосе
№ 72, тел. 02/974 19 10.
7837
8. – Институтът по биоразнообразие и екосис
темни изследвания (ИБЕИ) при БАН, София,
обявява конкурс за академичната длъжност главен асистент по професионално направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност „Хидробиология“, за нуждите на секция „Функционална
екология и биоресурси на морски и крайбрежни
екосистеми“ на отдел „Водни екосистеми“ – един,
със срок за подаване на документи 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Изисква
нията към кандидатите и документите за конкурса
са публикувани на сайта на института: www.iber.
bas.bg. Справки: при научния секретар на ИБЕИ
(тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com).
Документи се подават в деловодството на ИБЕИ,
София, бул. Цар Освободител № 1.
7807
40. – Институтът по биология и имунология на
размножаването „Акад. Кирил Братанов“ – БАН,
(ИБИР – БАН), София, на основание решение на
Научния съвет на ИБИР – БАН, протокол № 103
от 7.12.2021 г., обявява конкурс за академичната
длъжност главен асистент по научна специалност ш. 01.06.23 „Имунология“, професионално
направление 4.3. Биологически науки, област на
висше образование 4. Природни науки, математика и информатика – един. Документи за участие
в конкурса: 1. молба за допускане за участие в
конкурса; 2. автобиография по европейски образец; 3. диплома за образователната и научна
степен „доктор“; 4. медицинско свидетелство; 5.
свидетелство за съдимост; 6. удостоверение за
стаж по специалността; 7. списък на публикации,
изобретения и други научно-приложни резултати; 8. справка за изпълнение на минималните
национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от
ЗРАСРБ, съответно на изискванията по чл. 2б,
ал. 5 от ЗРАСРБ, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в ЗРАСРБ, в
правилника за прилагането му и в правилника
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на Българската академия на науките. Срок за
подаване на документите – до 2 месеца от обнародване на обявата в „Държавен вестник“.
Документи за участие в конкурсите се подават
всеки работен ден от 9 ч. до 16 ч. в деловодството
на ИБИР – БАН, София, бул. Цариградско шосе
№ 73, ет. 2. За повече информация: http://ibir.bas.bg.
За контакти: тел. 02/8720018; e-mail: ibir@abv.bg;
hr-ibir@abv.bg.
7843
84. – Институтът по биофизика и биомедицинско инженерство (ИБФБМИ) при БАН, София,
обявява конкурс за професор в област на висше
образование 4. Природни науки, математика и
информатика, професионално направление 4.3.
Биологически науки, научна специалност „Биофизика“, с опит в моделирането на взаимодействията
на биоматериали с клетки, за нуждите на секция
„Електроиндуцирани и адхезивни свойства“ към
ИБФБМИ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
канцеларията на ИБФБМИ, София, ул. Акад. Г.
Бончев, бл. 105.
7844
8. – Институтът по минералогия и кристалография „Акад. Иван Костов“ при БАН – София,
обявява конкурс за заемане на академична длъжност главен асистент, професионално направление 4.2. Химически науки (химия на природните
и биологично-активни вещества) за нуждите на
научно направление „Структурна кристалография
и материалознание“ в ИМК – БАН. Срокът за
подаване на документи е 2 месеца от датата на
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
За справки и подаване на документи – в канцеларията на института на адрес: София 1113, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 107, стая 55, тел. 0888110475.
7790
60. – Инстит у т ът по отбрана „Професор
Цветан Лазаров“ – София, обявява конкурс за
академична длъжност доцент за военнослужещ
в област на висше образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика, научна специалност „Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление“ – едно място, със
срок на подаване на документите 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За дата на
подаване на документите от кандидатите се счита
датата на завеждането им в регистратурата на Института по отбрана. Упражняването на длъжността, за която е обявен конкурсът, изисква ниво за
достъп до класифицирана информация „Секретно“
(кандидатите, които нямат такова разрешение,
следва да отговарят на изискванията на чл. 40,
ал. 1 от Закона за защита на класифицираната
информация или да са в процедура на издаване).
Условията на конкурса са обявени в Заповед
№ ОХ-1130 от 10.12.2021 г. на министъра на отбраната. Документи и справки – в София, бул.
Професор Цветан Лазаров № 2, тел.: 02/92 21820,
02/92 21821, 02/92 21812, 02/92 21805.
7792
2. – Институтът по растителни генетични ресурси „К. Малков“ – гр. Садово, към Селскостопанската академия – София, обявява конкурси
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за академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.1. Растениевъдство,
научна специалност „Растениевъдство“ – един,
и за академична длъжност доцент в професи
онално направление 6.1. Растениевъдство, научна
специалност „Селекция и семепроизводство на
културните растения“ – един, двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документите – в ЦА на Селскостопанската академия, София 1373, ул. Суходолска
№ 30, тел. 02/812 75 60.
7830
14. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – изменение на
план за регулация и застрояване на УПИ І – „за
училище и офиси“, и нов УПИ ХХХV-201 – „за
офис и жс“, от кв. 36 и УПИ І – ожс, от кв. 33
и изменение на плана за улична регулация на
улица между кв. 33 и кв. 36, м. НПЗ Средец,
район „Възраждане“, който е изложен в Район
„Възраждане“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез Район
„Възраждане“.
7862
25. – С т о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 714 по протокол № 42 от 28.10.2021 г. на
Столичния общински съвет е одобрен подробен
устройствен план (ПУП) – изменение на план
за регулация на м. С. Владая, кв. 91а, УПИ
ІХ „за озеленяване“, имоти с идентификатори
11394.1798.3587 и 11394.1798.3588, създаване на
нови УПИ XIII-3587 „за семеен хотел“ и УПИ
XII-3588 „за семеен хотел“; изменение на плана
за улична регулация при о.т. 724 за създаване
на нова задънена улица от о.т. 724 до о.т. 724д
(нова), свързаното с това изменение на плана
за регулация на УПИ ІV-1539, 1634, 1759 „за
производствена дейност“, запазване на УПИ
ІХ „за озеленяване“ с остатъчна площ съгласно
действащ подробен устройствен план на м. С.
Владая, район „Витоша“; изменение на план за
застрояване за нови УПИ XIII-3587 „за семеен
хотел“ и УПИ XII-3588 „за семеен хотел“, кв. 91а,
м. С. Владая, район „Витоша“; план-схема по
част „Водоснабдяване и канализация“ в обхвата
на проекта. Решението и проектът са изложени
в Район ,,Витоша“. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в Район „Витоша“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
7825
5. – Община Балчик на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 423, протокол № 26 от заседание
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на Общинския съвет – Балчик, проведено на
28.10.2021 г., е одобрен парцеларен план за линеен
обект на техническата инфраструктура „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV
за нуждите на стационарна контролна единица
АУЗПТ/СКТ № 1043 на път I-9 „Балчик – Каварна“
км 61+200, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската
пътна мрежа на база изминато разстояние за
превозни средства с обща технически допустима
максимална маса над 3,5 т (тол) и на база време
за леки автомобили с обща технически допустима
максимална маса до 3,5 т (електронна винетка)“.
За справки и допълнителна информация: стая
№ 004 в сградата на Община Балчик. На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Балчик пред
Административния съд – Добрич.
7794
6. – Община Балчик на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
граждани и юридически лица, че с Решение
№ 424, протокол № 26 от заседание на Общинския съвет – Балчик, проведено на 28.10.2021 г., е
одобрен ПУП – парцеларен план за линеен обект
на техническата инфраструктура „Ел. захранване
на селскостопанска сграда в ПИ 58270.501.592,
с. Преспа, община Балчик; БТКП 20/0,4 kV 1000 kVA
c TM 630 kVA и кабелна линия 20 kV от ВЕЛ 20 kV
„София“. За справки и допълнителна информация:
стая № 004 в сградата на Община Балчик. На
основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Община Балчик пред
Административния съд – Добрич.
7795
32. – Община Велинград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за разрешен с Решение
№ 304/28.10.2021 г. на Общинския съвет – Велинград, проект на подробен устройствен план
(ПУП) – схема трасе на нов подземен ел. кабел
и нов водопровод и канализация за обект: „Схема
трасе на нов подземен ел. кабел от „БКТП 6 – Драгиново-6“, ел. стълб № 6 в улица с о.т. № 275-277
и схема трасе на нов водопровод и канализация
от проектна ВиК мрежа по улица с о.т. № 277280 към ПУП за промяна предназначението на
земеделска земя – поземлен имот с идентификатор 23234.294.11, и образуване на нов УПИ XI11 – „ЖС“, местност Тръне, по регулационния план
и кадастралната карта на с. Драгиново, ЕКАТТЕ
23234, община Велинград, област Пазарджик“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересованите
лица могат да обжалват проекта в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ до
кмета на община Велинград.
7848
50. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица,
че е изработен проект за ЧИ на ПУП – ПР за
к в. 113, 83 и 120 по РП на гр. Дряново. С
проекта се предвиждат следните изменения:
1. в к в. 113 – рег улац ионната лини я меж д у
УПИ I – „зеленина“, и УПИ II – „спортен терен“,
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от кв. 113 по РП се поставя по границата на ПИ
23947.501.2073 по КК; югоизточната регулационна линия на УПИ I – „зеленина“, се поставя по
североизточната граница на ПИ 23947.501.1361
и ПИ 23947.501.2078 по КК; североизточната
регулационна линия на УПИ I – „зеленина“, се
поставя по начина, показан в графичната част
на проекта; 2. в кв. 83 – югоизточната регулационна линия на УПИ IV – за „производствени и
складови дейности“, от кв. 83 по РП се измества
навътре, площта му се намалява и е 2611 м 2;
3. в к в. 120 – североиз т оч ната рег ула ц ионн а л и н и я н а У П И I I I – „ з е л е н и н а“, о т
кв. 120 по РП на града се поставя по начина, показан в проекта. Проект ът за ЧИ на
ПУП – ПР може да се разгледа в ОбА – Дряново – стая № 204, и на основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ могат да се
направят възражения, предложения и искания
по проекта до ОбА – Дряново.
7833
50а. – Община Дряново на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 424 по протокол № 46 от
28.10.2021 г. на ОбС – гр. Дряново, е одобрен
проект за ЧИ на ПУП – ПРЗ за кв. 137 и 99 по
РП на гр. Дряново, със следните изменения: 1.
в кв. 137 се заличават УПИ II и УПИ III, като
се образуват три нови УПИ IV, УПИ V и УПИ
VI; УПИ IV и УПИ V са отредени за „производствени и складови дейности“, а УПИ VI – за
„озеленяване“; за новите имоти УПИ IV и УПИ V
се определя тип устройствена зона – Пп, с начин
на застрояване – свободно, при височина 10 м,
със съответните показатели за плътност и интензивност на застрояване; 2. в кв. 99 се заличава
УПИ V, като се образуват два нови имота – УПИ
ХIII и УПИ ХII, с отреждане за „обществено
обслужване“ и за „жилищно строителство“. За
УПИ ХIII се определя устройствена зона – Оо, а
за УПИ ХII се определя устройствена зона – Жм,
със съответните застроителни показатели за
двете устройствени зони. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Община Дряново пред Админис
тративния съд – Габрово.
7834
16. – Общ ина Коте л, облас т С л и вен, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за пътна
връзка с цел осигуряване на транспортен достъп
до ПИ с идентификатор 39030.503.32 (УПИ I,
кв. 1) и ПИ с идентификатор 39030.503.30 (УПИ
VIII, кв. 1) по плана на Индустриална зона, Котел, от път II-48/Омуртаг – Котел, път I-7 при
40+437. Пътната връзка ще се осъществи през ПИ
с идентификатор 39030.503.34 – вид собственост:
общинска публична, вид територия: урбанизирана, НТП: За друг поземлен имот за движение и
транспорт. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
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се запознаят с изготвения проект в сградата на
Община Котел, стая № 6, и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
7864
17. – Община Котел, област Сливен, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните страни, че с Решение № 339 от
30.09.2021 г. на Общинския съвет – гр. Котел, е
одобрена специализирана план-схема за обект
„Реконструкция на външна водоснабдителна
мрежа и нов напорен резервоар с. Тича, община
Котел, област Сливен“ като част от ПУП на населеното място. Общата дължина на водопровода,
предвиден за рехабилитация, е 8198,63 м. Частта
от трасето на техническата инфраструктура, попадаща в урбанизираната територия на с. Тича,
е с дължина 87,16 м и преминава през поземлени
имоти с идентификатори: 72480.501.483 с НТП – за
второстепенна улица, 72480.501.484 с НТП – за
второстепенна улица, 72480.502.36 (УПИ XVIII-469,
кв. 50) с НТП – ниско застрояване, 72480.502.40
(УПИ XIX-468, кв. 50) с НТП – ниско застрояване,
72480.502.41 (УПИ XX-468, кв. 50) с НТП – ниско
застрояване, 72480.502.52 (УПИ VIII-467, кв. 53)
с НТП – ниско застрояване, 72480.502.53 (УПИ
IX-467, кв. 53) с НТП – ниско застрояване, и
72480.502.98 с НТП – за второстепенна улица. На
основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Котел пред
Административния съд – Сливен.
7865
251. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен
проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Маркови върби в землището на с. Дивотино, община Перник, приет
с протокол № 6-5 от 12.11.2021 г. на комисията,
назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на
кмета на община Перник, за поземлен имот ПИ
20986.135.423 и ПИ 20986.135.424. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта
и придружаващата го документация до кмета на
община Перник. За справка: етаж 12, стая № 7.
7783
791. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Шевърляк в землището на
кв. Калкас, гр. Перник, приет с протокол № 7-1
от 1.12.2021 г. на комисията, назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на община
Перник, за поземлен имот ПИ 55871.250.145 и
ПИ 55871.250.144. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата
го документация до кмета на община Перник.
За справка: етаж 12, стая № 7.
7784
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971. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Копринено орище в землището на с. Драгичево, община Перник, приет с
протокол № 6-4 от 12.11.2021 г. на комисията,
назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на
кмета на община Перник, за поземлен имот ПИ
227. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени искания и
възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник. За
справка: етаж 12, стая № 7.
7785
721. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен
проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Габер в землището на
с. Дивотино, община Перник, приет с протокол
№ 7-3 от 1.12.2021 г. на комисията, назначена със
Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на община
Перник, за поземлен имот ПИ 100.317, като ПИ
317 попада в ПИ 271 и ПИ 125. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения по проекта
и придружаващата го документация до кмета на
община Перник. За справка: етаж 12, стая № 7.
7786
811. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен
проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Габер в землището на
с. Дивотино, община Перник, приет с протокол
№ 7-2 от 1.12.2021 г. на комисията, назначена
със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г. на кмета на
община Перник, за поземлен имот ПИ 100.241.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени искания и възражения
по проекта и придружаващата го документация
до кмета на община Перник. За справка: етаж 12,
стая № 7.
7787
21. – Община гр. Силистра, област Силистра,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект: „Изменение на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПП) за
изграждане на водопроводно отклонение за ПИ
06032.53.131 по КК и КР на с. Брадвари, община
Силистра“. Проектът е изложен за запознаване
в общината, стая № 216. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската админис
трация в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
7797
102. – Община Созопол на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 506 по
протокол № 23 от 27.10.2021 г. на Общинския
съвет – Созопол, е одобрен подробен устройствен
план – план за улична регулация (ПУП – ПУР)
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извън границите на урбанизираните територии
за ул. Виа Понтика, м. Буджака, община Созопол. Решението подлежи на обжалване съгласно
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ чрез Община Созопол
пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7847
79. – Община Хаджидимово на основание
чл. 129, ал. 1 от ЗУ Т съобщава, че с Решение
№ 275, протокол № 23 от 29.10.2021 г. на Общинския съвет – Хаджидимово, област Благоев-
град, е одобрен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за т расе: „Кабелна
зах ранваща лини я НН 1 kV за н у ж дите на
стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ
№ 1048 на път II-19 „Садово – Гоце Делчев“
к м 97+50 0, част о т елек т ронна сист ема за
събиране на таксите за ползване на репуб
ликанската пътна мрежа, на база изминато
р а з с т о я н и е з а п р е в о з н и с р ед с т в а с о б щ а
технически допустима максимална маса над
3,5 т (тол) и на база време зa леки автомобили
с обща технически допустима максимална маса
до 3,5 т (електронна винетка)“, с трасе в землището на с. Садово, ЕК АТТЕ 65108: от СБС
№ 16, ситуиран в тротоара на уличната мрежа
пред северозапа дната г раница на У ПИ I-3,
кв. 3 по плана на с. Садово, община Хаджидимово, трасето продължава на североизток към
осова точка № 2, пресича улицата и продължава на северозапад към осова точка № 39 и
осова точка № 1, а след осова точка № 1 излиза
извън регулацията на населеното място на северозапад към републикански път II-19 – вид
територия: публична общинска собственост в
населено място; през ПИ № 65108.17.175, област
Благоевград, община Хаджидимово, с. Садово,
ви д собс т венос т – д ърж а вна п у бл и ч на, ви д
територия – територия на транспорта, НТП –
за път от републиканската пътна мрежа; през
ПИ № 65108.14.36, област Благоевград, община
Хаджидимово, с. Садово, м. Парапанките, вид
собственост – държавна публична, вид територи я – територи я на т ранспорта, НТП – за
път от републиканската пътна мрежа; през
ПИ № 65108.14.37, област Благоевград, община
Хаджидимово, с. Садово, м. Парапанките, вид
собственост – държавна публична, вид територия – територия на транспорта, НТП – за път
от републиканската пътна мрежа; през ПИ
№ 65108.13.166, област Благоевг рад, община
Хаджидимово, с. Садово, вид собственост – държавна публична, вид територия – територия на
транспорта, НТП – за път от републиканската
пътна мрежа; през ПИ № 65108.13.28, област
Благоевград, община Хаджидимово, с. Садово,
м. Ж ивезлъка, ви д собст веност – държавна
публична, вид територия – територия на транспорта, НТП – за път от републиканската пътна
мрежа; през ПИ № 65108.13.183, област Благоевград, община Хаджидимово, с. Садово, вид
собственост – общинска публична, вид територия – територия на транспорта, НТП – местен
път. Решението и проектът се намират в сградата
на общинската администрация – Хаджидимово,
стая № 301.
7796
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29. – Община Харманли на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите, че
с Решение № 390 от 24.11.2021 г. (протокол № 26
на Общинския съвет – гр. Харманли) е одобрен
ПУП – парцеларен и трасировъчен план за изграждане на трасе на обект „Външно електрозахранване
на Базова станция „HKV0251.A000 – Tangra Wine“
в ПИ с проектен идентификатор 53237.64.894,
представляващ част от ПИ с идентификатор
53237.64.892 по КККР на с. Овчарово, община
Харманли, област Хасково“. Начална точка
т. 1: от границата между имоти № 38011.113.8 и
№ 38011.113.12 – КРШ № 1 до базова станция на
ЕВН, трафопост „МТП РРС Овчарово“, извод СрН
„Българин“, подстанция „Харманли“, през имоти: № 38011.113.12, № 38011.113.15, № 38011.113.11
по КККР на с. Коларово, община Харманли,
№ 53237.64.892 по КККР на с. Овчарово, община Харманли, до крайна точка т. 9: от имот
№ 53237.64.894 по КККР на с. Овчарово, община
Харманли. Обща дължина на трасето – 45,31 м
и обща площ – 189,27 кв. м. Сервитутната ивица е с ширина по 2 м от двете страни съгласно
приложените чертежи. 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 Община Харманли пред Админис
тративния съд – Хасково.
7863
21. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – план за улична регулация
(ПУР) на улица с о.т. 198-199-200-201-202 и план
за регулация – ПР за УПИ II – „за производствени и складова дейност“, в кв. 72 по плана
на с. Спасово, община Чирпан, област Стара
Загора, предвиждащ заличаване на улица-тупик
с осови точки 198-199-200-201-202, като уличната
регулация на север от осова точка 202 се продължава в посока изток – запад до УПИ I – „за
производствена и складова дейност“, в кв. 72 по
плана на с. Спасово, вследствие на което частта
от заличената улица с осови точки 198-199-200201-202 с площ 800 кв. м се присъединява към
УПИ II – „за производствена и складова дейност“,
в кв. 72 по плана на с. Спасово. Проектът може
да бъде разгледан в стая № 1, ет. 1 в сградата на
общинска администрация. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Чирпан в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
7860
65. – Община Ямбол на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № XXXI-31
от 25.11.2021 г. на Общинския съвет – Ямбол, е
одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техничес
ката инфраструктура за ПИ 87374.32.201, част
от обект: Подземна оптично-тръбна мрежа за
пренос на РТВ сигнали и данни по ул. Търговска
от ж.к. Хале – блок 3, до края на строителните граници на гр. Ямбол. Съгласно чл. 215 от
ЗУТ заинтересуваните лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Ямбол до
Административния съд – Ямбол.
7824
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Върховният касационен съд, г ра ж данска
и търговска колегия, на основание чл. 289 от
ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през февруари
2022 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 1.02.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, втори състав,
2004/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 3614/2020 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД,
чрез адвокат Лила Мачева, Варна, бул. МарияЛуиза 21, ет. 2, срещу Кръстинка Делева Демирова
чрез адвокат Красимир Тодоров, Варна, ул. Георги
Живков 22, партер – вътрешен двор.
Четвърто гражданско отделение, втори състав,
2750/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 392/2020 по описа на Окръжен съд
Кюстендил, подадена от „Ресурс комерс“ – ЕООД,
представлявано от Иван Кирилов Михайлов – управител, чрез адвокат Димитър Димитров, Кюстендил, ул. Цар Освободител 64, ет. 2; Петър
Драганов Симеонов чрез адвокат Антон Ангелов
Ангелов, София, бул. Монтевидео 17, ет. 3, ап. 3К.
НА 3.02.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1293/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
356/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Михаил Османов Черкезов чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10; Калина Михайлова Кисьова чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10; Валери Михайлов Кисьов чрез
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска
6, офис 10, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД, София,
бул. Симеоновско шосе 67А.
Първо търговско отделение, 406/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1065/2020 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Явор Яворов Капитанов чрез адвокат Мария Петрова, София, бул. Васил Левски
138, ет. 5, срещу „Вивиен – Консулт“ – ЕООД,
с у правител Донка Димитрова Велева чрез
адвокат Костанца Рупова, Благоевград, ул. Тодор
Александроов 41, ет. 1, офис 106.
НА 14.02.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, първи състав,
1600/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 3014/2020 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от Сирма Иванова Донева чрез
адвокат Ивайло Мадамджиев, Варна, ул. Иван
Вазов 28, ет. 1, срещу Васил Стойчев Иванов
чрез адвокат Светла Симеонова, Варна, ул. Алеко
Константинов 16; Ирена Владимирова Иванова
чрез адвокат Светла Симеонова, Варна, ул. Алеко
Константинов 16.
Второ гражданско отделение, първи състав,
1841/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 2847/2020 по описа на Окръжен съд
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Варна, подадена от Руса Атанасова Кръстева чрез
адвокат Николай Ташев, София, ул. Московска
33, партер, срещу Татяна Владкова Минчева чрез
адвокат Марияна Котари, Варна, ул. Атанас Хрис
тов 12, ет. 1, ап. 1.
Второ гражданско отделение, първи състав,
1877/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 2129/2020 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Токуда банк“ – АД, чрез
адвокат Ивайло Стефанов Балкански, София,
ул. Кузман Шапкарев 4, партер, срещу „ГТ – Воден
и сухопътен транспорт“ – ЕООД, представлявано
от управителя Теодор Илиев Йорданов, Видин,
Южна промишлена зона, комплекс ГТ, админис
тративна сграда, ет. 1, офис 1; Ваня Георгиева
Йорданова, Видин, ж.к. Христо Ботев, бл. 5, вх. Б,
ет. 4, ап. 8; Георги Илиев Йорданов, Видин, ж.к.
Христо Ботев, бл. 5, вх. Б, ет. 4, ап. 8; Теодор
Илиев Йорданов, Видин, ж.к. Христо Ботев, бл. 5,
вх. Б, ет. 4, ап. 8.
Второ гражданско отделение, първи състав,
2207/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 3349/2020 по описа на Апелативен
съд София, подадена от Рангел Рангелов Момчилов чрез адвокат Ангелина Тодорова, София,
ул. Позитано 39, срещу Кристиян Димитров Василев чрез адвокат Александър Лазарков, София,
ул. Княз Борис І № 51, ет. 1, ап. 1.
НА 14.02.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 454/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
146/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от Емине Фардин Сюлейман чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис
10; Бейхан Риза Ахмед чрез адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис 10, срещу
„ДЗИ – Общо Застраховане“ – ЕАД, София, ул.
Бенковски 3.
НА 15.02.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, трети състав,
2476/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 985/2020 по описа на Окръжен съд
Добрич, подадена от Иван Симеонов Игнатов чрез
адвокат Юлия Райнова Отузбирова-Караниколова,
Добрич, ул. Двадесет и пети септември 56, вх. Б,
ет. 1, ап. 2, срещу Цветанка Йорданова Йорданова
чрез адвокат Милена Златкова Тодорова, Добрич,
ул. Д-р К. Стоилов 34; Димитър Симеонов Монев
чрез адвокат Десислава Стефанова Ангелова,
Добрич, ул. Д-р Иван Пенаков 9, партер, ап. 7;
Марийка Генчева Монева чрез адвокат Десислава
Стефанова Ангелова, Добрич, ул. Д-р Иван Пенаков 9, партер, ап. 7; Алпай Неджатин Мехмед
чрез адвокат Десислава Стефанова Ангелова,
Добрич, ул. Д-р Иван Пенаков 9, партер, ап. 7;
Шермин Улвиева Мехмед чрез адвокат Десислава Стефанова Ангелова, Добрич, ул. Д-р Иван
Пенаков 9, партер, ап. 7.
Първо гражданско отделение, трети състав,
2664/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 121/2021 по описа на Окръжен
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съд Пазарджик, подадена от Ангел Димитров
Шиков чрез адвокат Елена Кръстева Попова,
Пазарджик, ул. Цар Самуил 14, срещу Кирил
Панков Тодоров чрез адвокат Лъчезар Кръстев,
Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 1; Лазарина
Петкова Тодорова чрез адвокат Лъчезар Кръстев,
Пазарджик, ул. Иван Вазов 18, ет. 1; Вела Илиева
Ташева, Пазарджик, ул. Тодор Банчев 23; Мария
Илиева Пангарова, с. Росен, община Пазарджик,
ул. Дванадесета 4; Светла Кирилова Шикова,
Пазарджик, ул. Тодор Банчев 27.
Първо гражданско отделение, трети състав,
2906/2021, по касационна жалба срещу решение
то по гр. дело 77/2021 по описа на Окръжен съд
Сливен, подадена от Енчо Йорданов Дандаринов
чрез адвокат Стелли Славова Стефанова, Сливен,
ул. Александър Стамболийски 1, ап. 219, срещу
Йордан Енчев Дандаринов чрез адвокат Мая
Младенова Русева, Кипилово, ул. Млад Георги 14.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, трети състав,
2201/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3338/2020 по описа на Окръжен
съд Стара Загора, подадена от Евгени Горчев
Горчев, Стара Загора, кв. Трите чучура, бл. 58,
вх. А, ет. 3, ап. 33, срещу Любен Горчев Горчев,
Стара Загора, кв. Казански, бл. 26, ет. 11, ап. 33.
Второ гражданско отделение, трети състав,
2362/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 243/2020 по описа на Окръжен съд
Кърджали, подадена от Нурхан Ахмед Ахмед
чрез адвокат Венцислав Янев, Кърджали, бул.
България 47, комплекс „Орфей“, ет. 1, офис 2,
Адвокатска кантора Янев; Нурдане Мехмедали
Ахмед чрез адвокат Венцислав Янев, Кърджали,
бул. България, комплекс „Орфей“, ет. 1, офис 2,
Адвокатска кантора Янев; „Деведжи-2005“ – ООД,
ч р е з а д в ок ат В ен ц ис л а в Я нев, К ърд ж а л и ,
бул. България 47, комплекс „Орфей“, ет. 1, офис 2,
Адвокатска кантора Янев, срещу Ерхан Рамадан
Ахмед чрез адвокат Есен Устренска, Джебел,
ул. Еделвайс 23; Илмие Исмаил Ахмед чрез адвокат Есен Устренска, Джебел, ул. Еделвайс 23.
Второ гражданско отделение, трети състав,
2822/2021, по касационна жалба срещу решени
ето по гр. дело 26/2021 по описа на Окръжен съд
Шумен, подадена от Джелил Васви Юдаим чрез
адвокат Георги Радков Каменов, Нови пазар,
ул. Цар Освободител 22, ет. 1; Джемел Васви
Юдаим чрез адвокат Георги Каменов, Нови
пазар, ул. Цар Освободител 22, ет. 1; Джелил
Шевкет Сали чрез адвокат Тоня Христова Миленова, Каолиново, бул. Александър Батенберг
27А, ет. 3, ап. 12, срещу Сали Насъф Реджеб,
с. Вълнари, област Шумен, ул. Козлодуй 3; Рейхане
Мехмедемин Реджеб, с. Вълнари, област Шумен,
ул. Козлодуй 3.
НА 16.02.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 638/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2691/2018 по описа на Апелативен съд София,
пода дена о т Ц вет озар Йорда нов Ди м и т ров
чрез адвокат Томислав Файтонджиев, София,
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бул. Александър Стамболийски 239, вх. Б, ет. 7,
офис 705, срещу Ангел Николов Донов и Кристи
Христова Маринова, синдици на „Корпоративна
търговска банка“ – АД (в несъстоятелност), София,
бул. Граф Игнатиев 10.
Второ търговско отделение, 2030/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
547/2020 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Емил Цветков Василев чрез адвокат Виолета Новева, София, ул. Никола Тесла 3,
Бизнес Център София І, ет. 9, срещу А нгел
Николов Донов и Кристи Христова Маринова,
синдици на „Корпоративна търговска банка“ – АД
(в несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев
10; „Корпоративна търговска банка“ – А Д (в
несъстоятелност), София, ул. Граф Игнатиев 10.
Второ търговско отделение, 6/2021, по ка
сационна жалба срещу решението по гр. дело
2161/2020 по описа на Апелативен съд София,
подадена от МБАЛ „Св. Петка“ – АД, чрез адвокат
Кирил Груев, Видин, ул. Княз Борис І № 11А,
срещу Медицински център „Кардиа Ко“ – ООД,
чрез адвокат Надежда Георгиева, София, ул.
Триадица 6, ет. 2.
Второ търговско отделение, 48/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 174/2020
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Хидрострой София“ – ЕООД, чрез адвокат Боян
Станев, София, ул. Кърниградска 5, ет. 2, ап. 6;
„Строително-предприемачески холдинг“ – ЕООД,
чрез адвокат Десислава Левиева, София, ж.к. Яво-
ров, бл. 41, вх. А, ет. 1.
Второ търговско отделение, 89/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 426/2020
по описа на Софийски градски съд, подадена
от Мая Тодорова Гюлметова чрез адвокат Явор
Симеонов, София, ж.к. Дружба-2, бл. 228, вх. А,
ап. 60; Елена Николова Гюлеметова чрез адвокат
Явор Симеонов, София, ж.к. Дружба-2, бл. 228,
вх. А, ап. 60, срещу ЗАД „Армеец“ – АД, София,
ул. Стефан Караджа 2.
Второ търговско отделение, 164/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
243/2020 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Гюлдане Хюсеин Хамид чрез адвокат
Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, офис
10, срещу „Дженерали застраховане“ – АД, София,
бул. Княз Александър Дондуков 68; Севие Сали
Исмаил чрез адвокат Петя Керанова, Абланица,
ул. Славянска 6, ет. 4.
НА 16.02.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, първи състав,
2222/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 668/2020 по описа на Окръжен съд
Бургас, подадена от Стойка Тодорова Георгиева
чрез адвокат Светла Христова Гонкова, Бургас,
ул. Пиротска 29; Георги Тодоров Желязов чрез
адвокат Здравко Костов Костов, Айтос, ул. Станционна 33а, ет.1, ап. 2.
Първо гражданско отделение, първи състав,
2242/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3383/2020 по описа на Окръжен
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съд Стара Загора, подадена от Васил Стефанов
Костадинов чрез адвокат Мирослава Йорданова
Гачева, Стара Загора, ул. Сава Силов 66, ет. 1,
ап. 1, срещу „Стара Загора Проект“ – ЕООД, чрез
адвокат Кина Стойкова Лисичкова, Стара Загора,
ул. Захари Княжески 83, ет. 1, ап. 2; Десислава
Любомирова Младенова, Перник, ул. Първи май
51, вх. Б, ет. 14, ап. 87.
Първо гражданско отделение, първи състав,
2429/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1119/2020 по описа на Окръжен
съд Благоевград, подадена от Максим Атанасов
Иванов чрез адвокат Димитрина Любомирова
Хаджиева, Сандански, ул. Банска 2, срещу Янка
Атанасова Донева чрез адвокат Десислава Атанасова Кънева, Стара Загора, бул. Княз Ал. Батенберг 51, ет. 1, ап. 2.
Първо гражданско отделение, първи състав,
3854/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 624/2021 по описа на Окръжен съд
Бургас, подадена от държавата чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройс
тво, София, ул. Кирил и Методий 17 – 19, срещу
Община Царево, ул. Хан Аспарух 36, Царево.
Първо гражданско отделение, първи състав,
3889/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2608/2019 по описа на Окръжен
съд Пловдив, подадена от Антон Радославов
Славчев чрез адвокат Диана Величкова Пампова, Пловдив, бул. Шести септември 152, офис
205, срещу Петър Христов Константинов чрез
адвокат Николай Светославов Ангелов, Пловдив,
ул. Йоаким Груев 38, ет. 2.
Първо гражданско отделение, първи състав,
3994/2021, по касационна жалба срещу решени
ето по гр. дело 24/2021 по описа на Окръжен съд
Монтана, подадена от Сарафка Иванова Йорданова чрез адвокат Живка Симова, Берковица, ул.
Иван Вазов 12, срещу Тотка Славчова Петкова
чрез адвокат Богдана Иванова, Берковица, ул.
Кирил и Методий 6; Николинка Димитрова Пет
кова чрез адвокат Богдана Иванова, Берковица,
ул. Кирил и Методий 6; Ангел Димитров Ангелов чрез адвокат Богдана Иванова, Берковица,
ул. Кирил и Методий 6.
Първо гражданско отделение, първи състав,
4024/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 180/2020 по описа на Окръжен съд
Видин, подадена от Петър Костов Марков чрез
адвокат Красимир Босев, Монтана, ул. Васил
Левски 15, ет. 2, срещу Людмила Детелинова Йолова чрез адвокат Ирена Венкова, Белоградчик,
ул. Стара планина 8, вх. А, ет. 1, ап. 2.
Първо гражданско отделение, първи състав,
4040/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 877/2020 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Христо Любомиров Иванов
чрез адвокат Николай Христов, София, ул. Солунска 59, ет. 4, срещу „Труд Медиа“ – ЕООД, чрез
адвокат Ива Ивайлова Йосифова-Такева, София,
ул. Дамян Груев 1, ет. 4; Информационна агенция
„Блиц“ – ЕООД, чрез адвокат Маргарита Сълова,
София, ул. Цар Асен 2, вх. Б, ет. 3.
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Първо гражданско отделение, първи състав,
4140/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 148/2021 по описа на Окръжен съд
Разград, подадена от Шезаир Алиев Алиев чрез
адвокат Петко Дечев, гр. Кубрат, пл. Възраждане 5, ет. 2, ст. 8, срещу Илми Алиев Алиев чрез
адвокат Мариана Николова, гр. Кубрат, ул. Цар
Иван Асен Втори № 4, ет. 1, стая 4.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, втори състав,
2061/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2183/2020 по описа на Окръжен
съд Пловдив, подадена от Николина Василева
Янакиева чрез адвокат Гергана Иванова ПоповаСмоличка, София, ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3,
офис 9, срещу Георги Йорданов Шушутев чрез
адвокат Иван Богомилов Маринов, Пловдив, ул.
Райко Даскалов 72, ет. 2, офис 10.
Второ гражданско отделение, втори състав,
2288/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 6295/2020 по описа на Софийски
градски съд, подадена от Цветанка Георгиева
Василева чрез адвокат Иван Пенев, София, бул.
Витоша 1А, ет. 3, кантора 308, Търговски дом;
Кирил Йорданов Василев чрез адвокат Иван
Пенев, София, бул. Витоша 1А, ет. 3, кантора
308, Търговски дом, срещу Валентин Стоименов Стефанов чрез адвокат Петър Величков,
София, ул. Граф Игнатиев 44, вх. А, ап. 3; Евгений Свиленов Стефанов чрез адвокат Петър
Величков, София, ул. Граф Игнатиев 44, вх. А,
ап. 3; Стоянка Свиленова Кметска чрез адвокат
Петър Величков, София, ул. Граф Игнатиев 44,
вх. А, ап. 3; Мария Костадинова Трифонова
чрез адвокат Петър Величков, София, ул. Граф
Игнатиев 44, вх. А, ап. 3; Магдалина Златанова
Андонова чрез адвокат Петър Величков, София,
ул. Граф Игнатиев 44, вх. А, ап. 3; Лозан Стоянов
Златанов чрез адвокат Петър Величков, София,
ул. Граф Игнатиев 44, вх. А, ап. 3.
Второ гражданско отделение, втори състав,
2825/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 846/2020 по описа на Окръжен съд
Пазарджик, подадена от Лазар Василев Боснев
чрез адвокат Атанас Стоянов Узунов, Пазарджик,
ул. Цар Самуил 28, кантора 7, срещу Георги Василев Боснев чрез адвокат Надежда Георгиева
Римпева, Якоруда, ул. Цар Борис ІІІ № 85.
НА 16.02.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2347/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4379/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Акумпласт“ – АД, чрез адвокат
Милен Сутев, София, ул. Двадесети април 10;
„Енко Пластикс“ – ЕООД, чрез адвокат Иванка
Георгиева, София, ул. Софроний Врачански 13,
ет. 1, ателие 3.
Второ търговско отделение, 2487/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
81/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Смак“ – ООД, чрез адвокат Петко
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Тодоров, Пловдив, ул. Четвърти януари 36, ет. 4,
ап. 6, срещу Национална агенция за приходите – ТД – Пловдив, чрез процесуален представител Дочка Пеева, Пловдив, ул. Скопие 106,
ет. 7, стая 711.
НА 17.02.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, втори състав,
1903/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 655/2019 по описа на Окръжен
съд Благоевград, подадена от Георги Вангелов
Вангелов чрез адвокат Василка Георгиева Христова, Благоевград, ул. Тодор Александров 41,
ет. 2, офис 4, срещу Георги Ангелов Киров,
Сандански, ж.к. Спартак 16, вх. А, ет. 2, ап. 6;
Емилия Димитрова Христова, София, ж.к. Сухата река 63, вх. А, ет. 4, ап. 11; Лазар Вангелов Вангелов, Сандански, ж.к. Спартак, бл. 15,
вх. Б, ет. 3, ап. 7; Христо Вангелов Вангелов,
Сандански, ж.к. Спартак, бл. 4, вх. В, ет. 4,
ап. 11; Велика Лазарова Вангелова, Сандански,
ж.к. Спартак, бл. 15, вх. Б, ет. 3, ап. 7; Иванка
Вангелова Конова, Сандански, ж.к. Спартак,
бл. 15, вх. А; Магда Стойчева Стаменова чрез
адвокат Ивелина Атанасова, Етрополе, ул. Г.
М. Димитров 2, ет. 1, офис 105; Тошко Димит
ров Христов, Сандански, ул. Свети Врач 11;
Йорданка Григорова Христова, Сандански, ул.
Свети Врач 11; Вангел Стоянов Вангелов чрез
адвокат Красимира Дойчинова, Благоевград,
ул. Цар Иван Шишман 18; Гроздана Христова
Андонова,София, ж.к. Люлин, бл. 407, вх. Б,
ет. 5, ап. 30; Ангел Христов Христов, София,
ж.к. Дружба, бл. 261, вх. А, ет. 6, ап. 18; Мая
Христова Пашова, София, ж.к. Дружба, бл. 261,
вх. А, ет. 6, ап. 18; Светла Рангелова Христова,
София, ж.к. Дружба, бл. 261, вх. А, ет. 6, ап. 18;
Николай Христов Христов, София, ул. Христо
Ценов 9, вх. А, ет. 4, ап. 7.
Първо гражданско отделение, втори състав,
2617/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 763/2019 по описа на Окръжен
съд Добрич, подадена от Олга Юревна Алехина
чрез адвокат Георги Димитров Вълчанов, София,
ул. Добруджа 10; „Темора Трейд“ – ЛТД, чрез
адвокат Георги Димитров Вълчанов, София, ул.
Добруджа 10, срещу „Олд Тауър 7“ – ЕООД, чрез
адвокат Павел Атанасов Атанасов, Добрич, ул.
Независимост 2А, ет. 3.
Първо гражданско отделение, втори състав,
2686/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 11685/2019 по описа на Софийски
градски съд, подадена от Столична община чрез
адвокат Ана Драгомирова Велкова, София, ул.
Алабин 8, ет. 7, срещу Американски университет
в България чрез адвокат Ангел Ангелов Ганев,
София, бул. Цар Освободител 8-А, ет. 4; Галя
Кирилова Цекова, София, ул. Георги Войтех 1;
Петър Людмилов Петров чрез адвокат Руслан
Пенев Пейчев, София, ул. Княз Борис І № 100,
ет. 1; Георги Димитров Павлов чрез адвокат
Ангел Панайотов Панайотов, София, ул. Княз
Борис І № 96, ет. 1, ап. 3.
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Първо гражданско отделение, втори състав,
2713/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 748/2020 по описа на Окръжен съд
Перник, подадена от Райка Рангелова Милева
чрез адвокат Николай Делчев Ташев, София,
ул. Московска 3, партер, срещу Ивайло Бойков
Рангелов чрез адвокат Камелия Борисова Букарска, Перник, ул. Найчо Цанов, бл. 22, ет. 1,
ап. 2; Цветелина Бойкова Ценова чрез адвокат
Камелия Борисова Букарска, Перник, ул. Найчо
Цанов, бл. 22, ет. 1, ап. 2.
НА 17.02.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, втори състав,
2213/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 763/2020 по описа на Окръжен съд
Русе, подадена от Цветелина Петкова Райчева
чрез адвокат Александър Ганчев, Русе, ул. Борисова 8, ет. 4, срещу Община Две могили, Русе,
бул. България 84.
НА 21.02.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, първи състав,
2466/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 342/2020 по описа на Апелативен съд
Пловдив, подадена от Съби Севдалинов Кисьов
чрез адвокат Кирил Георгиев Иванов, Смолян,
ул. Арх. Петър Петров 9, бл. ДЦ-43, вх. А, ет. 2,
ап. 3, срещу Велин Русев Бошнаков чрез адвокат Елена Цонева Гунчева, Пловдив, ул. Княз
Богориди 5, ет. 2.
НА 21.02.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1358/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2763/2018, по описа на Апелативен съд София,
подадена от „К Консултинг“ – ЕАД, чрез адвокат
Светлодара Енчева, София, ул. Славянска 29А,
ет. 5, офис 19 – 20; Пламена Лъчезарова Момчева, синдик на „Глобал Агро Трейд“ – ЕООД (в
несъстоятелност), София, бул. Шести септември
1, ет. 2, срещу „Брит инвест“ – АД, чрез адвокат
Славчо Георгиев, София, ул. Хан Аспарух 54,
ет. 1, офис 1.
Първо търговско отделение, 2237/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5572/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Марин Емилов Памуков чрез адвокат Мирослава Йорданова, София, бул. Евлоги
и Христо Георгиеви 111, ет. 1; Любомир Емилов
Памуков чрез адвокат Мирослава Йорданова,
София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви 111, ет. 1,
срещу „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, София,
ул. г. Бенковски 3.
НА 22.02.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, трети състав,
1728/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 8316/2019 по описа на Софийски
градски съд, подадена от Ванушка Иванова Ми-
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това чрез адвокат Николай Николаев Димитров,
София, ул. Христо Белчев 2, четвърти полуетаж,
офис 4; Венко Драгомиров Митов чрез адвокат
Николай Николаев Димитров, София, ул. Христо
Белчев 2, четвърти полуетаж, офис 4; Андриана
Драгомирова Маринова чрез адвокат Николай
Николаев Димитров, София, ул. Христо Белчев 2,
четвърти полуетаж, офис 4; Красимира Драгомирова Маринова чрез адвокат Николай Николаев
Димитров, София, ул. Христо Белчев 2, четвърти
полуетаж, офис 4, срещу „БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД, София, ул. Иван Вазов 3, и трета
страна Национална компания „Железопътна инфраструктура“, София, бул. Княгиня Мария-Луиза
110; „Дженерали застраховане“ – АД, София, бул.
Княз Александър Дондуков 68; Иван Върбинов
Митов, Реселец, ул. Искър 29.
Трето гражданско отделение, трети състав,
1847/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 107/2021 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от „Електроразпределение Север“ – АД, чрез адвокат Николай Банков, Варна,
бул. Мария-Луиза 21, ет. 2, срещу Йордан Боев
Стоянов чрез адвокат Николай Николов, Варна,
ул. Алеко Константинов 14, ет. 1.
Трето гражданско отделение, трети състав,
2123/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 2573/2020 по описа на Окръжен съд
Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД,
Варна, бул. Владислав Варненчик 258, срещу
Лазар Маринов Василев чрез адвокат Красимир
Тодоров, Варна, ул. Георги Живков 22, партер.
Трето гражданско отделение, трети състав,
2559/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 16503/2019 по описа на Софийски
градски съд, подадена от Народно събрание
на Република България, София, пл. Народно
събрание 2, срещу държавата, представлявана
от Министерството на финансите на Република
България, София, ул. Георги Сава Раковски 102;
„Босолар“ – ЕООД, чрез адвокат Станислав Костов, София, ул. Генерал Гурко 49А, ет. 3, ап. 7.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2357/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4309/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Емилия Райчова Димчева чрез
адвокат Ралица Мутафова, София, ул. Цар Асен
1, ет. 4; Георги Димитров Димчев чрез адвокат
Ралица Мутафова, София, ул. Цар Асен 1, ет. 4;
Габриела Димитрова Димчева чрез адвокат Ралица
Мутафова, София, ул. Цар Асен 1, ет. 4; Даниела
Димитрова Димчева чрез адвокат Ралица Мутафова, София, ул. Цар Асен 1, ет. 4, срещу ЗАД
„Армеец“, София, ул. Стефан Караджа 2.
Второ търговско отделение, 1756/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
622/2020 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „Торове БГ“ – ЕООД, с управител Янчо Янков Колев чрез адвокат Георги
Амуджиев, Варна, ул. Граф Игнатиев 17, срещу
„Илтекс“ – ЕООД, с управител Иларион Ваньов
Цачев чрез адвокат Елена Евстатиева, Варна, бул.
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Сливница 72, вх. В, ет. 2, ап. 10; „Алвас“ – АД,
чрез адвокат Людмил Пет ранов, Варна, ул.
Христо Самсаров 57; Габриела Павлова Сунай,
в качеството є на временен синдик на „Торове
БГ“ – ЕООД (в несъстоятелност), Варна, ул.
Опълченска 23, ет. 1, ап. 23.
Второ търговско отделение, 2051/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
308/2021 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Мини Марица – изток“ – ЕА Д,
Раднево, ул. Георги Димитров 13, срещу „Първа
инвестиционна банка“ – АД, София, бул. Драган
Цанков 37.
НА 22.02.2022 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 86/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 4284/2018
по описа на Апелативен съд София, подадена от
Антоанета Христова Христова чрез адвокат Петър
Петров, София, бул. Джеймс Баучер 71, ет. 3, ап. 4,
срещу Румен Иванов Нанев чрез адвокат Маргарита Чечова, София, ул. Патриарх Евтимий 19Б,
ет. 7; Ангел Николов Донов и Кристи Христова
Маринова, синдици на „Корпоративна търговска
банка“ – АД (в несъстоятелност), чрез адвокат
Силвия Овчарова, София, ул. Граф Игнатиев 10;
Атанас Маринов Кавръков чрез адвокат Маргарита
Чечова, София, бул. Патриарх Евтимий 19Б, ет. 7;
„Агрокомплект“ – ЕАД, чрез синдик Тихомир
Найденов, София, ул. Христо Белчев 21, ет. 5,
стая 503; Нели Вълкова Тодорова-Ангелова чрез
адвокат Асен Велинов, София, ул. Иван Вазов
29, вх. А, ет. 1, ап. 6.
НА 23.02.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, пети състав,
286/2019, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 14088/2017 по описа на Софийски градски съд, подадена от „Юробанк България“ – АД,
София, ул. Околовръстен път 260, срещу Христо
Атанасов Христов, Ловеч, бул. България 48, вх. Г,
ет. 8, ап. 24.
Трето гражданско отделение, пети състав,
975/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 2407/2020 по описа на Апелативен съд
София, подадена от „Ботево-1 Солар“ – ЕООД,
чрез адвокат Росица Вучева, София, бул. Христо
Ботев 28, ет. 4, срещу държавата, представлявана от министъра на финансите, София, ул. Г. С.
Раковски 102; Народно събрание на Република
България, София, пл. Александър Батенберг 1.
Трето гражданско отделение, първи състав,
1879/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 909/2020 по описа на Окръжен съд
Плевен, подадена от Мая Иванова Велишова-Горанова чрез адвокат Ивайло Арсов, Червен бряг,
ул. Екзарх Йосиф 3, срещу Основно училище
„Христо Ботев“, с. Глава, община Червен бряг,
ул. Христо Ботев 1.
Трето гражданско отделение, първи състав,
1925/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 2301/2020 по описа на Окръжен съд
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Варна, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Мартин
Красимиров Петров чрез адвокат Ясен Даниелов
Кръстев, Варна, ул. Цар Симеон І № 25, ет. 7.
Трето гражданско отделение, пети състав,
1971/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 11562/2019 по описа на Софийски
градски съд, подадена от „Мед Еко“ – ООД, чрез
адвокат Светослав Танчовски, София, ул. Позитано 22, ет. 2; Иванка Георгиева Христова чрез
адвокат Лилия Борисова, София, ул. Триадица
5Б, ет. 3, офис 311.
Трето гражданско отделение, първи състав,
2110/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 16516/2019 по описа на Софийски
градски съд, подадена от Валентин Валентинов
Спасов чрез адвокат Стефан Йорданов Стефанов,
София, бул. Витоша 1А, ет. 4, ап. 446, срещу
Прокуратура на Република България, София,
бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, пети състав,
2175/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 2948/2020 по описа на Окръжен
съд Варна, подадена от „Енерго-Про Продажби“ – АД, Варна, бул. Владислав Варненчик 258,
Варна Тауърс – Г, срещу Асен Георгиев Златанов
чрез адвокат Ренета Стойчева, Варна, ул. Поп
Харитон 10, ет. 1.
Трето гражданско отделение, пети състав,
2300/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 2125/2020 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Стойко
Методиев Методиев чрез адвокат Петър Тренев,
София, ул. Георги С. Раковски 110, ет. 5.
Трето гражданско отделение, пети състав,
2376/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 775/2020 по описа на Окръжен съд Пазарджик, подадена от „Булсатком“ – ЕООД, чрез
адвокат Гергина Кьосева, София, ул. Магнаурска
школа 15, ет. 4, срещу Райчо Георгиев Апостолов
чрез адвокат Димитър Куртев, Панагюрище, ул.
Макгахан 2А, ет. 2.
НА 24.02.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, трети състав,
1611/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 496/2020 по описа на Окръжен съд
Смолян, подадена от Момчил Калоянов Асенов
чрез адвокат Живко Чепишев, Девин, ул. Александър Костов 10, срещу Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
НА 24.02.2022 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, четвърти състав,
1778/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 5882/2019 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Владимир Емилов Григоров
чрез адвокат Димитър Смиленов, София, ул.
Проф. Фритьоф Нансен 29, партер, ап. 1, срещу
Искрен Цонев Цонев чрез адвокат Даниела Сергеева Куцева, София, ул. Алабин 33, офис 128.
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Трето гражданско отделение, четвърти състав,
1961/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 2529/2020 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Албена Иванова КолчаковаПетрова чрез адвокат Сибила Метанова, София,
ул. Шести септември 12, ет. 2, срещу Прокуратура
на Република България, София, бул. Витоша 2.
Трето гражданско отделение, четвърти състав,
2349/2021, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3767/2020 по описа на Окръжен
съд Варна, подадена от Кирил Росенов Иванов
чрез адвокат Николай Вълчев, Варна, ул. Густав
Вайганд 12, ет. 1, ап. 2, срещу Генка Цветанова
Бойкова чрез адвокат Венцислав Душков Павлов,
Варна, ул. Ивайло 1Б.
Трето гражданско отделение, четвърти състав,
2373/2021, по касационна жалба срещу решението
по гр. дело 2497/2020 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2, срещу Валери
Петров Трифонов чрез адвокат Георги Димитров
Георгиев, София, ул. Топли дол 11, вх. Б, ап. 29.
НА 28.02.2022 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1575/2020, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1808/2019 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от „Янулов и Ко“ – ЕООД, с управител
Любомир Янев Янулов чрез адвокат Маргарита
Пенкова Георгиева, Бургас, ул. Граф Игнатиев
7, ет. 2, срещу „Инве Строй КП“ – ЕООД, чрез
адвокат Георги К личанов, Бу ргас, пл. Баба
Ганка 4, ет. 2.
Първо търговско отделение, 239/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3572/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Атанас Иванов Милчев чрез адвокат Любомир Георгиев, София, ж. к. Люлин 10,
бл. 109П, ет. 7, ап. 21; Атанас Иванов Милчев,
баща и законен представител на Радка Атанасова
Милчева чрез адвокат Любомир Георгиев, София,
ж.к. Люлин 10, бл. 109П, ет. 7, ап. 21; Атанас
Иванов Милчев, баща и законен представител на
Георги Атанасов Милчев чрез адвокат Любомир
Георгиев, София, ж.к. Люлин 10, бл. 109П, ет. 7,
ап. 21, срещу „ЗАД ДаллБогг: Живот и здраве“ – АД, София, бул. Г. М. Димитров 1.
Първо търговско отделение, 255/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
302/2020 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Гаранционен фонд“ чрез адвокат
Стоян Марински, Пловдив, бул. Шести септември
161, вх. В, ет. 1, ап. 16, срещу Иван Михайлов
Иванов чрез адвокат Калоян Ангелов, Пловдив,
ул. Капитан Райчо 50, ет. 1, офис 1.
Първо търговско отделение, 422/2021, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5691/2019 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Митко Ценов Цеков чрез адвокат
Ванцислав Панчев, София, ул. Алабин 42, ет. 3,
ап. 10, срещу Гаранционен фонд, София, ул. Граф
Игнатиев 2; Вангелия Томова Велкова чрез адвокат
Пламен Петков, Ботевград, ул. Седемнадесети
ноември 1, ет. 1, ап. 13.
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НА 28.02.2022 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, четвърти
състав, 876/2021, по касационна жалба срещу
решението по гр. дело 725/2020 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от Евгения Петрова
Иванова чрез адвокат Александър Пенчев, Велико
Търново, ул. Хан Аспарух 5, срещу „Многопрофилна болница за активно лечение Белене“ – ЕООД,
чрез адвокат Керанка Кирилова, София, ул. Горски
пътник 66, ет. 1, ап. 1; „Медицински център Бел
Медик“ – ЕООД, Белене, ул. Христо Ботев 11.
Четвърто гражданско отделение, четвърти
състав, 1421/2021, по касационна жалба срещу
решението по гр. дело 1990/2020 по описа на
Окръжен съд Варна, подадена от „Електроразпределение Север“ – АД, Варна, Варна ТауърсЕ, бул. Владислав Варненчик 258, срещу Любомир
Добрев Василев чрез адвокат Ренета Стойчева,
Варна, ул. Поп Харитон 10, ет. 1; Грациела Любомирова Петрова чрез адвокат Ренета Стойчева,
Варна, ул. Поп Харитон 10, ет. 1.
Четвърто гражданско отделение, четвърти
състав, 1629/2021, по касационна жалба срещу
решението по гр. дело 743/2020 по описа на Окръжен съд Велико Търново, подадена от „Електро
разпределение Север“ – АД, Варна, Варна ТауърсЕ, бул. Владислав Варненчик 258, срещу Пламен
Тодоров Демирев чрез адвокат Николай Илчев,
Велико Търново, ул. Хан Аспарух 5.
Четвърто гражданско отделение, четвърти
състав, 1899/2021, по касационна жалба срещу
решението по гр. дело 328/2020 по описа на
Апелативен съд Велико Търново, подадена от
„Енерго-Про Продажби“ – АД, чрез адвокат Аня
Минчева, Велико Търново, ул. Рафаил Попов
14, срещу Нико Христофоров Зангов чрез адвокат Нора Недялкова-Ташкова, Велико Търново,
ул. Хан Аспарух 2А.
Четвърто гражданско отделение, четвърти
състав, 2440/2021, по касационна жалба срещу
решението по гр. дело 941/2019 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена от Гинка Рангелова
Баракова чрез адвокат Мария Димова Овагемова, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 2, срещу Деспин
Кирилов Митрев чрез адвокат Мариана Стефанова Трифонова, Бургас, ул. Сливница 2А, ет. 3;
Явор Кирилов Митрев чрез адвокат Мариана
Стефанова Трифонова, Бургас, ул. Сливница 2А,
ет. 3; Фросина Кирилова Митрева чрез адвокат
Мариана Стефанова Трифонова, Бургас, ул. Сливница 2А, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, четвърти
състав, 3980/2021, по касационна жалба срещу
решението по гр. дело 1835/2019 по описа на Апелативен съд София, подадена от „Инвестбанк“ – АД,
София, бул. България 85, срещу Христо Жорж
Петров чрез адвокат Пламен Запрянов, София,
ул. Твърдишки проход 27, ет. 1.
7829
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че е постъпила жалба от Фондация „Гринберг“
със седалище и адрес на управление: Пловдив,
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ул. Райко Даскалов № 53, ет. 1, офис 1, представлявана от управителя Георги Иванов Йорданов,
подадена чрез адвокат Иван Йорданов от Адвокатска колегия – Пазарджик, срещу Наредбата
за издаване на карти за паркиране на превозни
средства, управлявани от или превозващи лица
с трайни увреждания в община Гърмен, приета с
Решение № 301 от протокол № 25 от 6.06.2017 г. на
Общинския съвет – Гърмен, по която е образувано
адм. д. № 1091/2021 г. по описа на Административния съд – Благоевград, и същото е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
21.01.2022 г. от 10,30 ч.
7789
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс по адм.д.
№ 916/2021 г. съобщава, че е подаден протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен,
срещу чл. 4, ал. 2 в частта „…Председателския
съвет…“ , чл. 15а, ал. 1, т. 5, чл. 17, чл. 18, чл. 58,
ал. 3 в частта „…Председателския съвет“, чл. 59,
ал. 2 в частта „Председателския съвет“, чл. 62,
ал. 1 в частта „Председателския съвет“ и чл. 62,
ал. 4 от Правилника за организацията и дейността
на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на
Общинския съвет – Искър, приет с Решение № 3
от 22.11.2019 г. по протокол № 2 от 1.11.2019 г. на
Общинския съвет – Искър.
7821
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
Административнопроцесуалния кодекс по адм.д.
№ 917/2021 г. съобщава, че е подаден протест от
прокурор при Окръжната прокуратура – Плевен,
срещу чл. 9а, ал. 1 и чл. 41, ал. 1, изречение второ
от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – гр. Долни Дъбник, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската
администрация за мандат 2019 – 2023 г., приет
с Решение № 164 от 28.10.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Долни Дъбник.
7822
Административният съд – Смолян, на основание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 309/2021 г. по протест на прокурор
при Окръжната прокуратура – Смолян, срещу
разпоредбите на чл. 4, ал. 2 в частта „Председателския съвет“, чл. 18, чл. 19, чл. 63, ал. 1 в
частта „председателския съвет“ и чл. 63, ал. 5
от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет – гр. Доспат, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 42 от 15.01.2020 г.,
взето по протокол № 4 от 15.01.2020 г., изм. с
Решение № 342 по протокол № 28 от 30.09.2021 г.
на Общинския съвет – гр. Доспат, насрочено за
12.01.2022 г. от 13,50 ч.
7820
Софийският градски съд съобщава на ответника Данаил Веселинов Великов (в качеството
му на правоприемник по чл. 120 (отм.) във
връзка с § 2, ал. 1 ГПК на починалия в хода на
процеса ответник Веселин Крумов Великов) по
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гр. д. № 13248/2016 г. по описа на СГС, ГО, IV-B
въззивен състав, че следва да се яви в СГС за
получаване на препис от въззивното решение от
20.08.2018 г. по гр. д. № 13248/2016 г., препис от
определение от 29.03.2019 г., препис от молба по
чл. 192, ал. 4 от ГПК (отм.) от 8.10.2021 г., препис от жалба с вх. № 128336/2018 г. и препис от
жалба с вх. № 133950/2018 г. в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
7818
Добричкият районен съд, гражданска колегия, ІІ състав, призовава Клаус Хегевалд, роден
на 29.09.1958 г., гражданин на Германия, сега с
неизвестен адрес, да се яви в канцеларията на
Добричкия районен съд, гражданско деловодство, гр. Добрич, ул. Константин Стоилов № 7,
ет. 2, стая 210, за да получи препис от исковата
молба и приложенията, подадена срещу него
от „Енерго-Про Продажби“ – АД, съобщение
по чл. 131 от ГПК и препис от разпореждане
№ 3143 от 19.10.2021 г. по предявен иск с правно
основание чл. 422 от ГПК, за разглеждането на
който е образувано гр.д. № 3204/2021 г. по описа
на ДРС, гражданско отделение, втори състав. В
случай че ответникът не се яви, за да получи
съдебните книжа в указания срок, съдът ще
му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7803
Районният съд – Исперих, І състав, призовава
Евангелос Хараламбос Палеологопулос, с неизвестен адрес, да се яви в съда на 24.02.2022 г. в 9,30 ч.
като ответник по гр.д. № 20213310100764/2021 г.,
заведено от Мюжгян Джемал Палеологопулос.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
7851
Районният съд – Провадия, гражданско отделение, ІІ състав, призовава Хейдър Гай Просър, с
неизвестен адрес, да се яви в съда на 2.02.2022 г.
в 10 ч. (9.02.2022 г. от 10 ч. резервна дата) като
о т вет ник по г р.д. № 2021313010 0922/2021 г.,
заведено от „Енерго-Про Продажби“ – АД. Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
7823
Варненският окръжен съд, гражданско отделение, обявява, че е образувано гр.д. № 421/2020 г.
по предявен иск от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (КПКОНПИ), БУЛСТАТ
129010997, чрез Десислава Давидкова-Димитрова,
държавен инспектор при ТД на КПКОНПИ – Велико Търново, против: Мирослав Иванов Янакиев,
ЕГН 7807077900, от Варна, ул. Алеко Константинов
№ 22, ет. 7, ап. 17; Радостина Илкова Янакиева,
ЕГН 9105234418, от Варна, ж.к. Чайка, бл. 25,
вх. А, ет. 6, ап. 18, и Илко Георгиев Димитров,
ЕГН 6408314488, от Асеновград, ул. Александър ІІ
№ 46, община Асеновград, област Пловдив,
с правно основание чл. 143, т. 2, пр. 1, 2 и 4
във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ, както следва:
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Да бъде обявена за недействителна по отношение на държавата сделката, обективирана в
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 76, том VI, рег. № 15234, дело № 1036 от
27.12.2018 г., вписан в Службата по вписванията – Варна, с вх. рег. № 36633 от 27.12.2018 г.,
акт № 26, том 98, дело № 21190/27.12.2018 г., с
която Радостина Илкова Янакиева лично и като
пълномощник на Мирослав Иванов Янакиев
продава на Илко Георгиев Димитров следните
недвижими имоти:
– вилна сграда със ЗП 84,60 кв. м, оконтурена
с червен цвят и означена с 01 на скицата на лист
299 от делото, изградена в ПИ с идентификатор
№ 10135.2508.1258 съгласно К К К Р, одобрени
със Заповед № РД-18-92 от 14.10.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, намиращ се
във Варна, община Варна, област Варна, район
„Приморски“, с.о. „Сотира“, ул. Стоян Стоянов
№ 22, при съседи на поземления имот по скица:
10135.2508.1259, 10135.2508.9559, 10135.2508.1485,
10135.2508.454, 10135.2508.1179;
– поземлен имот с идентификатор
№ 10135.2508.1259 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-92 от 14.10.2018 г. на изпълнителния
директор на АГКК, намиращ се във Варна, община
Варна, област Варна, район „Приморски“, с.о.
„Сотира“, с номер по предходен план 454, квар
тал 0, парцел 0, целият с площ 55 кв. м, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
с начин на трайно ползване: за второстепенна
улица, при съседи на поземления имот по скица:
10135.2508.9559, 10135.2508.1258, 10135.2508.1179.
За отнемане в полза на държавата на имущество
на обща стойност 398 787,66 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мирослав Иванов Янакиев,
ЕГН 7807077900, и от Радостина Илкова Янакиева,
ЕГН 9105234418:
– вилна сграда със ЗП 84,60 кв. м, оконтурена
с червен цвят и означена с 01 на скицата на лист
299 от делото, изградена в ПИ с идентификатор
№ 10135.2508.1258 съгласно К К К Р, одобрени
със Заповед № РД-18-92 от 14.10.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, намиращ се
във Варна, община Варна, област Варна, район
„Приморски“, с.о. „Сотира“, ул. Стоян Стоянов
№ 22, при съседи на поземления имот по скица:
10135.2508.1259, 10135.2508.9559, 10135.2508.1485,
10135.2508.454, 10135.2508.1179;
– поземлен имот с идентификатор
№ 10135.2508.1259 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-92 от 14.10.2018 г. на изпълнителния
директор на АГКК, намиращ се във Варна, община
Варна, област Варна, район „Приморски“, с.о.
„Сотира“, с номер по предходен план 454, квар
тал 0, парцел 0, целият с площ 55 кв. м, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
с начин на трайно ползване: за второстепенна
улица, при съседи на поземления имот по скица:
10135.2508.9559, 10135.2508.1258, 10135.2508.1179.
В условие на евентуалност, в случай че предявеният на основание чл. 143, т. 2, предл. 1, 2
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и 4 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ иск за обявяване на недействителност
по отношение на държавата на сделката, обективирана в нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 76, том VI, рег. № 15234,
дело № 1036 от 27.12.2018 г., вписан в Службата по вписванията – Варна, с вх. рег. № 36633
от 27.12.2018 г., акт № 26, том 98, дело № 21190/
27.12.2018 г., срещу Мирослав Иванов Янакиев,
Радостина Илкова Янакиева и Илко Георгиев
Димитров не бъде уважен,
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мирослав Иванов
Янакиев и Радостина Илкова Янакиева:
– сумата в размер 250 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаване – 27.12.2018 г., на вилна сграда със ЗП
84,60 кв. м, оконтурена с червен цвят и означена
с 01 на скицата на лист 299 от делото, изградена
в ПИ с идентификатор № 10135.2508.1258 съгласно КККР, одобрени със Заповед № РД-18-92 от
14.10.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК,
намиращ се във Варна, община Варна, област
Варна, район „Приморски“, с.о. „Сотира“, ул.
Стоян Стоянов № 22, при съседи на поземления
имот по скица: 10135.2508.1259, 10135.2508.9559,
10135.2508.1485, 10135.2508.454, 10135.2508.1179;
– сумата в размер 3800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването – 27.12.2018 г., на поземлен имот с идентификатор № 10135.2508.1259 по КККР, одобрени със
Заповед № РД-18-92 от 14.10.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, намиращ се във Варна,
община Варна, област Варна, район „Приморски“,
с.о. „Сотира“, с номер по предходен план 454, квартал 0, парцел 0, целият с площ 55 кв. м, с трайно
предназначение на територията: урбанизирана,
с начин на трайно ползване: за второстепенна
улица, при съседи на поземления имот по скица:
10135.2508.9559, 10135.2508.1258, 10135.2508.1179.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ да се отнеме в полза
на държавата от Мирослав Иванов Янакиев,
ЕГН 7807077900, и от Радостина Илкова Янакиева,
ЕГН 9105234418:
– лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „МЛ 270 ЦДИ“, рег. № В 2777 ВХ, рама
№ WDC1631131X764837, двигател: без номер, дата
на първа регистрация: 22.03.2002 г.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мирослав Иванов Янакиев,
ЕГН 7807077900, в размер 32 050 лв.:
– вземане в размер 16 050 лв., придобито от
Мирослав Иванов Янакиев с договор за цесия
от 19.10.2016 г., дължимо от Мирослав Маринов
Антонов, ЕГН 8101128226, на Мирослав Иванов Янакиев по изпълнителен лист № 8707 от
27.08.2015 г. на РС – Варна, и образувано изп.
дело № 20158080401085 на ЧСИ Захари Димитров
с рег. № 808 с район на действие: ОС – Варна,
ведно с всички неиздължени лихви;
– вземане в размер 16 000 лв., представляващо
остатък от вземане в размер 30 000 лв., дължимо
от Мирослав Маринов Антонов, ЕГН 8101128226,
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на Мирослав Иванов Янакиев, ведно със законната
лихва съгласно договор за продажба на вземане
от 19.10.2016 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мирослав Иванов
Янакиев, ЕГН 7807077900, в размер 40 474,11 лв.:
– сумата в размер 4267,35 лв., изплатена
по разплащателна сметка в левове в „Цент ра л на кооперат и вна ба н к а“ – А Д, с IBA N
BG36CECB979010C94126 00, с титуляр Мирослав
Янакиев, представляваща паричната равностойност на липсващия лек автомобил „Мерцедес
ЦЛК 200 Компресор“, рег. № В2777РН, рама
№ WDB2083451F099282, придобит от „Симауто“ – ООД, с договор от 28.06.2010 г.;
– сумата в общ размер 2954 лв., представляваща вноски на каса от титуляря по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG36 CECB 9790 10C9
4126 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД;
– сумата в общ размер 4500 лв., представляваща вноски на каса/входящи преводи от трети
лица по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG36 CECB 9790 10C9 4126 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД;
– сумата в общ размер 15 500 лв., изплатена
по разплащателна сметка в левове в „Централна
кооперативна банка“ – АД, с IBAN BG36 CECB
9790 10C9 4126 00, представляваща плащане на
вземане съгласно договор за продажба на вземане
от 19.10.2016 г.;
– сумата в общ размер 432,54 евро с левова
равностойност 845,97 лв., представляваща вноски
на каса от титуляря по разплащателна сметка
в евро с IBAN BG58 CECB 9790 44C9 4126 00 в
„Централна кооперативна банка“ – АД;
– сумата в общ размер 2,15 евро с левова
равностойност 4,20 лв., представляваща изплатени
лихви по разплащателна сметка в евро с IBAN
BG58 CECB 9790 44C9 4126 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД;
– сумата в общ размер 8320 лв., представляваща вноски на каса от титуляря по спестовен
влог в левове с BG53 DEMI 9240 4000 1235 31 в
„Търговска банка Д“ – АД;
– сумата в общ размер 5,86 лв., представляваща изплатени лихви по спестовен влог в левове
с BG53 DEMI 9240 4000 1235 31 в „Търговска
банка Д“ – АД;
– сумата в общ размер 4076,73 лв., представляваща облага от престъпната дейност съгласно
данни от наказателното производство по пр. пр.
№ 1924/2018 г. по описа на Специализираната
прокуратура, ДП № 296/2018 г., по описа на ГД
„БОП“ – МВР, по полученото уведомление.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Радостина Илкова
Янакиева, ЕГН 9105234418, в размер 33 863,55 лв.:
– су мата в общ размер 342,61 лв., представляваща погасителни вноски по кредит с
№ 22161367, отпуснат от „Банка ДСК“ – ЕАД,
по разплащателна сметка в левове с IBAN BG56
STSA 9300 0022 1491 29;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5

– су мата в общ размер 653,48 лв., представляваща погасителни вноски по кредит с
№ 22161980, отпуснат от „Банка ДСК“ – ЕАД,
по разплащателна сметка в левове с IBAN BG56
STSA 9300 0022 1491 29;
– сумата в общ размер 2290 лв., представляваща вноски на каса от титуляря по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG74 CECB 9790 10B0
4651 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД;
– сумата в общ размер 2220 лв., представляваща вноски на каса/входящи преводи от трети
лица по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG74 CECB 9790 10B0 4651 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД;
– сумата в общ размер 3030 лв., представляваща вноски на каса от титуляря по разплащателна
сметка в левове с IBAN BG82 CECB 9790 40B0
4651 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД;
– сумата в общ размер 4,09 лв., представляваща изплатени лихви по разплащателна сметка
в левове с IBAN BG82 CECB 9790 40B0 4651 00 в
„Централна кооперативна банка“ – АД;
– сумата в общ размер 1900 лв., представляваща вноски на каса от титуляря по разплащателна сметка в левове с IBAN BG85 DEMI 9240
1000 0299 37 в „Търговска банка Д“ – АД;
– сумата в общ размер 23 423,37 лв., представляваща вноски на каса/входящи преводи от
трети лица по разплащателна сметка в левове с
IBAN BG85 DEMI 9240 1000 0299 37 в „Търговска
банка Д“ – АД.
Твърди се, че въз основа на уведомление от
Окръжната прокуратура – Плевен, за образувано
досъдебно производство № 3М 254/2018 г. по
описа на І РУ – Плевен, пр. пр. № 71/2018 г. по
описа на ОП – Плевен, срещу Мирослав Иванов
Янакиев за извършено престъпление по чл. 199,
ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 198, ал. 1, т. 1 и 2 и
чл. 20, ал. 2 от НК, което попада в обхвата на
чл. 108, ал. 1, т. 7 от ЗПКОНПИ, КПКОНПИ
образува производство за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. От
проверката, обхващаща периода от 21.05.2008 г. до
21.05.2018 г., са събрани доказателства, от които
да се направи обосновано предположение, че
имуществото на проверяваното лице е незаконно
придобито съгласно чл. 107, ал. 2 от ЗПКОНПИ
във връзка с § 1, т. 3 от ДРЗПКОНПИ.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
31.03.2022 г. от 15 ч.
Указва на заинтересованите лица да предявят
претенциите си върху имуществото в срок до
деня, предхождащ деня на насроченото първо
съдебно заседание, или в срок до 31.03.2022 г.,
като предупреждава за последиците от неспазване на срока, а именно, че неподадените в срока
претенции няма да бъдат разгледани от съда.
7778
Разградският окръжен съд на основание
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има
образувано гр. дело № 154/2020 г. по предявено на
27.07.2020 г. мотивирано искане от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
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незаконно придобитото имущество срещу Сезгин
Шакир Закир, ЕГН 7806295045, с постоянен и настоящ адрес: с. Ясеновец, община Разград, област
Разград, ул. Митко Палаузов № 21; Сюзан Хасан
Сали, ЕГН 8106285378, с постоянен и настоящ адрес: с. Ясеновец, община Разград, област Разград,
ул. Митко Палаузов № 21; Сезер Сезгин Шакир,
ЕГН 0144035029, с постоянен и настоящ адрес:
с. Ясеновец, община Разград, област Разград, ул.
Митко Палаузов № 21; Елиф Ахмедова Хасан,
ЕГН 6809195114, с постоянен и настоящ адрес:
с. Раковски, община Разград, област Разград,
ул. Шипка № 1, и Шенгюл Хасанова Хасанова,
ЕГН 7206195050, с постоянен адрес: с. Раковски,
община Разград, област Разград, ул. Черно море
№ 5, и настоящ адрес: гр. Ветово, община Ветово,
област Русе, ул. Пирин № 1, с правно основание
чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза
на държавата на имущество на обща стойност
1 050 397,23 лв., формирана като сбор от следните
компоненти:
На основание чл. 154 от ЗПКОНПИ да бъде установено спрямо Сезгин Шакир Закир, ЕГН 7806295045,
Сюзан Хасан Сали, ЕГН 8106285378, Шенгюл Хасанова
Хасанова, ЕГН 7206195050, и Елиф Ахмедова Хасан,
ЕГН 6809195114, следното имущество:
1. Жилище с идентификатор 61710.502.1279.1.3,
намиращо се в Разград, община Разград, област
Разград, ул. Георги Бенковски № 10, ет. 4, със застроена площ 120 кв. м, разположено на целия трети жилищен етаж, който е четвърти строителен, в
жилищна сграда с идентификатор 61710.502.1279.1,
построена в поземлен имот с идентификатор
61710.502.1279, при граници на жилището: отгоре – тавански помещения, отдолу – жилище с
идентификатор 61710.502.1279.1.2, ведно с прилежащите му: приземна стая, разположена до първия
южен гараж, таванско помещение с площ 18 кв. м,
при граници на последното: отляво – таванско
помещение към жилище № 2, отдясно – коридор,
и отгоре – първи жилищен етаж, и съответните
ид.ч. от общите части на сградата и от правото
на строеж върху мястото, придобито от Сезгин
Шакир Закир с нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 52, том II, рег. № 4023,
дело № 146 от 20.06.2018 г. (акт № 124, том VII,
дело № 1354/2018 г. на СВ – Разград), е незаконно
придобито, след което и на основание чл. 143, т. 2
от ЗПКОНПИ да бъде обявена за недействителна
спрямо държавата следната възмездна сделка с
това незаконно придобито имущество: продажба, удостоверена в нотариален акт за покупкопродажба на недвижим имот № 61, том 6, рег.
№ 11513, дело № 926 от 8.11.2019 г. (акт № 132,
том 13, дело № 2551/2019 г. на СВ – Разград), с
който Сезгин Шакир Закир продава на Шенгюл
Хасанова Хасанова описания имот, след което и
на основание чл. 154 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ да бъде отнето от
Сезгин Шакир Закир, ЕГН 7806295045:
Жилище с идентификатор 61710.502.1279.1.3,
намиращо се в Разград, община Разград, област
Разград, ул. Георги Бенковски № 10, ет. 4, със
застроена площ 120 кв. м, разположено на целия
трети жилищен етаж, който е четвърти строителен,
в жилищна сграда с идентификатор 61710.502.1279.1,
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построена в поземлен имот с идентификатор
61710.502.1279, при граници на жилището: отгоре – тавански помещения, отдолу – жилище с
идентификатор 61710.502.1279.1.2, ведно с прилежащите му: приземна стая, разположена до първия
южен гараж, таванско помещение с площ 18 кв. м,
при граници на последното: отляво – таванско
помещение към жилище № 2, отдясно – коридор,
и отгоре – първи жилищен етаж, и съответните
ид.ч. от общите части на сградата и от правото
на строеж върху мястото, с пазарна стойност към
настоящия момент – 100 000 лв.
2. Апартамент с идентификатор 61710.505.547.1.10,
намиращ се в Разград, община Разград, област
Разг ра д, ул. Иван Вазов № 6, със заст роена площ 98,14 кв. м, състоящ се от две стаи,
дневна с кухня, тоалетна и баня, при съседни
самос тоятелни обекти в сградата: на същия
е та ж – и мо т № 61710.505.547.1.11, под обекта – имот № 61710.505.547.1.7, и над обекта – няма,
заедно с прилежащите му: избено помещение
№ 9 с площ 16 кв. м, при граници на избеното
помещение: ляво – избено помещение на жилище № 6, дясно – избено помещение на жилище
№ 11, и горе – първи етаж, и таванско помещение
№ 6 с площ 20 кв. м, при граници на таванското помещение: ляво – таванско помещение на
жилище № 6, дясно – таванско помещение на
жилище № 12, горе – покрив, ведно с 9,08 % ид.ч.
от общите части на сградата и съответния процент ид.ч. от правото на строеж върху мястото.
Самостоятелният обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
61710.505.547, придобит от Сюзан Хасан Сали с
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 153, том I, рег. № 1035, дело № 102 от
16.04.2018 г. (акт № 144, том IV, дело № 7741/2018 г.
на СВ – Разград), е незаконно придобит, след
което и на основание чл. 143, т. 2 от ЗПКОНПИ
да бъде обявена за недействителна спрямо държавата следната възмездна сделка с това незаконно
придобито имущество: продажба, удостоверена в
нотариален акт за покупко-продажба № 62, том 6,
рег. № 11517, дело № 927 от 8.11.2019 г. (акт № 133,
том 13, дело № 2552/2019 г. на СВ – Разград),
с който Сюзан Хасан Сали продава на Елиф
Ахмедова Хасан описания имот, след което и на
основание чл. 154 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1
и чл. 141 от ЗПКОНПИ да бъде отнет от Сюзан
Хасан Сали, ЕГН 8106285378:
Апартамент с идентификатор 61710.505.547.1.10,
намиращ се в Разград, община Разград, област Разг ра д, ул. Иван Вазов № 6, със застроена площ 98,14 кв. м, състоящ се от две
стаи, дневна с ку хня, тоалетна и баня, при
съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същи я ета ж – имот № 61710.505.547.1.11, под
обекта – имот № 61710.505.547.1.7, и над обекта – няма, заедно с прилежащите му: избено
помещение № 9 с площ 16 кв. м, при граници на
избеното помещение: ляво – избено помещение
на жилище № 6, дясно – избено помещение на
жилище № 11, и горе – първи етаж, и таванско
помещение № 6 с площ 20 кв. м, при граници на
таванското помещение: ляво – таванско помещение на жилище № 6, дясно – таванско помещение
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на жилище № 12, горе – покрив, ведно с 9,08 %
ид.ч. от общите части на сградата и съответния
процент ид.ч. от правото на строеж върху мястото.
Самостоятелният обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
61710.505.547, с пазарна стойност към настоящия
момент – 96 600 лв.
От Сезгин Шакир Закир, ЕГН 7806295045, на
основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на 705 100 лв.,
в т.ч.:
Едноетажна жилищна сграда със застроена
площ 229,50 кв. м и застроен обем, включващ
подпокривното пространство от 917,20 куб. м,
с прилежащото є избено помещение с площ
30 кв. м; лятна кухня със застроена площ 40 кв. м
и застроен обем 88 кв. м; гараж със застроена
площ 39,50 кв. м и застроен обем 106,65 кв. м и
стопанска сграда със застроена площ 40 кв. м,
построени в дворно място с площ 1363 кв. м,
съставляващо УПИ XV-640 в кв. 32 по плана на
селото, намиращо се в с. Ясеновец, община Разград, област Разград, ул. Митко Палаузов № 21,
при граници на парцела: улица, парцел XVI-621,
парцел XVIІ-624, парцел ІІІ-625, парцел IV-626
и парцел XIV-639, придобито с нотариален акт
за собственост върху поземлен недвижим имот,
придобит по покупка № 48, том I, рег. № 953,
дело № 38 от 26.03.2010 г. (акт № 51, том III, дело
№ 462/2010 г. на СВ – Разград), с пазарна стойност
към настоящия момент – 700 000 лв.
Товарен автомобил „Фолксваген ЛТ 55“ с рег.
№ РР 4071 АТ, дата на първоначална регистрация
31.03.1998 г., рама № WV3ZZZ2VZVF090670, двигател № AGF4016142, придобит на 19.04.2012 г., с пазарна стойност към настоящия момент – 5000 лв.
Сумата в размер на 100 лв., представляваща
равностойността на придобитите дружествени
дялове в „Дермана“ – ЕООД, ЕИК 202800459.
От Сезгин Шакир Закир, ЕГН 7806295045, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на
114 627,23 лв., в т.ч.:
Сумата в размер на 12 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Фолксваген Шаран“ с рег.
№ РР 5027 АР, дата на първоначална регистрация
24.09.2009 г., рама № WVWZZZ7MZ1V057257, двигател без №, придобит на 24.09.2009 г. и отчужден
на 16.01.2014 г.
Сумата в размер на 2500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „Фолксваген Голф“ с рег. № РР
9095 АТ, дата на първоначална регистрация
30.07.1998 г., рама № WVWZZZ1JZXB034186, двигател без №, придобит на 15.08.2012 г. и отчужден
на 19.11.2013 г.
Сумата в размер на 17 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
товарен автомобил „Мерцедес Спринтер“ с рег.
№ РР 0486 ВМ, дата на първоначална регистрация
27.11.2009 г., рама № WDB9066331S430419, двигател № 61195530130091, придобит на 16.10.2018 г. и
отчужден на 12.11.2019 г.
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Сумата в размер на 2727,66 лв., представляваща получени парични средства от чужбина в
периода от 13.11.2010 г. до 29.09.2012 г.
Сумата в размер на 80 399,57 лв., представляваща получени парични средства от чужбина в
периода от 2013 г. до 2018 г.
От Сюзан Хасан Сали, ЕГН 8106285378, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1
и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на
21 070 лв., в т.ч.:
Сумата в размер на 21 000 лв., представляваща
пазарната стойност на недвижим имот към датата
на отчуждаването му, придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 16,
том I, рег. № 296, дело № 7 от 19.01.2010 г. (акт
№ 41, том I, дело № 44/2010 г. на СВ – Разград), и
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 105, том II, рег. № 2044,
дело № 200 от 25.07.2018 г. (акт № 34, том IX,
дело № 1685/2018 г. на СВ – Разград).
Сумата в размер на 70 лв., представляваща
извършени вноски по банкова сметка в левове
№ BG02 UBBS 8002 1012 7669 40, открита на
17.02.2014 г. в „Обединена българска банка“ – АД,
с титуляр Сюзан Хасан Сали, ЕГН 8106285378.
От Сезер Сезгин Шакир, ЕГН 0144035029, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 3 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска в размер на
13 000 лв., в т.ч.:
Сумата в размер на 13 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил „БМВ 530 ХД“ с рег. № РР
6425 ВК, дата на първоначална регистрация
5.04.2007 г., рама № WBANY71050CT68160, двигател № 306D328326498, придобит на 30.10.2018 г.
и отчужден на 27.08.2019 г.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 15.03.2022 г. от 10 ч. в
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, както и датата, за която се насрочва
първото по делото заседание, чрез предявяване
на иск в двумесечен срок от обнародване на
обявлението в „Държавен вестник“.
7845
Сливенск ият окръжен съд на основание
чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ обявява, че в съда
е образувано гр. д. № 93/2021 г. по предявена
на 19.02.2021 г. искова молба от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, постъпила
в съда с вх. № СД-02-05-261116, с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ с цена на иска
83 435 лв. за отнемане в полза на държавата на
следното имущество от Иванка Демирева Чолакова с постоянен и настоящ адрес: Сливен, ж. к.
Даме Груев № 6, вх. Б, ет. 7, ап. 26, Боньо Ангелов
Соколов с постоянен адрес: гр. Сливен, ул. Преображенска № 23, и настоящ адрес: Сливен, ж. к.
Даме Груев № 6, вх. Б, ет. 7, ап. 26, и Николинка
Миткова Маджарова с постоянен адрес: Сливен,
ж. к. Сини камъни № 12, вх. Б, ет. 6, ап. 16, с
цена на иска 83 435 лв., както следва:
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I. От Иванка Демирева Чолакова на основание
чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска 61 000 лв.:
На основа ние ч л. 143, т. 2 във връ зка с
чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ да се
обяви за недействителна по отношение на държавата покупко-продажбата със страни: Иванка
Демирева Чолакова – продавач, и Николинка
Миткова Маджарова – купувач, обективирана в
нотариален акт за покупко-продажба на недвижим
имот № 78, том 27, дело № 103560/2019 г., вписан
в СВ – Сливен, вх. рег. № 7801/06.12.2019 г.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ да се постанови отнемане
в полза на държавата от Иванка Демирева Чолакова на недвижим имот: самостоятелен обект
в сграда с идентификатор № 67338.563.149.2.26,
попадащ в сграда № 2, разположена в общински
поземлен имот с идентификатор № 67338.563.149,
с предназначение: жилище, апартамент, с административен адрес: Сливен, кв. Даме Груев, бл. 6,
вх. Б, ет. 7, ап. 26, с посочена в документа площ
73,49 кв. м, брой нива на обекта: 1, състоящ се
от стая, дневна, кухня, баня-клозет, входно и
гардеробно антре, при съседи: на същия етаж:
обекти с идентификатори № 67338.563.149.2.27 и
67338.563.149.2.25; под обекта: обект с идентификатор № 67338.563.149.2.22; над обекта: обект
с идентификатор № 67338.563.149.2.30, ведно с
прилежащите към апартамента: избено помещение № 25 и таванско помещение № 17, заедно с
припадащите се към апартамента 0,64 % идеални
части от общите части на сградата и съответните
идеални части от отстъпеното право на строеж
върху терена – общинска собственост. Пазарна
стойност на имота към настоящ момент в размер
61 000 лв.
II. От Иванка Демирева Чолакова на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 6835 лв.:
Сумата в размер 315 лв., представляваща
пазарната стойност за съответната идеална част
към датата на отчуждаване на недвижим имот,
представляващ: поземлен имот № 511.199, с площ
на имота 0,706 дка в местността Дългата нива,
начин на ползване: земеделска земя.
Сумата в размер 5100 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“,
рег. № СН0321АТ, рама № WF0PXXBDFP2L18574,
двигател – без номер, цвят: тъмносин.
Сумата в размер 1420 лв., представляваща
вноска на каса по срочен депозит № 25435360 в
левове в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Иванка
Демирева Чолакова, ЕГН 8103075850.
III. От Боньо Ангелов Соколов на основание
чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска 12 100 лв.:
Сумата в размер 100 лв., представляваща равностойността на 10 дяла от капитала на „Боги
БС“ – ЕООД, ЕИК 205585734.
То в а р е н а в т о м о б и л м а р к а „С и т р о е н “,
модел „Д ж ъм пер“, рег. № СН8562К К , рама
№ VF7232B5215975377, двигател № T9A10FZ20272826,
цвят: бял, дата на първоначална регистрация:

ВЕСТНИК

БРОЙ 109

21.11.2000 г. Пазарна стойност към настоящ момент в размер 4000 лв.
Лек автомобил марка „Опел“, модел „Зафира“,
рег. № CH1885AT, рама № W0L0AHM75A2104330,
двигател – без номер, цвят: черен, дата на първоначална регистрация: 16.06.2010 г. Пазарна
стойност към настоящ момент в размер 8000 лв.
IV. Oт Боньо Ангелов Соколов на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 2500 лв.:
Сумата в размер 1000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка Опел, модел „Омега“,
рег. № СН4769АС, рама № W0L0VBM69W1040466,
двигател – без номер, цвят: сив металик.
Сумата в размер 1500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра“,
рег. № CH1142АТ, рама № W0L0TGF48Y5014803,
двигател № X20DTL17459104, цвят: тъмносин
металик.
V. От Иванка Демирева Чолакова и Боньо Ангелов
Соколов на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 1000 лв.:
Поземлен имот с идентификатор № 67338.436.474,
с административен адрес: Сливен, местност Баш
чардак, с площ 600 кв. м, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно ползване: за
земеделски труд и отдих, категория на земята
при неполивни условия: 0, номер по предходен план: 436022, ведно с всички подобрения и
трайни насаждения в имота, при съседи: имоти
с идентификатори № 67338.435.529, 67338.436.522,
67338.436.475 и 67338.436.21. Имотът е придобит
с нотариален акт за продажба на недвижим
имот № 30, том 11, дело № 1860/2018 г., вх. рег.
№ 3483/31.05.2018 г., вписан в СВ – Сливен. Пазарна стойност на имота към настоящ момент в
размер 1000 лв.
Делото е насрочено за 10.03.2022 г. от 13,30 ч.
с резервна дата – 17.03.2022 г. от 13,30 ч. В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, предмет на отнемане
в настоящия процес, могат да встъпят в делото,
като предявят съответния иск пред Сливенския
окръжен съд в настоящото дело.
7839
Софийският градски съд, I гражданско отделение, 26 състав, на основание чл. 155, ал. 1 от
ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано гр.д.
№ 3718/2021 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) срещу:
1. Красимир Борисов Зарев, ЕГН 7203286388,
с постоянен и настоящ адрес: с. Владая, район
„Витоша“, ул. Войнишко въстание № 77;
2. Веска Иванова Зарева, ЕГН 7501116296, с
постоянен и настоящ адрес: с. Владая, район
„Витоша“, ул. Войнишко въстание № 77;
3. Кристиан Красимиров Зарев, ЕГН 0644266962,
с постоянен и настоящ адрес: с. Владая, район
„Витоша“, ул. Войнишко въстание № 77;
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4. Мартин Красимиров Зарев, ЕГН 1043166629,
с постоянен и настоящ адрес: с. Владая, район
„Витоша“, ул. Войнишко въстание № 77, представ
ляван от своята майка и законен представител
Веска Иванова Зарева, ЕГН 7501116296;
5. Борис Костадинов Зарев, ЕГН 4304217040,
с постоянен и настоящ адрес: с. Владая, район
„Витоша“, ул. Войнишко въстание № 77;
6. Соня Борисова Зарева, ЕГН 8606096578,
с постоянен и настоящ адрес: с. Владая, район
„Витоша“, ул. Войнишко въстание № 77;
7. „Кей Ес Ес 2017“ – ЕАД, ЕИК 131326002 (предишно наименование „Юлита 2002“ – ЕАД) – в
нес ъс т оя т ел нос т, с ъс седа л и ще и а д рес на
управление: гр. София, район „Красно село“,
ж.к. Красно село, ул. Солун № 45, представлявано
от синдик Александър Костадинов, с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане
в полза на държавата на незаконно придобито
имущество на стойност 18 710 390,51 лв., както
следва:
Цената на иска за отнемане на незаконно придобитото имущество е в размер на 18 710 390,51 лв.
Налице са предпоставките, визирани в чл. 153,
ал. 2 и чл. 154, ал. 1 във връзка с чл. 141 и чл. 142,
ал. 2, т. 1 и 2, чл. 143, т. 1 и 2, чл. 151 и 152
от ЗПКОНПИ.
На основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ и
Решение № 643 от 17.03.2021 г. на КПКОНПИ
да се отнеме в полза на държавата имущество
от Красимир Борисов Зарев, ЕГН 7203286388,
постоянен и настоящ адрес: с. Владая, район
„Витоша“, ул. Войнишко въстание № 77, Веска
Иванова Зарева, ЕГН 7501116296, постоянен
и настоящ адрес: с. Владая, район „Витоша“,
ул. Войнишко въстание № 77, Кристиан Красимиров Зарев, ЕГН 0644266962, постоянен и настоящ
адрес: с. Владая, район „Витоша“, ул. Войнишко
въстание № 77, Мартин Красимиров Зарев, ЕГН
1043166629, постоянен и настоящ адрес: с. Владая,
район „Витоша“, ул. Войнишко въстание, представ
ляван от своята майка и законен представител
Веска Иванова Зарева, Борис Костадинов Зарев,
ЕГН 4304217040, с постоянен и настоящ адрес:
с. Владая, район „Витоша“, ул. Войнишко въстание
№ 77, Соня Борисова Зарева, ЕГН 8606096578,
с постоянен и настоящ адрес: с. Владая, район
„Витоша“, ул. Войнишко въстание № 77, и „Кей
Ес Ес 2017“ – ЕАД, ЕИК 131326002 (предишно наименование „Юли та 20 02“ – ЕА Д) – в
нес ъс т оя т ел нос т, с ъс седа л и ще и а д рес на
управление: София, район „Красно село“, ж.к.
Красно село, ул. Солун № 45, представлявано от
синдик Александър Костадинов, с цена на иска
18 710 390,51 лв., както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Красимир Борисов
Зарев с цена на иска 7 714 750,51 лв.:
– сумата в размер на 250 000 лв., представляваща предмет на престъплението;
– сумата в размер на 5 лв., представляваща
внесени в брой суми през 2013 г. от титуляря
Красимир Зарев по разплащателна сметка в BGN
BG 61 KORP 9220 1050151301;
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– сумата в общ размер на 1 935 500 лв., представляващи изтеглени в брой суми от Красимир
Зарев през 2011 г., 2012 г., 2013 г. и 2014 г. от
разплащателна сметка в BGN BG 84 KORP 9220
10 04654201;
– сумата в общ размер на 539 500 лв., представ
ляващи внесени в брой суми от Красимир Зарев
през 2010 г., 2012 г. и 2013 г. по разплащателна
сметка в BGN BG 84 KORP 9220 10 04654201;
– сумата в общ размер на 124 000 щатски
долара с левова равностойност 186 255,45 лв.,
представляващи изтеглени в брой суми от Красимир Зарев през 2012 г. и 2013 г. от разплащателна
сметка в USD BG 31 KORP 9220 11 04654201;
– сумата в общ размер на 162 333,89 лв., представляващи изтеглени в брой суми от Красимир
Зарев през 2011 г. и 2014 г. от разплащателна
сметка в EUR BG 66 KORP 9220 14 04654201;
– сумата в размер на 983 782,49 лв., представ
ляващи внесени в брой суми от Красимир Зарев
през 2012 г. по разплащателна сметка в ЕUR BG
66 KORP 9220 14 04654201;
– сумата в общ размер на 1 295 400 евро с
левова равностойност 2 533 582,18 лв., представляващи изтеглени в брой суми от Красимир Зарев
през 2013 г. от разплащателна сметка в EUR BG
46 KORP 9220 14 35745001;
– сумата в общ размер на 97 791,50 лв., представляващи изтеглени в брой суми от Красимир
Зарев през 2014 г. от разплащателна сметка в
EUR BG 52 KORP 9220 14 48943101;
– сумата в общ размер на 1 026 000 лв., представляващи изтеглени в брой суми от Красимир
Зарев през 2013 г. и 2014 г. от разплащателна
сметка в BGN BG 70 KORP 9220 14 48943101.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Красимир Борисов
Зарев и Веска Иванова Зарева с цена на иска 2400 лв.:
– сумата в размер на 2000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Алфа Ромео“, модел
„166“, peг. № СА 3852 КМ;
– сумата в размер на 400 лв., представляваща стойността към датата на отчуждаването на
лек автомобил, марка „Фиат“, модел „Стило“,
peг. № СВ 4282 КА.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ от „Кей Ес Ес 2017“ – ЕАД – в
несъстоятелност, с цена на иска 10 813 249 лв.:
– сумата в размер на 299 999 лв., представляваща стойността на придобитите на 13.06.2011 г.
и прехвърлени през 2013 г. акции от капитала на
„Иновейшън Трейд“ – АД;
– сумата в размер на 10 020 000 лв., получена
от продажба на ценни книжа през 2013 г., придобити през 2011 г.;
– сумата в размер на 334 000 лв., платена за
придобиване на акции от емисия на „КТБ“ – АД,
BG1100129502 през 2011 г.;
– сумата в размер на 159 250 лв., платена за
придобиване на акции от емисия на „КТБ“ – АД,
BG1100129502 през 2012 г.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 3 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мартин Красимиров
Зарев, ЕГН 1043166629, с цена на иска 135 500 лв.:
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– Апартамент № 3, намиращ се в жилищната
сграда на целия трети надземен етаж, кота 4-5,
56 м, със застроена площ 103,58 кв. м, състоящ
се от входно, антре, две стаи, дневна, баня с тоалетна и една лоджия, заедно с принадлежащите
му 25,28 % ид.ч. от общите части на жилищната
сграда, представляващи 9,32 кв. м, заедно със
съответстващите му се ид.ч. от правото на строеж върху ПИ, в който е построена жилищната
сграда, който апартамент съгласно схема на самостоятелен обект в сграда е с идентификатор
№ 11394.1795.3967.5.3 по КККР, последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект,
е от 23.10.2020 г., с адрес: с. Владая, СО, район
„Витоша“, ул. Войнишко въстание № 77, самостоятелният обект се намира на етаж 4, в сграда
с идентификатор № 11394.1795.3967.5, с предназначение: жилищна сграда – многофамилна, разположена в ПИ с идентификатор № 11394.1795.3967,
с предназначение на самостоятелния обект – жилище, апартамент. Пазарната стойност на имота
към настоящия момент е 110 000 лв.
Недвижимият имот е собственост на Мартин
Красимиров Зарев съгласно нотариален акт за
дарение № 90, том I, peг. № 2535, дело № 78 от
20.11.2020 г., вписан с вх. peг. № 68523/20.11.2020 г.,
акт № 190, том LLXXII/2020 г. на СВ – София.
В случай че съдът не уважи иска по чл. 143,
т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, предявен
за реално отнемане на отчуждения апартамент
№ 3, изграден от Красимир Борисов Зарев и
Веска Иванова Зарева със средства с неустановен
законен източник, то в условията на евентуалност
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ на отнемане в полза
на държавата подлежи пазарната стойност на
имота към датата на отчуждаването му в общ
размер на 110 000 лв.
– Надземен гараж № 3, с оглед денивелацията на терена и котата на прилежащата улица
и тротоар, в самостоятелна едноетажна сграда
с гаражи, със застроена площ 22,87 кв. м, при
граници: североизток – надземен гараж № 2, югоизток – ПИ с идентификатор № 11394.1795.3967,
югозапад – надземен гараж № 4, и северозапад –
ул. Войнишко въстание, заедно със съответстващите му идеални части от правото на строеж
върху ПИ, в който е построена сградата, който
гараж съгласно представената схема на самостоятелен обект в сграда, издадена на 23.10.2020 г.
от СГГК – София, при АГКК, е с идентификатор № 11394.1795.3967.6.2. по КККР, последно
изменение на КККР, засягащо самостоятелния
обект, е от 23.10.2020 г., с адрес: с. Владая, СО,
район „Витоша“, ул. Войнишко въстание № 77,
етаж № 1, гараж № 3, самостоятелният обект
се намира на етаж 1, в сграда с идентификатор
№ 11394.1795.3967.6, с предназначение: хангар, депо,
гараж, с площ 22,87 кв. м. Пазарната стойност
на имота към настоящия момент е 25 500 лв.
Недвижимият имот е собственост на Мартин
Красимиров Зарев съгласно нотариален акт за
дарение № 90, том I, peг. № 2535, дело № 78 от
20.11.2020 г., вписан с вх. peг. № 68523/20.11.2020 г.,
акт № 190, том LLXXII/2020 г. на СВ – София.
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В случай че съдът не уважи иска по чл. 143,
т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, предявен
за реално отнемане на отчуждения надземен гараж № 3, изграден от Красимир Борисов Зарев и
Веска Иванова Зарева със средства с неустановен
законен източник, то в условията на евентуалност
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ на отнемане в полза
на държавата подлежи пазарната стойност на
имота към датата на отчуждаването му в общ
размер на 25 500 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 3 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Кристиан Красимиров
Зарев, ЕГН 0644266962, с цена на иска 25 500 лв.:
– Надземен гараж № 4, с оглед денивелацията
на терена и котата на прилежащата улица и тротоар, в самостоятелна едноетажна сграда с гаражи,
със застроена площ 56,98 кв. м, при граници: североизток – надземен гараж № 3, югоизток – ПИ
с идентификатор № 11394.1795.3967, югозапад –
ПИ с идентификатор № 11394.1795.3967, и северозапад – ул. Войнишко въстание, заедно със
съответстващите му идеални части от правото
на строеж върху ПИ, в който е построена сградата, който гараж съгласно представената схема
на самостоятелен обект в сграда, издадена на
23.10.2020 г. от СГГК – София, при АГКК, е с
идентификатор № 11394.1795.3967.6.1 по КККР,
последно изменение на КККР, засягащо самостоятелния обект, е от 23.10.2020 г., с адрес: с. Владая,
СО, район „Витоша“, ул. Войнишко въстание
№ 77, етаж 1, гараж № 4, самостоятелният обект
се намира на етаж 1, в сграда с идентификатор
№ 11394.1795.3967.6, с предназначение: хангар, депо,
гараж, с площ 56,98 кв. м. Пазарната стойност
на имота към настоящия момент е 25 500 лв.
Недвижимият имот е собственост на Кристиан
Красимиров Зарев съгласно нотариален акт за
дарение № 92, том I, peг. № 2 538, дело № 80 от
20.11.2020 г., вписан с вх. peг. № 68528/20.11.2020 г.,
акт № 100, том 172, дело № 52629/2020 г. на
СВ – София.
В случай че съдът не уважи иска по чл. 143,
т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, предявен
за реално отнемане на отчуждения надземен гараж № 4, изграден от Красимир Борисов Зарев и
Веска Иванова Зарева със средства с неустановен
законен източник, то в условията на евентуалност
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ на отнемане в полза
на държавата подлежи пазарната стойност на
имота към датата на отчуждаването му в общ
размер на 25 500 лв.
На основание чл. 143, т. 2 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от Соня Борисова Зарева с цена на
иска 19 000 лв.:
– Надземен гараж № 2 със застроена площ
съгласно представени инвестиционен проект, част
„Архитектурна“, и проект за площоразпределение от 22,87 кв. м, който гараж съгласно схема
на самостоятелен обект в сграда № 15-769 269 е
с идентификатор № 11394.1795.3967.6.3 по КККР
и е с адрес: с. Владая, СО, район „Витоша“,
ул. Войнишко въстание № 77, етаж 1, гараж № 2,
в сграда с идентификатор № 11394.1795.3967.6, с
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предназначение на самостоятелния обект – гараж в сграда. Пазарната стойност на имота към
настоящия момент е 19 000 лв.
Недвижимият имот е собственост на Соня
Борисова Зарева съгласно нотариален акт за
продажба на самостоятелен обект в сграда – гараж
№ 59, том I, peг. № 2076, дело № 50 от 21.09.2020 г.,
вписан с вх. peг. № 52743/21.09.2020 г., акт № 65,
том CXXXI, дело № 40336 на СВ – София.
В случай че съдът не уважи иска по чл. 143,
т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, предявен
за реално отнемане на отчуждения надземен гараж № 2, изграден от Красимир Борисов Зарев и
Веска Иванова Зарева със средства с неустановен
законен източник, то в условията на евентуалност
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ на отнемане в полза
на държавата подлежи пазарната стойност на
имота към датата на отчуждаването му в общ
размер на 19 000 лв.
Съгласно Определение № 276094 от 25.11.2021 г.
по гр.д. № 3718/2021 г. Софийският градски съд, I
гражданско отделение, 26 състав, указва на всички
заинтересовани лица, че могат да предявят своите
претенции върху имуществото в двумесечен срок
считано от датата на обнародване в „Държавен
вестник“ и датата на насроченото първо съдебно
заседание. Те могат да направят това чрез писмена молба, която да подадат в регистратурата
на СГС, като в нея впишат номера на делото –
гр. дело № 3718/2021 г. на СГС, ГО, 26 състав. В
молбата си всяко заинтересовано лице следва ясно
да посочи срещу кое от имуществата, описани
в настоящото обявление, има претенции, като
посочи и в коя точка от настоящото обявление е
описаното имущество. При неизпълнение съдът
ще наложи глоба.
Съдът определя датата на първото открито
съдебно заседание на 15.03.2022 г. от 9 ч.
7859
Софийският градски съд, гражданско отделение – първоинстанционни състави, 21-ви състав,
на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява, че
има образувано гр. д. № 8251/2021 г. въз основа на
постъпило мотивирано искане от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)
срещу Паулина Русева Стефанова в полза на
държавата на незаконно придобито имущество,
както следва: 101 375,40 лв., представляваща чужди
парични средства, присвоени чрез престъпление,
за периода от месец април 2014 г. до 14.01.2015 г.
Съгласно Определение № 4408 от 23.11.2021 г.
по гр. д. № 8251/2021 г. на Софийския градски съд,
гражданско отделение, I – 21-ви състав, всички
заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху имуществото в едномесечен срок
считано от обнародване на настоящото обявление
в „Държавен вестник“. Те могат да направят това
чрез писмена молба, която да подадат в регистратурата на СГС, като в нея впишат номера на
настоящото дело – гр.д. № 8251/2021 г. на СГС,
I – 21-ви състав. В молбата си всяко заинтересовано лице следва ясно да посочи срещу кое от
имуществата, описани в настоящото обявление,
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има претенции, като посочи и в коя точка на
настоящото обявление е описано имуществото.
Съдът определя дата на първото открито съдебно заседание – 31.03.2022 г. от 11 ч.
7840
Врачанският окръжен съд с Определение № 162
от 8.12.2021 г. по ч.т.д. № 20211400900164 призовава
кредиторите на „Грийнко Ассетс“ – ЕООД (н), да
присъстват в насроченото съдебно заседание на
18.01.2022 г. от 11,30 ч. за разглеждане молбата на
„Лено“ – АД, ЕИК 203217465, за отмяна на решения на събранията на кредиторите на „Грийнко
Ассетс“ – ЕООД (н), от 22.10.2021 г.
7819

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на СНЦ „Атлетически клуб Шри Чинмой Маратон Тим“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, решение на УС
от 12.12.2021 г. и чл. 23, ал. 1 от устава на сдружението свиква общо събрание на членовете на
сдружението от 10 ч. на 13.02.2022 г. на адреса
на управление на сдружението: София, бул. Скобелев № 2, ет. 2, ап. 12, при следния дневен ред:
1. смяна на седалището и адреса на управление
на сдружението; 2. изменения и допълнения в
устава на сдружението; 3. освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет за
дейността им през 2021 г; 4. промени в състава
на управителния съвет; 5. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 26
от устава на сдружението общото събрание ще
се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове. Поканата е обявена чрез
залепване в сградата на управление на сдружението на 13.12.2021 г. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на членовете
на сдружението на адреса на управление на
сдружението.
7810
1. – Управителният съвет на Асоциация на
геодезическите фирми – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно
събрание на Асоциацията на 17.02.2022 г. в 12 ч.
в София, хотел „Форум“, при следния дневен ред:
1. отчетен доклад за дейността на УС на АГФ
за отчетния период – 2021 г.; 2. отчетен доклад
за дейността на КС на АГФ за отчетния период – 2021 г.; 3. приемане на отчетните доклади
на УС и КС на АФГ; 4. приемане на бюджета
на Асоциацията за 2022 г.; 5. промени в устава
на Асоциацията на геодезическите фирми; 6.
обсъждане за форма, дата и начин на провеждане на празника на геодезиста; 7. текущи. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
общото отчетно-изборно събрание ще се проведе на същото място и при същия дневен ред в
13 ч. Възлага на председателя на УС на АГФ да
организира и проведе общото отчетно-изборно
събрание на АГФ.
7866
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178. – Управителният съвет на Националната асоциация на председателите на Общински
съвети в Република България (НАПОС – РБ),
Софи я, на основа н ие ч л. 26 о т ЗЮЛ Н Ц и
чл. 16, ал. 1 от устава на НАПОС – РБ, във
връзка с решение по т. 2 от 3.12.2021 г. на УС
на Н А ПОС – РБ, свик ва общо събрание на
17.03.2022 г. от 15,30 ч. в заседателната зала на
хотел „РИУ „Правец Ризорт“ – гр. Правец, при
следния дневен ред: 1. отчет за работата на УС на
НАПОС – РБ, за 2021 г.; 2. отчет за работата
на КС на НАПОС – РБ, за 2021 г.; 3. приемане на годишния финансов отчет за 2021 г.; 4.
приемане бюджета на НАПОС – РБ, за 2022 г.;
5. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 2 от устава на
НАПОС – РБ, общото събрание ще се проведе
от 16,30 ч. същия ден, на същото място и при
същия дневен ред.
7832
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Гражданска инициатива за активна демокрация“, Благоевград, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 15.02.2022 г. в 11 ч. в Благоевград,
ул. Васил Левски № 38, заседателна зала, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
освобождаване на член на управителния съвет на сдружението; проект на решение: ОС
на членовете на сдружението взема решение
за освобождаване като член на управителния
съвет Владимир Славев Табутов; 2. вземане
на решение за избор на член на управителния
съвет на сдружението; проект на решение: ОС
на членовете на сдружението избира за член
на управителния съвет на сдружението Анета
Христова Табутова. Управителният съвет кани
всички членове да присъстват лично на свиканото
общо събрание. Членовете на ОС имат право
да правят предложения за решения по въпроси,
включени в дневния ред, до приключване на
разискванията по съответната точка. Те могат
да поставят въпроси по време на самото общо
събрание, включително относно икономическото
и финансовото състояние и дейност на сдружението, независимо дали въпросите са свързани
с дневния ред. Регистрацията на членовете в
деня на събранието започва в 10 ч. на мястото,
където ще бъде проведено. При липса на кворум
събранието ще се проведе един час по-късно на
същото място, при същия дневен ред независимо
от явилите се членове.
7798
1. – Управителният съвет на сдружение „Без
граници 21 век“ – Кюстендил, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава на сдружението
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свиква общо събрание на 17.02.2022 г. от 17,30 ч.
в офиса на сдружението – София, ул. Кораб планина № 47, при следния дневен ред: 1. промени в
състава на управителния съвет на сдружението
поради смърт на член на управителния съвет; 2.
напускане на членове на сдружението; 3. промени
в устава на сдружението.
7816
57. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – гр. Монтана, на основание чл. 81,
ал. 2 от Закона за адвокат у рата свик ва редовно годишно отчетно-изборно събрание на
колегията на 29.01.2022 г. (събота) от 9 ч. в гр.
Монтана, хотел „Огоста“, конферентната зала,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на адвокатския съвет за 2021 година и вземане
на решения; 2. отчет на контролния съвет за
2021 година и вземане на решение; 3. отчет за
работата на дисциплинарния съд; 4. приемане
на бюджет на адвокатския съвет за 2022 година;
5. определяне броя на членовете на адвокатския
съвет, контролния съвет, дисциплинарния съд
и избор на адвокатски съвет, председател на
адвокатския съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и председател на дисциплинарния
съд; 6. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите в страната; 7. въпроси, включени в дневния ред на основание чл. 81, ал. 3 от
Закона за адвокатурата.
7804
8. – Управителният съвет на „Сдружение
„Спортен футболен клуб – Харманли 04“, Харманли, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 1.03.2022 г. от 11 ч. в Харманли, ул.
Цар Самуил № 35, при следния дневен ред: 1. промяна в устава на „Сдружение „Спортен футболен
клуб – Харманли 04“, гр. Харманли; 2. други. При
липса на кворум общото събрание ще се проведе
същия ден един час по-късно, на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите членове на сдружението.
7831
1. – Управителният съвет на СНЦ „Гражданска инициатива“ – с. Войводиново, община
„Марица“, област Пловдив, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 21.01.2022 г. (петък) от 18 ч.
в залата на читалището със следния дневен
ред: 1. приемане отвода на УС и ревизионната
комисия; 2. избор на нов УС и ревизионна комисия; 3. промяна в устава на сдружението; 4.
прием на нови членове; 5. определяне на нови
насоки и стратегии в дейността на сдружението;
6. разни.
7861
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