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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за ус
ловията и реда за предлагане на кандидати,
представяне и публично оповестяване на
документите, изслушване на кандидатите
и за избор на председател на Комисията за
противодействие на корупцията и за отне
мане на незаконно придобитото имущество
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 89, ал. 8, изр. 2 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание във връзка с чл. 11, ал. 5 и чл. 9
от Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество
РЕШИ:
Приема Процед у рни п рави ла за усло вията и реда за предлагане на кандидати,
представяне и публично оповестяване на
документите, изслушване на кандидатите
и за избор на председател на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
І. Предлагане на кандидати и представяне
на документите на кандидатите за предсе
дател на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество
1. Предложенията за кандидати за председател на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество се правят от народни
представители. Предложенията се внасят в
писмена форма чрез деловодството на Народното събрание до Комисията по превенция
и противодействие на корупцията в 14-дневен срок от приемането на тези правила от
Народното събрание.
2. Предложени я та съдържат под робни
писмени мотиви, в които се обосновават
високите професионални и нравствени качества на кандидатите. Към предложенията
се прилагат следните документи:
– писмено съгласие на кандидата да бъде
предложен за длъжността по образец – приложение № 1 към решението;
– писмено съгласие на кандидата по чл. 27,
ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сиг у рност и разузнавателните слу жби на
Българската народна армия по образец – приложение № 2 към решението;

– подробна професионална автобиография;
– копие от документи за завършено висше
юридическо образование, както и удостоверение за юридическа правоспособност;
– свидетелство за съдимост;
– доку менти, удостоверяващи, че кандидатът отговаря на изискванията за стаж
съгласно чл. 8, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество.
3. В 7-дневен срок от публикуването на
кандидатурите всеки кандидат представя на
Комисията по превенция и противодействие
на корупцията:
– писмена концепция за работата си като
председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество на хартиен
и електронен носител;
– декларация за несъвместимост по образец – приложение № 3 към решението,
утвърден от органа по избора;
– декларация за имущество и интереси
по образец, утвърден от комисията (Комиси ята за противодействие на кору пци ята
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество) – приложение № 4.
II. Публично оповестяване на документите
1. Предложенията, приложенията към тях
и името и мотивите на издигналия кандидатурата народен представител се публикуват
в срок до два работни дни от получаването
им на интернет страницата на Народното
събрание, а документите по раздел I, т. 3 – в
срок до три работни дни от изтичането на
срока за представянето им.
2. Публикуването на предложенията и
документите се извършва в съответствие със
Закона за защита на личните данни и Закона
за защита на класифицираната информация.
3. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и
научни организации могат да представят на
Комисията по превенция и противодействие
на кору п ц и я та с та нови ща за ка н д и дата,
включващи и въпроси, които да му бъдат
поставяни. Становищата и въп роси те се
изпращат по пощата на адрес: гр. София,
пл. К няз А лександър I № 1, Комисия по
превенция и противодействие на корупцията, или по електронен път на електронна
поща: 47_kppk@parliament.bg, не по-късно от
седем дни преди изслушването на кандидатите. Анонимни становища и сигнали не се
разглеждат.
4. Становищата и въпросите се публикуват
в срок до три дни след получаването им на
интернет страницата на Народното събрание при спазване изискванията на Закона
за защита на личните данни.
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III. Извършване на предварителна про
верка по Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлеж
ност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия
Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона
за достъп и разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните слу жби на Българската
народна армия. Искането за извършване на
предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2
от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия се прави от председателя на
Комисията по превенция и противодействие
на корупцията.
IV. Изслушване на допуснатите кандидати
за председател на Комисията за противо
действие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество
1. Изслушването се провежда на открито
заседание на Комиси ята по превенци я и
противодействие на корупцията не по-късно
от 7 дни преди провеждане на избора. Изслушването се излъчва в реално време чрез
интернет страницата на Народното събрание.
2. Вносител на предложението представя
кандидата в изложение до 2 минути.
3. На кандидата се дава възможност да
допълни данни от професионалната си биография и да представи концепцията си за
работа като председател на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в
изложение до 15 минути за всеки кандидат.
4. Народните представители, членове на
комисията могат да задават въпроси към
кандидата, включително и такива от становищата, постъпили от юридически лица с
нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши
училища и научни организации. Времето за
изложение на въпросите е до 2 минути.
5. На всеки кандидат се предоставя право
на отговор след задаването на въпрос към
него. Времето за отговор на всеки въпрос е
до 2 минути. Народният представител има
право на реплика, както кандидатът – право
на дуплика.
6. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
интернет страницата на Народното събрание.
7. Комисията по превенция и противодействие на корупцията изготвя подробен
и мотивиран док лад за професионалните
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и нравствените качества на кандидатите, с
който предлага кандидатурите за обсъждане
и гласуване в Народното събрание. Докладът съдържа становище за представянето на
кандидата, изготвено след изслушването му
пред комисията, и заключение за:
1) минималните законови изисквания за
заемане на длъжността;
2) наличието на данни, които поставят
под съм нение н ра вс т вени т е качес т ва на
кандидата, неговите квалификация, опит и
професионални качества;
3) специфичната подготовка, качествата
и мотивацията за съответната длъжност.
V. Избор на председател на Комисията за
противодействие на корупцията и за отне
мане на незаконно придобитото имущество
1. Заседанието се излъчва в реално време
чрез интернет страницата на Народното събрание. С решение на Народното събрание на
заседанието може да присъстват допуснатите
кандидати.
2. Комисията по превенция и противодействие на корупцията представя доклад
за проведеното изслушване.
3. Кандидатите се представят от вносител
на предложението по поредността им, определена в списъка на кандидатите за председател на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, изготвен по азбучен
ред на собствените имена, в изложение до
2 минути.
4. Провеждат се разисквания по представените кандидатури по реда на Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание.
5. Гласуването се извършва поотделно за
всеки кандидат по поредността, определена
в списъка на кандидатите.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на
присъстващите народни представители. Ако
няколко кандидати са получили повече от
половината от гласовете на присъстващите
народни представители, избран е кандидатът,
получил най-много гласове „за“.
7. Когато никой от кандидатите не получи
необходимите гласове, се провежда повторно
гласуване, в което участват двамата кандидати, получили най-много гласове „за“.
8. Ако и при повторното гласуване никой
от кандидатите не получи необходимите гласове, Народното събрание приема решение
за откриване на нова процедура за избор.
Решението е прието от 47-ото Народно
събрание на 22 юли 2022 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Мирослав Иванов
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Приложение № 1
към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване
на документите, изслушване на кандидатите
и за избор на председател на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата .................................... ,
ЕГН ......................, л.к. № .................................... ,
изд. на ............................ от МВР …………………….,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за
председател на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
Декларатор: ....................
Приложение № 2
към Решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представяне и публично оповестяване
на документите, изслушване на кандидатите
и за избор на председател на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата .................................... ,
ЕГН ......................, л.к. № .................................... ,
изд. на ............................ от МВР …………………….,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да ми бъде извършена
предварителна проверка за установяване на
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принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия
Декларатор: ....................
Приложение № 3
към Решение за приемане на процедурни
правила за условията и реда за предлагане
на кандидати, представяне и публично оповестяване на документите, изслушване на
кандидатите и за избор на председател на
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество
Д Е К Л А Р А Ц И Я
Долуподписаният/ата .................................... ,
ЕГН ......................, л.к. № .................................... ,
изд. на ............................ от МВР …………………….,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
не съм свързано лице с член на Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
При наличие на основания за несъвместимост по чл. 10, ал. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на неза конно п ри доби т о т о им у щес т во в
едномесечен срок от избора ще предприема
необходимите действия по реда на чл. 10, ал. 4
от Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество.
Декларатор: ....................
Приложение
№№4
4
Приложение

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

КПКОНПИ
Вх. №/год. /Попълва се служебно/

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО И ИНТЕРЕСИ
ПО ЧЛ. 35, АЛ. 1, Т. 2
ОТ ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

Име:
Месторабота:
Длъжност:
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Данни за декларатора: /Данните от колона 2 не се публикуват/
1
2
ЕГН:
/Име - собствено, бащино, фамилно/
Л. К. №
/месторабота/
Изд. от
Постоянен
/длъжност/
адрес:
Данни за съпруга / та и за лицата, с които се намират във фактическо съжителство на съпружески начала:
1
2
ЕГН:
/Име - собствено, бащино, фамилно/
Декларирам, че:

-

съм във фактическа раздяла:
не живея заедно със съпруга /та/ си и нямаме общо домакинство: и няма да декларирам неговото /нейното/
имущество и доходи на основание чл. 37, ал. 5 от закона.
фактическо съжителство на съпружески начала
не желая да бъде публикувана информацията относно лицето, с което се намирам във фактическо съжителство
на съпружески начала, и относно имуществото и доходите на това лице на основание чл. 37, ал. 7 от закона

Данни за ненавършилите пълнолетие деца:/Данните от колона 2 не се публикуват/
/Име - собствено, бащино, фамилно/
№
ЕГН
Гражданство
1
2
3
1.
2.
3.
Декларирам, че:
- не упражнявам родителски права по отношение на ненавършилите пълнолетие деца

Д Е К Л А Р И Р А М:
ЕЖЕГОДНА
Следното имущество по чл. 37, ал. 1, т.1-14 Придобитото имущество, получените
Следното имущество по чл. 37, ал. 1, т.1-14
от ЗПКОНПИ към датата на встъпване в
доходи, дадени обезпечения и направените от ЗПКОНПИ към датата на
длъжност
разходи по чл.37 от ЗПКОНПИ през
освобождаването ми
като:
предходната календарна год. от год. 01.01. от длъжност:
акт за встъпване:
- 31.12.20….. г.
акт за освобождаване:
№………………………………..
………………………………………………. №……………………………..
в…………………………………
………………………………………………. От…………………………….
Забележка:
- Колона 1 се попълва при встъпване в длъжност, като се изписват номер и дата на акта за встъпване. Не се попълват колони 2 и 3;
- Колона 2 се попълва, когато лицето подава ежегодна декларация до 15 май, докато лицето заема съответната длъжност. Не се
попълват колони 1 и 3;
- Колона 3 се попълва при освобождаване от длъжност, като се изписват номер и дата на акта за освобождаване. Не се попълват
колони 1 и 2;

І. Недвижимо имущество:
1. Право на собственост и ограничени вещни права:
Вид на
МестоОбщина Площ Разгъимота
нахождение
кв.м.
ната
/правото/
застроена площ,
кв.м
2
3
4
5
6
1
1
2

Нямам нищо за деклариране.
Година на Собственик
придоби- Име:
Идеалване
Собствено, на част
бащино,
фамилно
7
8
9

Цена на
придобиване
/лева/
10

Таблица № 1
Правно
Произоснование за ход на
придобиване средствата
11

12

С Т Р.

6

ДЪРЖАВЕН

1.а. Земеделски земи и гори:
Вид на
Местоимота
нахождение
/правото/
1
1
2

2

Община

Площ
декара

4

5

3

1.б. Чуждо недвижимо имущество:
Вид на
МестоОбщина
имота
нахождение
/правото/
1
1
2

2

3

Площ
декара

4

5

2

3

4
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Нямам нищо за деклариране.
РазгъГодина на Собственик
ната
придобиИме:
Идеалзастрое- ване
Собствено, на част
на площ,
бащино,
кв.м
фамилно
6
7
8
9

Нямам нищо за деклариране.
РазгъГодина на
Ползвател
ната
сключваИме:
застрое- не на
Собствено,
на площ, договора
бащино,
кв.м
фамилно
6
7
8

2. Прехвърляне на имоти през предходната година:
Вид на
Местонахождение Община
Площ
имота
кв.м.
/декара/
1
1.

ВЕСТНИК

6

Таблица № 1.1
Правно
Произоснование за ход на
придобиване средствата

10

11

Идеална част

Цена по
договор
/лева/

9

10

Нямам нищо за деклариране.
Разгъната Собственик
застроена
Име:
площ-кв.м Собствено,
бащино, фамилно

5

Цена на
придобиване
/лева/

7

8

Таблица № 1.2
Правно
Произход
основание
на
за ползване средствата
11

Идеална част

12

12

Таблица № 2
Цена на
Правно
сделката
основание
/лева/
за
отчуждаване
на имота
9
10

II. Моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства
1. Моторни сухопътни превозни средства:
Вид на
Марка на
Цена на
превозното
средство
придобиване
средство
превозното
/лева/
2
3
4
1
1.

Нямам нищо за деклариране.
Година на
Собственик
придобиване Име: собствено,
Идеална част
бащино, фамилно
5
6
7

Правно
основание за
придобиване
8

2. Земеделска и горска техника:
Вид на
Марка на
земеделската техниката
или горската
техника
2
3
1
1.

Нямам нищо за деклариране.
Година на
Собственик
придобиване Име: собствено,
Идеална част
бащино, фамилно

Правно
основание за
придобиване

Цена на
придобиване
/лева/
4

5

6

7

3. Водни и въздухоплавателни превозни средства:
Нямам нищо за деклариране.
Вид на
Марка на
Цена на
Година на
Собственик
превозното
средство
придобиване придобиване Име: собствено,
Идеална част
средство
превозното
/лева/
бащино, фамилно
2
3
4
5
6
7
1
1.
4. Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон: Нямам нищо за деклариране.
Вид на
Марка на
Цена на
Година на
Собственик
превозното
средство
придобиване придобиване Име: собствено,
Идеална част
средство
превозното
/лева/
бащино, фамилно
1
2
3
4
5
6
7
1.

8

Правно
основание за
придобиване
8

Таблица № 3
Произход на
средствата
9
Таблица № 3.1
Произход на
средствата
9
Таблица № 4
Произход на
средствата
9

Таблица № 5
Правно
Произход на
основание за средствата
придобиване
8
9
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5. Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10 000 лв.:
Нямам нищо за деклариране.
Таблица № 6
Вид на
Марка на
Цена по
Година на
Ползвател
Правно
Произход на
превозното
превозното
договор
сключване
Име: собствено,
Идеална част основание за средствата
средство
средство
/лева/
на договора бащино, фамилно
ползване
2
3
4
5
6
7
8
9
1
1.
5. Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година:
Нямам нищо за деклариране.
Таблица № 7
Вид на
Марка на
Цена на
Собственик
Произход на
превозното
отчуждаването Име: собствено, бащино, фамилно
средствата
Идеална част
превозното
средство
/лева/
средство
2
3
4
5
6
7
1
1.
III. Парични суми, вземания и задължения над 10 000 лв. в местна или чуждестранна валута
1. Парични средства - налични и по банкови влогове /депозити/ - общо над 10 000 лв
1.1 Налични парични средства
Нямам нищо за деклариране
Размер на
Вид на валутата
Равностойност в лв. Собственик
средствата
Име: собствено, бащино, фамилно
2
3
4
5
1
1.
2.
1.2. Банкови влогове /депозити/:
Размер на
Вид на
средствата
валутата
1
1.
2.

2

3

2. Вземания над 10 000 лева:
Размер на
Вид на
вземането
вземането
1
1.
2.

2

Равностойност
в лв.

3

4

Вид на
валутата
4

3. Задължения над 10 000 лева:
Вид на
Размер на
Вид на
задължението задължението валутата
1
1.

2

3

4

Нямам нищо за деклариране
Титуляр на влога
Име: собствено, бащино,
фамилно
5

В страната

Нямам нищо за деклариране
Равностойност Титуляр на вземането
в лв.
Име: собствено,
бащино, фамилно
5
6

Нямам нищо за деклариране
Равностойност Титуляр на
в лв.
задължението
Име: собствено,
бащино, фамилно
5
6

Таблица № 8
Произход на
средствата
6

В чужбина

6

Правно
основание
за вземането
7

7

Таблица № 9
Произход на
средствата
8

От местни
лица
8

Таблица № 10
От
чуждестранни
лица
9

Таблица № 11
Правно
Към банки
Към
основание
физически и
за
юридически
задължението
лица
7
8
9

IV. Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им
стойност надвишава 10 000 лв , както и налични ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни
дружества и финансови инструменти по чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти
1. Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност
надвишава 10 000 лв.:
Нямам нищо за деклариране
Таблица № 12
Размер на
Вид на
Равностойност Титуляр на вложението
В страната
В чужбина
Произход на
вложенията
валутата
в лв.
Име: собствено, бащино,
средствата
фамилно
2
3
4
5
6
7
8
1
1.
2.

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

2. Ценни книги и финансови инструменти по чл. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти:
Нямам нищо за деклариране
Вид на ценните
Брой на
Поверени на инвест.
Емитент Цена на
Собственик или
книги/финансови ценните
посредник
придобититуляр на
инструменти
книги/
ването
правото
Ценни
и/или пари
финансови
/лв./
Име: собствено,
книги или
инструменти фин.инстр.
бащино,
фамилно
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
3. Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества:
Нямам нищо за деклариране
Вид на
Размер на Наименование Седалище Стойност
Собственик или титуляр на
имуществото дяловото
на
на
правото
участие
дружеството
дяловото
Име: собствено, бащино,
участие
фамилно
1
2
3
4
5
6
7
1.
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Таблица № 13
Правно
Произход
основание
на
за
средствата
придобиването
9

10

Таблица № 14
Правно
Произход
основание
на
за
средствата
придобиването
8
9

4. Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества:
Нямам нищо за деклариране
Вид на
Размер на Наименование Седалище Цена на
Прехвърлител
имуществото дяловото
на
дяловото
Име: собствено, бащино, фамилно
участие
дружеството
отчуждаването
/лв./
2
3
4
5
6
7
1
1.

Таблица № 15
Правно
основание за
отчуждаването
8

V. Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и
трудови доходи получени през предходната календарна година:
Таблица № 16
Видове доход от:
Размер на дохода
На
На съпруга/та и
декларатора на лицето при
факт.съжителство
на съпружески
начала
1
2
3
4
І. Облагаем доход от:
1. Годишна данъчна основа от трудови доходи
2. Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата
длъжност
3. Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец
4 Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност
5. Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на
права или имущество
6. Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество
7. Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ

1.
2.
3.
4.
5.

II. Други доходи, извън посочените в т. I.
Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски
производители и тютюнопроизводители.

III. Всичко:

0

0
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VІ. Дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо
съжителство на съпружески начала или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със
собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжността:
1. Дадени обезпечения от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески
начала или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие:
Нямам нищо за деклариране
Таблица № 17
Вид на
Размер на
Характер на обезпечението
обезпечението
обезпечението
От декларатора
В полза на
От съпруг/а /
В полза на съпруг/а / лица при
декларатора
лица при факт.
факт. съжителство на
съжителство на
съпружески начала или
съпружески
ненавършили пълн. деца
начала или
ненавършили
пълнолетие деца
2
3
4
5
6
7
1
1.
2.

2. Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала
или ненавършилите пълнолетие деца с тяхно съгласие, когато те не са платени със собствени средства или със средства на
институцията, в която заемат длъжността:
Нямам нищо за деклариране
Таблица № 18
Вид на разхода
Размер
Вид на
Равнона
валутата стойност В полза на За чия
В полза на съпруг/а, лица
За чия
разхода
в лева
декларасметка е
при факт. съжит. на съпруж. сметка е
тора
направен начала или ненавършили
направен
разходът
пълнолетие деца
разходът
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2.1.
Обучение:
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
Пътуване извън
страната:
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.3.
Други плащания с
единична цена над
1000 лева:
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.4
Разходи за обучения
извън случаите по т. 10
в т.ч. в полза на лицата
по ал. 4, чиято
еднократна стойност
надхвърля 1000 лв.
2.4.1.
2.4.2.

С Т Р.
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VІІ. Участие в търговски дружества, в органи на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с
нестопанска цел или на кооперации, както и извършване на дейност като едноличен търговец към датата на избирането или
назначаването или 12 месеца преди датата на избирането или назначаването:
1. Към датата на избирането или назначаването ми на длъжност:
1.1 Имам участие в следните търговски дружества:
Дружество

Нямам нищо за деклариране
Размер на дяловото участие

Таблица № 19

1.
1.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел или
на кооперации:
Нямам нищо за деклариране
Таблица № 20
Дружество
Участие
1.
1.3. Развивам дейност като едноличен търговец:
Наименование на ЕТ
1.

Нямам нищо за деклариране
Предмет на дейност

Таблица № 21

2. Дванадесет месеца преди датата на избирането или назначаването ми на длъжност :
2.1 Имам участие в следните търговски дружества:
Дружество
1.

Нямам нищо за деклариране
Размер на дяловото участие

Таблица № 22

2.2. Съм управител или член на орган на управление или контрол на търговски дружества, на юридически лица с нестопанска цел или
на кооперации:
Нямам нищо за деклариране
Таблица № 23
Дружество
Участие
1.

2.3. Развивам дейност като едноличен търговец:
Наименование на ЕТ
1.

Нямам нищо за деклариране
Предмет на дейност

Таблица № 24

VІІІ. Договори с лица, които извършват дейност в области, свързани с вземаните от лицето, заемащо висша публична
длъжност, решения в кръга на неговите правомощия или задължения по служба:
Нямам нищо за деклариране
Таблица № 25
Трите имена на лицето, с което е сключен договорът
Предмет на договора
1.
ІХ. Данни за свързани лица, към дейността на които лицето, заемащо висша публична длъжност, има частен интерес:
Нямам нищо за деклариране
Таблица № 26
Трите имена на лицето
Област на дейност на свързаните лица
1.

Дата:…………………… г.

4630

Декларатор: ………………
/Подпис/
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 190
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н А хмед Ал Мадбух – извънреден и пълномощен посланик на Държавата Палестина в Република България, с
орден „Мадарски конник“ първа степен за
неговите заслуги за развитието и задълбочаването на българо-палестинските отношения.
Издаден в София на 20 юли 2022 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Теодора Генчовска
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Надежда Йорданова
4621

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194
ОТ 22 ЮЛИ 2022 Г.

за изменение на Постановление № 105 на
Министерския съвет от 2022 г. за одобряване
на допълнителни разходи по бюджетите на
Министерския съвет и на Министерството
на здравеопазването за 2022 г. за авансово
финансиране на разходи за лица, търсещи
временна закрила в Република България
вследствие на военните действия в Украй
на (обн., ДВ, бр. 41 от 2022 г.; изм. и доп.,
бр. 41 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1:
а) в основния текст числото „11 200 000“
се заменя с „11 600 000“;
б) в буква „а“ числото „1 750 000“ се заменя с „1 380 000“;
в) в буква „б“ числото „9 450 000“ се заменя с „10 220 000“;
2. В т. 2 числото „2 500 000“ се заменя с
„2 100 000“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „1 750 000“ се заменя
с „1 380 000“.
2. В ал. 2 числото „9 450 000“ се заменя
с „10 220 000“.
3. В ал. 3 числото „10 890 000“ се заменя
с „11 290 000“.
§ 3. В чл. 3, ал. 1 числото „2 500 000“ се
заменя с „2 100 000“.
§ 4. В чл. 4 числото „11 200 000“ се заменя
с „11 600 000“.
§ 5. В чл. 5 числото „2 500 000“ се заменя
с „2 100 000“.
Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Калина Константинова
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4624

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195
ОТ 22 ЮЛИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни плащания
по бюджета на Министерството на здраве
опазването за 2022 г. за предоставяне на
заем на „Университетска многопрофилна
болница за активно лечение „Александров
ска“ – ЕАД, София
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни плащания по бюджета на Министерството на
здравеопазването за 2022 г. в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка
на централния бюджет в размер 35 000 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят като
заем на „Университетска многопрофилна
болница за активно лечение „Александровска“ ЕАД – София.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 се възстановяват
от „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „А лександровска“
ЕАД – София, по бюджета на Министерството на здравеопазването на месечни вноски
в срок до 120 месеца до пълното погасяване
на предоставения заем.
Чл. 3. Министърът на здравеопазването да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2022 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2022 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, а л. 4, т. 2 от Закона за
публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Калина Константинова
Главен секретар на Министерския съвет:
Красимир Божанов
4625

М И Н ИС Т ЕР С Т ВА
И Д РУ Г И ВЕ ДОМС Т ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за прилагане на Закона за данък
върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 76
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3
и 16 от 2007 г., бр. 39, 71 и 105 от 2008 г.,
бр. 4 и 100 от 2009 г., бр. 6 от 2010 г., бр. 10
и 84 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; попр., бр. 16
от 2012 г.; изм. и доп., бр. 20 и 110 от 2013 г.,
бр. 1 от 2015 г., бр. 8 и 70 от 2016 г., бр. 24
от 2017 г., бр. 58 от 2018 г., бр. 3 от 2019 г.;
попр., бр. 5 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 25
от 2020 г.; Решение № 10037 на Върховния
административен съд от 2019 г. – бр. 57 от
2020 г.; изм. и доп., бр. 11 и 27 от 2021 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 4 и 5 се отменят.
2. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) В случаите по чл. 28 от закона мястото
на изпълнение на доставките на една и съща
стока във верига от доставки се определя
по чл. 17, ал. 1 или 2 от закона.
(8) Член 13, ал. 4, т. 7 от закона се прилага
и в случаите на чл. 65а, ал. 4 от закона за
доставката към получател – данъчно незадълженото лице.“
§ 2. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 накрая се добавя „или друг
документ в случаите, когато доставчикът не
е задължен да издава фактура за доставката,
от който е видно, че предмет на доставката
е изнесената стока;“.
2. В ал. 2, т. 1 накрая се добавя „или друг
документ в случаите, когато доставчикът не
е задължен да издава фактура за доставката,

ВЕСТНИК

БРОЙ 59

от който е видно, че предмет на доставката
е изнесената стока;“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Когато стоките се изпращат или превозват до трета страна или територия чрез
пощенски и/или експресни пратки съгласно
Делегиран регламент на Комисията (EC)
2015/2446 от 28 юли 2015 г. за допълнение
на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне
на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза, за
доказване на доставката по чл. 28, т. 1 и 2
от закона доставчикът следва да разполага
със следните документи:
1. документ, от който да е видно, че изпратените или превозените стоки са изнесени;
2. фактура за доставката или друг документ в случаите, когато доставчикът не е
задължен да издава фактура за доставката
по ЗДДС, от който е видно, че предмет на
доставката е изнесената стока.“
§ 3. В чл. 38в думите „и 2“ и „на стоки“
се заличават.
§ 4. В чл. 39 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след числата „21 – 38“ се добавя
„и чл. 38в“.
2. Създава се ал. 8:
„(8) Алинеи 1 – 5 се прилагат и в случаите, когато за доставките, изброени в тази
глава, данъкът е изискуем от получателя на
основание чл. 82 от закона и получателят
не се снабди с документите по чл. 38б до
изтичането на календарния месец, следващ
календарния месец, през който данъкът за
доставката е станал изискуем.“
§ 5. В чл. 40, ал. 1 в основния текст след
думите „чл. 66, ал. 2“ се добавя „, т. 1“.
§ 6. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Доставка, свързана със здравеопазване, по чл. 39, т. 1 от закона е извършването
на к линични изпитвани я на лекарствени
продукти за хуманна употреба, насочени към
профилактика, диагностика и лечение на
заболявания, за които терапевтичните възможности са ограничени или не съществуват
и от които се очакват значителни терапевтични и обществени здравни ползи, оказвани
от главен изследовател и изследовател/и на
участник.“
§ 7. В чл. 50а се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 8 думите „(във формат: мм/
гггг)“ се заличават.
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2. В ал. 5 думите „вносителя по чл. 57б от
закона“ се заменят с „данъчно задълженото
лице по чл. 57б от закона“.
§ 8. Член 50б се отменя.
§ 9. В чл. 55б думите „и 157а“ се заличават.
§ 10. В чл. 58, ал. 1 изречение трето се
изменя така: „Отчитането на анулираните
документи се извършва по реда за отразяване
в приложение № 12.“
§ 11. Създава се чл. 58a:
„Право на приспадане на данъчен кредит след
корекция на грешно данъчно третиране на
доставка
Чл. 58а. В случаите на погрешно съставени документи по чл. 116, ал. 2, 3 и 6 и по
чл. 117а, ал. 2 от закона правото на приспадане на данъчен кредит възниква през данъчния период, през който е издаден новият
данъчен документ, и се упражнява през този
или през някой от следващите 12 данъчни
периода само когато погрешно съставеният
документ е включен в дневника за покупките
на получателя в срока по чл. 72 от закона.“
§ 12. Създава се чл. 58б:
„Право на приспадане на данъчен кредит или
възстановяване на данък след корекци я на
грешно данъчно третиране на доставка при
наличие на влязъл в сила акт, издаден от орган
по приходите
Чл. 58б. (1) При грешно данъчно третиране на доставка при наличие на влязъл в
сила акт, издаден от орган по приходите,
р ег ис т ри ра но т о л и це може да у п ра ж н и
право на приспадане на данъчен кредит,
когато са налице изискванията на чл. 69 и
71 от закона, или право на възстановяване
на начислен данък по съответния ред въз
основа на издаден документ по чл. 67б, ал. 2
и 3, при условие че задължението, което е
установено с акта, е внесено в държавния
бюджет по сметка на компетентната териториална дирекция на Националната агенция
за приходите или е прихванато по чл. 92 от
закона. Правото на приспадане на данъчен
кредит може да се упражни, ако погрешно
съставеният документ е включен в дневника за покупките на получателя в срока по
чл. 72 от закона.
(2) А линея 1 се прилага и когато при
установено грешно данъчно третиране на
доставка размерът на данъка по доставка
не е бил изменен с влязъл в сила акт, издаден от орган по приходите на регистрирано
лице – доставчик.
(3) Правото по ал. 1 възниква през данъчния период, през който е издаден новият
данъчен документ, и се упражнява през този
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или през някой от следващите 12 данъчни
периода.“
§ 13. В чл. 60, ал. 2, т. 2 след ду мите
„търговския регистър“ се добавя „и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел“.
§ 14. В гла ва ед и на десе та се с ъ зда ва
чл. 67а:
„Корекции при грешно данъчно третиране на
доставка
Чл. 67а. Корекции на начислен данък или
ползван данъчен кредит при грешно данъчно
третиране на доставка се извършват по реда
на чл. 116, ал. 1, 4 и 5 и чл. 117а, ал. 1, 3
и 4 от закона. Отчитането на анулираните
документи се извършва по реда за отразяване
в приложение № 12.“
§ 15. В гла ва ед и на десе та се с ъ зда ва
чл. 67б:
„Корекции при грешно данъчно третиране на
доставка при наличие на влязъл в сила акт,
издаден от орган по приходите
Чл. 67б. (1) Корекции на начислен данък
или ползван данъчен кредит при грешно
данъчно третиране на доставка, при наличие
на влязъл в сила акт, издаден от орган по
приходите, се извършват по реда на чл. 116,
ал. 1, 4 и 5 и чл. 117а, ал. 1, 3 и 4 от закона.
(2) При грешно данъчно третиране на
доставка при наличие на влязъл в сила акт,
издаден от орган по приходите, издадените
данъчни документи се анулират и се издават
нови, при условие че установеното с акта
задължение е внесено в държавния бюджет
по сметка на компетентната териториална
дирекция на Националната агенция за приходите или е прихванато по чл. 92 от закона.
(3) Когато при наличие на влязъл в сила
акт, издаден от орган по приходите на регистрирано лице – доставчик, е установено
задължение в резултат на грешно данъчно
третиране на доставка, което е внесено или
прихванато, доставчикът издава документ,
когато за тази доставка не е издаден документ
по чл. 112, ал. 1, т. 1 и 2 от закона.
(4) Отчитането на анулираните документи
се извършва по реда на чл. 113, ал. 20 – 22.“
§ 16. В гла ва д ва на десе та се с ъ зда ва
чл. 71а:
„Възстановяване на недължимо платен данък
Чл. 71а. Когато с влезли в сила актове,
издадени от орган по приходите на доставчик и получател, е установено задължение
в резултат на грешно данъчно третиране
на доставка, което е внесено в д ържавния бюджет по сметка на компетентната
териториална дирекция на Националната
агенция за приходите или е прихванато по
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чл. 92 от закона, Националната агенция за
приходите възстановява недължимо платени или събрани суми по реда на чл. 128 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
след обективна преценка коя от страните по
доставката е понесла неправомерно тежестта
на данъка.“
§ 17. В чл. 73 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение трето и в ал. 9 думите „и 157а“ се заличават.
2. В ал. 10 думите „чл. 154, 156 и/или 157а“
се заменят с „чл. 154 и/или 156“.
3. В ал. 4 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел“.
§ 18. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 6 думите „чл. 107, т. 4, буква „г“
се заменят с „чл. 107, т. 6“.
2. В ал. 7 след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на юридическите
лица с нестопанска цел“.
§ 19. В чл. 77а, ал. 1 и 5 думите „чл. 154,
156 или 157а“ се заменят с „чл. 154 и/или 156“.
§ 20. В чл. 78 се правят следните изменения и допълнения:
1. В а л. 1 д у м и т е „ч л. 154, ч л. 156 и
чл. 157а“ се заменят с „чл. 154 и/или чл. 156“.
2. Създава се ал. 12:
„(12) Когато рег ист ри рано лице док ументира доставка в слу чаите на чл. 67б,
ал. 3, освен реквизитите по чл. 114, ал. 1 от
закона във фактурата се посочва номерът
на влезлия в сила акт, издаден от орган по
приходите, с който е установено грешното
данъчно третиране на доставката, и датата
на внасяне на задължението по него.“
§ 21. В чл. 79, ал. 2, т. 2 думите „и 157а“
и запетаята преди тях се заличават.
§ 22. В чл. 79а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 6 в основния текст думите „може
да“ се заличават.
2. В ал. 13 накрая се създава изречение
четвърто: „Когато споразумението не е в
писмена форма, в уведомлението доставчикът
посочва информацията по ал. 6.“
§ 23. В чл. 80 ал. 6 се отменя.
§ 24. В чл. 82, ал. 1 в основния текст и в
ал. 4 след думите „търговския регистър“ се
добавя „и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел“.
§ 25. В чл. 85, ал. 1 думите „ДС – данъчната ставка в размер 20 на сто“ се заменят с
„ДС – данъчната ставка в размер 9 на сто“.
§ 26. В чл. 88, ал. 1, на ред „ЦПок“ след
думите „когато стоката“ се добавя „по чл. 143,
ал. 3, т. 1 от закона“.
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§ 27. В чл. 95 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3 се създава изречение второ: „В
случаите, когато заявлението се подава от
доставчик, включително който управлява
електронен интерфейс, когато е установен
по седалище и адрес на управление или
има постоянен адрес или обичайно пребиваване само на територията на страната,
към заявлението се прилага и справка за
общата стойност без ДДС в левовата равностойност, определена по обменния курс,
п у бл и к у ва н о т Евр опейск ат а цен т ра л на
банка към 5 декември 2017 г., на доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за
радио- и телевизионно излъчване и услуги,
извършвани по електронен път, които са
предоставени на данъчно незадължени лица,
които са установени, имат постоянен адрес
или обичайно пребиваване в други държави
членки, и на вътреобщностни дистанционни
продажби, при които стоките се изпращат
или транспортират от територията на страната до друга държава членка, за текущата
и предходната календарна година.“
2. Създават се ал. 10 – 12:
„(10) Регистрацията по чл. 154 и/или 156
от закона се прекратява по инициатива на
орган по приходите с издаване на акт за дерегистрация при заличаване/прекратяване/
смърт на регистрираното лице. В този случай
връчването на акта за дерегистрация на лицето, на което се прекратява регистрацията
за прилагане на режима, се извършва по
електронен път, а датата на прекратяване
на регистрацията за прилагане на режима
е първият ден на тримесечието, следващо
календарното тримесечие на изпращането
на акта по електронен път.
(11) Регистрацията по чл. 157а, ал. 1 и 3
от закона се прекратява по инициатива на
орган по приходите с издаване на акт за дерегистрация при заличаване/прекратяване/
смърт на регистрираното лице. В този случай
връчването на акта за дерегистрация на лицето, на което се прекратява регистрацията
за прилагане на режима, се извършва по
електронен път, а датата на прекратяване
на регистрацията за прилагане на режима
е първият ден на месеца, следващ месеца
на изпращането на акта по електронен път.
(12) Регистрацията по чл. 157а, ал. 2 от
закона на представител се прекратява по инициатива на орган по приходите с издаване на
акт за дерегистрация при заличаване/прекратяване/ смърт на представителя. Връчването
на акта за дерегистрация на представителя
се извършва по електронен път, а датата на
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прекратяване на регистрацията е първият ден
на месеца, следващ месеца на изпращането
на акта по електронен път. В този случай
се прекратява и регистрацията по чл. 157а,
ал. 3 от закона на данъчно задължените лица,
които са представлявани от представителя,
като регистрацията им се прекратява с издаване на акт за дерегистрация на всяко от
тях, който се връчва по електронен път, а
датата на прекратяване на регистрацията
им за прилагане на режима е първият ден
на месеца, следващ месеца на изпращането
на акта по електронен път.“
§ 28. В глава шестнадесета раздел IVa
се отменя.
§ 29. Член 109 се изменя така:
„Удостоверяване на доставки, облагаеми с
нулева ставка
Чл. 109. (1) Нулева ставка на данъка се
прилага за облагаеми доставки на стоки и
услуги с място на изпълнение на територията
на страната, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. получатели са лицата по чл. 173, ал. 6
от закона;
2. Република България не е държава на
установяване на лицата по т. 1;
3. Република България е приемаща държава на лицата по т. 1.
(2) Нулева ставка на данъка се прилага
за облагаеми доставки на стоки и услуги
с място на изпълнение на територията на
страната, когато получатели са институциите
на Европейския съюз, Европейската общност
за атомна енергия, Европейската централна
банка, Европейската инвестиционна банка
или органите на Европейския съюз по чл. 173,
ал. 5 от закона.
(3) Нулева ставка на данъка се прилага
за облагаеми доставки на стоки и услуги
с място на изпълнение на територията на
страната, когато са изпълнени едновременно
следните условия:
1. получатели са лицата по чл. 173, ал. 6
от закона;
2. Република България не е държава на
установяване на лицата по т. 1;
3. Република България не е приемаща
държава на лицата по т. 1.
(4) За прилагането на нулевата ставка на
данъка по ал. 1 доставчикът е длъжен да
разполага със следните документи:
1. фактура за доставката, и
2. удостоверение за освобож даване от
ДДС и/или акциз по образец – приложение
II към чл. 51 от Регламент за изпълнение
(ЕС) 2022/432 на Съвета от 15 март 2022 г.
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за изменение на Регламент за изпълнение
(ЕС) № 282/2011 по отношение на удостоверението за освобождаване от ДДС и/или
акциз (OB, L 88 от 16 март 2022 г.), наричан по-натат ък Регламент за изпълнение
(ЕС) № 2022/432, по т върдено о т т ери т о риална дирек ци я на Националната агенция за приходите – София, когато Република България е приемащата държава и не е
държава на установяване, за лицата по ал. 1.
(5) За прилагането на нулевата ставка на
данъка по ал. 2 доставчикът е длъжен да
разполага със следните документи:
1. фактура за доставката;
2. удостоверение за освобождаване от ДДС
и/или акциз задължение за заплащане на
данък по образец – приложение II към чл. 51
от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432,
потвърдено от териториална дирекция на
Националната агенция за приходите – София,
независимо коя е приемащата държава, за
лицата по ал. 2.
(6) За прилагането на нулевата ставка на
данъка по ал. 3 доставчикът е длъжен да
разполага със следните документи:
1. фактура за доставката;
2. приложение II към чл. 51 от Регламент
за изпълнение (ЕС) 2022/432, потвърдено
от съответния компетентен орган на приемащата държава членка, когато Република
България не е държава на установяване, за
лицата по ал. 3.
(7) Нулева ставка на данъка се прилага
за облагаеми доставки на стоки и услуги
с място на изпълнение на територията на
страната, когато са изпълнени едновременно
следните условия:
1. получатели са лицата по чл. 173, ал. 8
от закона;
2. получените стоки и услуги от лицата
по т. 1 не се използват незабавно или на покъсна дата за последващи доставки срещу
възнаграждение, и
3. стоките или услугите са закупени от
лицата по т. 1 в изпълнение на задачите,
възложени им от правото на Европейския
съюз в отговор на пандемията от COVID-19.
(8) За прилагането на нулевата ставка на
данъка по ал. 7 доставчикът е длъжен да
разполага със следните документи:
1. фактура за доставката;
2. удостоверение за освобож даване от
ДДС и/или акциз по образец – приложение
II към чл. 51 от Регламент за изпълнение
(ЕС) 2022/432, потвърдено от териториална
дирекция на Националната агенция за приходите – София, или съответния компетентен
орган на държава членка, за лицата по ал. 7.“
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§ 30. В чл. 109а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 109, ал. 3“ се заменят с „чл. 109, ал. 4, 5 и 6“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Когато Европейската комисия или
съо т вет ната агенц и я и ли орган у ведоми
страната, че условията за прилагане на нулева ставка, предвидени в чл. 173, ал. 8 и
9 от закона, не са налице, териториалната
дирекция на Националната агенция за приходите – София, не заверява удостоверението
за освобождаване от ДДС и/или акциз.“
§ 31. Член 110 се изменя така:
„Процедура за заверяване на удостоверение за
освобождаване от задължение за заплащане
на данък
Чл. 110. (1) В случаите, когато Република
България е приемаща държава, освобождаването от задължение за заплащане на данък
на лицата по чл. 109, ал. 1 се извършва при
спазване на ог рани чени я та и услови я та,
установени в многостранната конвенция, с
която съответният орган е учреден, съответно
споразумението за седалището, ратифицирани от Република България и обнародвани по
съответния ред.
(2) В случаите, когато Република България
е приемаща държава, освобождаването от
задължение за заплащане на данък за доставки с място на изпълнение на територията
на страната на лицата по чл. 109, ал. 2 се
извършва при спазване на ограниченията и
условията, установени в споразумението за
прилагане на протокола за привилегиите и
имунитетите на Европейските общности в
Република България.
(3) В случаите, когато Република България
е приемаща държава, за освобождаване от
задължение за заплащане на данък лицата
по чл. 109, ал. 1 и 2 могат да подават за потвърждение удостоверение по образец – приложение II към чл. 51 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2022/432, в случаите, когато
доставките са с място на изпълнение:
1. в друга държава членка – за лицата по
чл. 109, ал. 1 и 2, или
2. на територията на страната – за лицата
по чл. 109, ал. 2.
(4) Удостоверението по ал. 3 се подава
от лицата по чл. 109, ал. 1 и 2 за потвърждение в териториална дирекция на Националната агенция за приходите – София, в
два екземпляра – един за лицето и един за
Националната агенция за приходите. Към
удостоверението се прилагат договор, както
и формуляр за поръчка, проформа фактура,
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оферта или друг документ, свързан с доставката.
(5) Териториалната дирекция на Национа лната агенци я за при ходите – Софи я,
освобождава:
1. институциите на Европейския съюз,
Европейската общност за атомна енергия,
Европейската централна банка, Европейската
инвестиционна банка или органите на Европейския съюз по чл. 173, ал. 5 от закона
от потвърж даване на удостоверението по
ал. 3, когато доставяните стоки и услуги са
предназначени за официално ползване;
2. лицата по чл. 173, ал. 6, т. 1, букви „а“,
„б“ и „д“ от закона от потвърждаване на
удостоверението по ал. 3, когато доставяните
стоки и услуги, предназначени за официално
ползване, са с място на изпълнение в друга
държава членка.
(6) Освобождаването по ал. 5 се извършва
с решение за отмяна на задължението за
потвърждаване за период две години.
(7) Потвърждението по ал. 3 и освобождаването по ал. 5 се извършват в 14-дневен
срок от подаването на удостоверението или в
същия срок се постановява мотивиран отказ
за потвърждаването му. Отказът може да
се обжалва по реда на чл. 144 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс.
(8) Териториа лната дирек ци я по а л. 4
води регистър на потвърдените удостоверения по чл. 109, ал. 4, т. 2 и ал. 5, т. 2, както
и регистър за освобождаванията по ал. 5.“
§ 32. Член 111 се изменя така:
„Изисквания към формулярите на удостоверението
Чл. 111. (1) Формулярът на удостоверението за освобождаване от ДДС и/или акциз
по образец – приложение II към чл. 51 от
Регламен т за изп ъ лнение (ЕС) 2022/432,
трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да бъде бял с размер 210 мм × 297 мм
с ма кси ма л но о т к лонен ие в д ъ л ж и нат а
от -5 мм или +8 мм;
2. да е на български или английски език.“
§ 33. В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Регистрирано по чл. 154, 156 и 157а от
закона лице за доставките, за които прилага
тези режими, съставя отчет за извършените
продажби по чл. 119 от закона, включително
когато е издало фактура или известие към
фактура за тях, като в отчета за извършените
продажби се описва общата сума на данъчните основи. Отчетът се съставя най-късно в
последния ден на съответния данъчен период.“
2. Създава се ал. 7:
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„(7) Когато данъчно задължено лице, предоставило стоки или услуги срещу приемане
на ваучер за конкретна цел като заплащане
или част от заплащане, е лице, различно
от издателя на ваучера, при фактическото
предоставяне на стоки или извършване на
услуги по чл. 131а, ал. 3 от закона данъчно
задълженото лице не съставя отчет за извършените продажби по чл. 119 от закона.“
§ 34. В чл. 113 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 18 се отменя.
2. Алинея 19 се изменя така:
„(19) Лице, регистрирано на основание
чл. 96, 97 или чл. 100, ал. 1 от закона, ако
е регистрирано за прилагане на някой от
специалните режими по чл. 154, 156 и/или
157а от закона, отразява данните от отчета
за продажбите по чл. 112, ал. 6 на един ред
в дневника за продажбите, като попълва
колони 1 – 5 и 23 на приложение № 10. В
тези случаи издадените данъчни документи
за доставките не се отразяват в дневника за
продажбите за периода.“
3. Създават се ал. 20 и 21:
„(20) Когато с влязъл в сила акт, издаден
от орган по приходите на регистрирано лице-получател, е установено грешно данъчно
третиране на доставка, в резултат на което
не е налице право на приспадане на данъчен
кредит и е извършена корекция по чл. 67б,
ал. 1, документите по чл. 67б, ал. 2 се отразяват в отчетните регистри:
1. о т рег ис т ри ра но т о л и це-пол у чат ел,
като анулираните документи се отразяват
със стойност нула, а новоиздадените документи – по общия ред на закона;
2. о т рег ис т ри ра но т о л и це-дос та вч и к ,
като анулираните документи се отразяват
с противоположен знак, а новоиздадените
документи – по общия ред на закона.
(21) Когато с влязъл в сила акт, издаден
от орган по приходите на регистрирано лице-доставчик, е установено грешно данъчно
третиране на доставка, в резултат на което е
начислен данък и е извършена корекция по
чл. 67б, ал. 1, документите по чл. 67б, ал. 2
се отразяват в отчетните регистри:
1. о т рег ис т ри ра но т о л и це-пол у чат ел,
като анулираните документи се отразяват
с противоположен знак, а новоиздадените
документи – по общия ред на закона;
2. от регистрираното лице-доставчик, като
анулираните документи и новоиздадените
документи се отразяват със стойност нула.“
§ 35. В чл. 115 ал. 1 се изменя така:
„(1) Регистрираното лице подава посочените в този раздел справка-декларация по
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чл. 125, ал. 1 от закона и когато има задължение по чл. 125, ал. 2 от закона – VIES-декларация. Регистрирано по чл. 154, 156 или
157а от закона лице подава справка-декларацията и по чл. 159, ал. 4 и/или чл. 159а,
ал. 2 от закона. Данъчно задължено лице,
регистрирано само по чл. 154 и 156 от закона,
подава единствено справка-декларацията по
чл. 159, ал. 4 от закона.“
§ 36. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1, буква „а“ след думите „търговския регистър“ се добавя „и регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел“;
б) в т. 1 буква „в“ се изменя така:
„в) номер по чл. 84, ал. 2 от Данъчноо си г у ри т е л н и я п р оце с уа лен кодекс – на
физическите лица, които не са вписани в
търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, съответно
в регистър БУЛСТАТ;“
в) точка 5 се изменя така:
„5. „Държава на установяване“ за целите
на чл. 109 и 110 е:
а) държавата, в която лицата имат седалище съгласно международните конвенции
за създаването им или в споразуменията
за тяхното създаване – за международните
организации;
б) държавата, в която е установено кома н д ва нет о/щабът на Орга н иза ц и я та на
Северноатлантическия договор – за командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор;
в) държавата, чиито въоръжени сили взимат участие в общи отбранителни действия
в друга държава – за въоръжени сили на
държавите, които са страни по Северноатлантическия договор.“;
г) създава се точка 5а:
„5а. Република България е „приемаща
държава“ за целите на чл. 109 и 110 за:
а) дип ломат и ческ и и консулск и п редставителства, както и членовете на техния
персонал в страната;
б) представителства в страната на международни организации, признати от държавните органи на страната, или членове
на такива организации при ограниченията
и условията, установени в международните
конвенции за създаване на организациите
или в споразуменията за техните седалища;
в) открити командвания/щабове на Организацията на Северноатлантическия договор
на територията на страната;
г) въоръжени сили на дру ги държави,
които са страни по Северноатлантическия
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договор, които преминат или пребивават
на територията на страната, за да участват
в общите отбранителни дейности на Северноатлантическ и я договор на територи ята
на страната и/или на територията на друга
държава;
д) в ъ о р ъ жен и с и л и н а д ру г и д ърж ави – членки на Европейския съюз, които
преминават или пребивават на територията
на страната, за да участват в отбранителни
дейности на територията на страната и/или
на територията на друга държава, имащи за
цел изпълнение на дейност на Европейския
съюз в рамките на ОПСО;
е) представителства на институциите на
Европейския съюз, Европейската общност
за атомна енергия, Европейската централна
банка, Европейската инвестиционна банка
или органите на Европейския съюз по чл. 173,
ал. 5 от закона.“;
д) създава се точка 10:
„10. „К линични изпитвани я на лекарствени проду кти“, „главен изследовател“,
„изследовател/и“ и „у частник“ по чл. 41,
ал. 2 са клинични изпитвания, главен изследовател, изследовател/и на участник по
смисъла на Закона за лекарствените продукти
в хуманната медицина.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато физическо лице получи при
регистрацията си идентификационен номер
за целите на ДДС в качест во, разли чно
от едноличен търговец, и впоследствие се
впише като едноличен търговец, идентификационният му номер за целите на ДДС е
номерът по ал. 1, т. 1, буква „а“, получен в
качеството му на едноличен търговец, пред
който е поставен знакът „BG“.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато физическо лице получи при
регистрацията си идентификационен номер
за целите на ДДС в качеството си на едноличен търговец и впоследствие се заличи от
търговския регистър, ако за него са налице основанията за регистрация по закона,
идентификационният му номер за целите на
ДДС е номерът по ал. 1, т. 1, буква „в“, пред
който е поставен знакът „BG“, когато лицето
не е вписано в регистър БУЛСТАТ, а когато лицето е вписано в регистър БУЛСТАТ,
идентификационният му номер за целите
на ДДС е единният идентификационен код
по БУЛСТАТ, пред който е поставен знакът
„BG“.“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато физическо лице е вписано
както в търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел
като едноличен търговец, така и в регистър
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БУЛСТАТ, при регистрацията му по закона
идентификационният му номер за целите на
ДДС е номерът по ал. 1, т. 1, буква „а“, получен в качеството му на едноличен търговец.“
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Когато физическо лице е получило
при регист раци ята си идентификационен
номер за целите на ДДС, който е номер по
ал. 1, т. 1, буква „в“, пред който е поставен
знакът „BG“, и впоследствие се впише в
регист ър БУЛСТАТ, идентификационният
му номер за целите на ДДС е единни ят
идентификационен код по БУЛСТАТ, пред
който е поставен знакът „BG“, само когато
физическото лице не е вписано в търговския
регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел.“
6. Създават се ал. 7 – 9:
„(7) Когато физическо лице е получило
при регист раци ята си идентификационен
номер за целите на ДДС, който е единният
идентификационен код по БУЛСТАТ, пред
който е поставен знакът „BG“, и впоследствие
се заличи от регист ър БУЛСТАТ, ако за
него са налице основанията за регистрация
по закона, идентификационният му номер
за целите на ДДС е номерът по ал. 1, т. 1,
буква „в“ от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс – на физическите лица, пред
който е поставен знакът „BG“.
(8) В случаите по ал. 3 – 7 за дата на
промяна на идентификационния номер за
целите на ДДС се счита датата на вписване
на съответното обстоятелство в търговския
регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел или в регистър БУЛСТАТ. В
тези случаи не се смята, че лицето извършва
доставка на наличните стоки или услуги по
чл. 111 от закона.
(9) Лицата по ал. 3 – 7, когато подават
декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 от закона
за данъчния период, през който е променен
идентификационният им номер за целите на
ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона, използват
новия си идентификационен номер за целите
на ДДС, а когато подават тези декларации за
предходни на промяната данъчни периоди,
използват стария си идентификационен номер за целите на ДДС. Лицата по ал. 3 – 7,
когато подават декларациите по чл. 159, ал. 4
от закона за данъчния период, през който е
променен идентификационният им номер за
целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона, и
предходни на него периоди, използват стария си идентификационен номер за целите
на ДДС.“
§ 37. Приложение № 1 към чл. 74, ал. 1
се изменя така:
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„Приложение № 1
към чл. 74, ал. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
ПО ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ

ТД на НАП

Входящ № / г.
Попълва се от приходната администрация

А. Наименование, адрес за кореспонденция и електронен адрес за кореспонденция на регистрираното лице

Идентификационен номер

Раздел А: Настоящото заявление подавам за регистрация по ЗДДС:
Регистрация по ЗДДС
П ромяна на данни относно регистрацията по ЗДДС
Раздел Б: Правото (задължението) си за регистрация по Закона за данък върху добавената
стойност реализирам на основание:
Ч л. 96, ал. 1 от ЗДДС – задължителна регистрация за данъчно задължено лице, което е установено на територията на страната, при облагаем оборот съгласно чл. 96, ал. 1 ЗДДС
лв.
Ч л. 96, ал. 9 от ЗДДС – задължителна регистрация за данъчно задължено лице, което не е
установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки или услуги
по чл. 12 ЗДДС, различни от тези, по които данъкът е изискуем от получателя, и от тези, за
които законът предвижда задължение за регистрация по чл. 97 ЗДДС
Ч л. 100, ал. 1 ЗДДС – регистрация по избор за лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 ЗДДС
Ч л. 97, ал. 1 ЗДДС – задължителна регистрация за лице, установено в друга държава членка,
което не е установено на територията на страната и извършва облагаеми доставки на стоки,
които се монтират или инсталират на територията на страната от или за негова сметка
Ч л. 97а ЗДДС – задължителна регистрация за данъчно задължени лица по чл. 3, ал. 1, 5 и
6 ЗДДС
Ч л. 99, ал. 3 ЗДДС – задължителна регистрация за данъчно незадължено юридическо лице
и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл. 96, 97, чл. 100, ал. 1
и чл. 102 ЗДДС и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки, с което общата
стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лв. за текуща календарна година
Ч л. 99, ал. 7 ЗДДС – задължителна регистрация за данъчно задължено лице, установено в
друга държава членка, което извършва вътреобщностно придобиване на стоки на територията
на страната по чл. 15а, ал. 6 или чл. 65а ЗДДС, независимо от стойността на извършените
от него облагаеми вътреобщностни придобивания по чл. 99, ал. 2 ЗДДС
Ч л. 100, ал. 2 ЗДДС – регистрация по избор на данъчно задължено лице, което извършва
вътреобщностно придобиване на стоки и за което не са налице условията на чл. 99, ал. 1 ЗДДС
Ч л. 132, ал. 1 ЗДДС – задължителна регистрация на лице, което на основание чл. 10, ал. 1
ЗДДС придобива стоки и услуги от регистрирано лице
Ч л. 132, ал. 5 ЗДДС – задължителна регистрация на неперсонифицирано дружество, в което
участва съдружник, който е регистрирано по този закон лице
Ч л. 132а ЗДДС – регистрация по избор при смърт на регистрирано по този закон физическо
лице или физическо лице – едноличен търговец, чието предприятие е поето по наследство
или по завет, когато независимата икономическа дейност на починалото лице бъде продължена от лице, което не е регистрирано по този закон и за което не са налице условията за
задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1 ЗДДС
Раздел В: Приложени документи
 правка за облагаемия оборот по чл. 96 от ЗДДС по месеци за последните 12 месеца преди
С
текущия или справка за облагаемия оборот по чл. 96 от ЗДДС по месеци за последните
12 месеца и за текущия месец до датата, на която е достигнат оборотът, когато оборотът е
достигнат за период не по-дълъг от два последователни месеца, включително текущия
Д руг документ:
Д руг документ:
Д руг документ:
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Д руг документ:
Д руг документ:
Раздел Г: Акредитиран представител
Регистрацията по този закон осъществявам на основание чл. 133 ЗДДС чрез акредитирания
представител:
Идентификационен номер на акредитирания представител:
Адрес на акредитирания представител:
Подписаният
декларирам, че представлявам акредитирания представител, посочен по-горе, и съм се запознал със задълженията на акредитирания представител съгласно ЗДДС и правилника за
неговото прилагане.
Дата:
Длъжност:
Подпис:
Долуподписаният
декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Дата:
Длъжност:
Подпис:
Забележка: Стойностите се посочват в левове и стотинки.“
§ 38. Приложение № 8 към чл. 77, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 77, ал. 1
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДЕРЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА
ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
А. Наименование и адрес за кореспонденция на
регистрираното лице

ТД на НАП
Входящ № / г.
Попълва се от приходната администрация
Индентификационен номер
Идентификационен номер по ДДС
BG

Раздел А: Настоящия формуляр подавам за:
Прекратяване на регистрация по ЗДДС по задължение (задължителна дерегистрация)
Прекратяване на регистрация по ЗДДС по избор (дерегистрация по избор)
Раздел Б: Правото (задължението) си за прекратяване на регистрацията по Закона за данък върху
добавената стойност реализирам на основание:
Ч л. 107, т. 3 ЗДДС – задължителна дерегистрация при заличаване на едноличния търговец от
търговския регистър
Ч л. 107, т. 4, буква „б“ ЗДДС – задължителна дерегистрация при прекратяване на юридическо
лице с ликвидация, когато лицето не е избрало да остане регистрирано до датата на заличаването му от търговския регистър
Ч л. 108, ал. 1, т. 1 ЗДДС – дерегистрация по избор при отпадане на съответното основание за
задължителна регистрация – за лице, регистрирано на основание чл. 96, ал. 1, чл. 97 или чл. 100,
ал. 1 ЗДДС
Ч л. 108, ал. 1, т. 3 ЗДДС – дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 99,
ал. 3 и чл. 100, ал. 2 ЗДДС, когато за предходната календарна година сумата на данъчните основи на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на нови превозни средства и
акцизни стоки, не надвишава 20 000 лв. и към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация
Ч л. 108, ал. 1, т. 4 ЗДДС – дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 97а
ЗДДС, когато към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание
за задължителна регистрация
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Ч л. 108, ал. 1, т. 5 ЗДДС – дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 96,
ал. 9 ЗДДС, когато за последните 12 месеца преди текущия месец не е извършвало облагаеми
доставки на стоки или услуги по чл. 12 ЗДДС
Ч л. 108, ал. 1, т. 6 ЗДДС – дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 99,
ал. 7 ЗДДС, когато за последните 12 месеца преди текущия месец лицето не е извършвало облагаеми вътреобщностни придобивания и към датата на подаване на заявлението за дерегистрация
не е налице основание за задължителна регистрация
Ч л. 108, ал. 3 ЗДДС – дерегистрация по избор на лице, регистрирано на основание чл. 132 и 132а
ЗДДС, когато към датата на подаване на заявлението не е налице основание за задължителна
регистрация
Ч л. 108, ал. 4 ЗДДС – дерегистрация по избор, когато данъчно задължено лице, регистрирано
на основание чл. 96, ал. 9 ЗДДС, се регистрира в друга държава членка за прилагане на режим
извън Съюза, режим в Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети
страни или територии, когато започне да извършва само доставки, за които се прилага режим
извън Съюза, режим в Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети
страни или територии.
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата държава членка:
Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС: ……………………..
Идентификационен номер за целите на ДДС: ……………………………………….
Ч л. 108, ал. 4 ЗДДС – дерегистрация по избор, когато данъчно задължено лице, регистрирано на
основание чл. 96, ал. 9 ЗДДС, се регистрира в страната по чл. 154 или 156 ЗДДС, когато започне да извършва само доставки, за които се прилага режим извън Съюза или режим в Съюза
Раздел В: Отчетна стойност по счетоводни данни на наличните активи, намалена с начислените
амортизации и обезценки към датата на подаване на заявлението за дерегистрация, за които
следва да бъде начислен данък по чл. 111 от ЗДДС
Обща отчетна стойност по счетоводни данни на наличните активи, намалена с начислените
амортизации и обезценки към датата на подаване на заявлението за дерегистрация, за които
следва да бъде начислен данък по чл. 111 от ЗДДС ........................................................... лв.
Раздел Г: Приложени документи

Долуподписаният

„

декларирам, че представлявам лицето, посочено в кл. А, и посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Дата: ________________ Длъжност: ________________________________ Подпис:“
§ 39. В приложение № 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Заглавието се изменя така:
„Параметри, структура и изисквания към файловете на техническия носител и ред за
отразяване на документи“
2. В „Изисквания към конкретни полета“:
а) в „Полето „Вид на документа“ в колони „Код“ и „Описание“ се добавя:
Код
Описание50

Описание50
Протокол за начисляване на изискуемия ДДС за доставките на гориво, за които са
предоставени компенсации

83

Отчет за извършените продажби при предоставени компенсации за горива

84

Отчет за извършените продажби на хляб

85

Отчет за извършените продажби на брашно

“
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б) след изречението „Лице, за което стоки под режим складиране на стоки до поискване
са предназначени да бъдат доставени и са изпратени до територията на страната, отразява информацията от регистъра по чл. 123, ал. 6 от закона в дневника за покупките в полето „Вид на
документа“ с код 05.“ се добавя:
„Лице, което е избрало да предоставя компенсации за горива по чл. 112 от ЗИД на ЗДБРБ
за 2022 г., отразява информацията от протокола по чл. 112, ал. 8 от същия закон в дневника за
продажбите в полето „Вид на документа“ с код 50, а отчета по 112, ал. 7 от същия закон – в
дневника за продажбите в полето „Вид на документа“ с код 83.
Лице, което извършва продажби на хляб, отразява информацията от отчета по параграф 20а,
ал. 7 в дневника за продажбите в полето „Вид на документа“ с код 84.
Лице, което извършва продажби на брашно, отразява информацията от отчета по параграф
20а, ал. 7 в дневника за продажбите в полето „Вид на документа“ с код 85.“;
в) изречение „Полето „Вид на документа“ във файла „POKUPKI.ТХТ“ не може да съдържа
код „81“, „82“ и „04“.“ се изменя така:
„Полето „Вид на документа“ във файла „POKUPKI.ТХТ“ не може да съдържа код „04“, „50“,
„81“, „82“, „83“, „84“ и „85“.“;
г) в изречението „Полетата „Идентификационен номер на контрагента (доставчик)“ и „Идентификационен номер на контрагента (получател)“ думите „§ 1 от допълнителната разпоредба на
ППЗЗД,“ се заменят с „§ 1 от допълнителната разпоредба на ППЗДДС,“;
д) в изречението „Полетата задължително се попълват с код „999999999999999“ в случаите,
когато контрагентът е чуждестранно лице (физическо или юридическо), което няма регистрация
по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и ЗДДС или няма ДДС номер, с който лицето е
регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка“ накрая се поставя запетая и се добавя
„или е данъчно незадължено физическо лице, в случаите, когато доставчикът няма задължение
да посочва в издадения от него данъчен документ идентификационния номер на това лице.“;
е) след изречението „Полетата задължително се попълват с код „999999999999999“ в случаите,
когато контрагентът е чуждестранно лице (физическо или юридическо), което няма регистрация
по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и ЗДДС или няма ДДС номер, с който лицето
е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка“ се добавя:
„Полето „Идентификационен номер на контрагента (получател)“ задължително се попълва с
код „999999999999999“ в случаите, когато се отразява протокол с код 50.“;
ж) в полето „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“ след изречението „Регистрирани лица, които прилагат отложено начисляване на данък при внос по чл. 167а от закона
за стоки, описани в приложение № 3 на закона, посочват код „03“ в дневника за продажбите в
колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“ се добавя:
„Регистрирани лица, които са доставчици по доставка на хляб с място на изпълнение на
територията на страната, посочват код „07“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по
чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС“. Регистрирани лица, които внасят хляб, посочват код „07“ в дневника за покупките в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по
чл. 167а от ЗДДС“. Регистрирани лица, които са получатели по вътреобщностно придобиване на
хляб, посочват код „07“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС
или внос по чл. 167а от ЗДДС“ и в дневника за покупките в колона 8а „Доставка по чл. 163а от
ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС“. Регистрирани лица, които са доставчици по доставка на
брашно с място на изпълнение на територията на страната, посочват код „08“ в дневника за продажбите в колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС“. Регистрирани
лица, които внасят брашно, посочват код „08“ в дневника за покупките в колона 8а „Доставка
по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС“. Регистрирани лица, които са получатели по
вътреобщностно придобиване на брашно, посочват код „08“ в дневника за продажбите в колона
8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС“ и в дневника за покупките в
колона 8а „Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС“.“;
з) в полето „Доставка по чл. 163а от ЗДДС или внос по чл. 167а от ЗДДС“ в колони „Код“ и
„Описание“ след код „03 Внос на стоки по приложение № 3 от ЗДДС“ се добавя:
„
Код

Описание

07

Доставка, внос или вътреобщностно придобиване на хляб

08

Доставка, внос или вътреобщностно придобиване на брашно

“
3. В „Дневник за продажбите – структура на файловете на техническия носител“:
а) на ред „02 – 04“ от колона 1 „код“ в колона 6 „Контроли/правила при приемане, водещи
до отхвърляне на файла поради нарушена структура“ след думите „82 – Отчет за извършените
продажби при специален ред на облагане“ се добавя:
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„код 50 Протокол за начисляване на изискуемия ДДС за доставките на гориво, за които са
предоставени компенсации
код 83 Отчет за извършените продажби при предоставени компенсации за горива
код 84 Отчет за извършените продажби на хляб
код 85 Отчет за извършените продажби на брашно“;
б) на ред „02 – 27“ от колона 1 „код“ в колона 6 „Контроли/правила при приемане, водещи
до отхвърляне на файла поради нарушена структура“ след думите „03 – Внос по приложение 3
от ЗДДС“ се добавя:
„07 – Доставка, внос или вътреобщностно придобиване на хляб;
08 – Доставка, внос или вътреобщностно придобиване на брашно.“
4. В „Дневник за покупките – структура и изисквания към файловете на техническия носител“ на ред „03 – 45“ от колона 1 „код“ в колона 6 „Контроли/правила при приемане, водещи до
отхвърляне на файла поради нарушена структура“ след думите „03 – Внос по приложение 3 от
ЗДДС“ се добавя:
„07 – Доставка, внос или вътреобщностно придобиване на хляб“;
08 – Доставка, внос или вътреобщностно придобиване на брашно.“
§ 40. Приложение № 16 към чл. 95, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 16
към чл. 95, ал. 1
Входящ номер/дата:
ТД на НАП:
Попълва се от приходната администрация.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ (АКТУАЛИЗАЦИЯ) ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН
РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА
ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ С ПОЛУЧАТЕЛИ ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА И С МЯСТО
НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНК А (СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ
ИЗВЪН СЪЮЗА)
Настоящото заявление подавам за:
Регистрация за прилагане на специалния режим извън Съюза
Промяна на данни относно регистрацията за прилагане на специалния режим извън Съюза (актуализация)

Данни за данъчно задълженото лице
Идентификация
Национален данъчен номер на лицето, предоставен от държавата, където
е установено по седалище и адрес на управление
ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер
от регистъра на НАП
Идентификационен номер по ЗДДС за прилагане на режим извън Съюза
Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище
и адрес на управление
Наименование/име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице
Търговско име, ако е различно от наименованието

Контакти
Адрес
Квартал ........................................................................... Улица .......................................................................................
Номер ................. Блок ............. Етаж ............... Апартамент .......... Пощенска кутия .....................................
Град .............................................................................................. Пощенски код ...........................................................
Община .................................................................. Област/Регион ............................................................................
Община ...................................................... Област/Регион ...........................................................................................
Държава ................................................................................................................................................................................
Телефон .................................................................................. Електронен адрес .........................................................
Интернет страница на данъчно задълженото лице ...............................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Лице, представляващо данъчно задълженото лице
.................................................................................................................................................................................................
Лице за контакт, когато е различно от лицето, представляващо данъчно задълженото лице
.................................................................................................................................................................................................

С Т Р.

24

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 59

Данни за акредитирания представител
Идентификация
Идентификационен номер по ЗДДС, ако има такъв
ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ/Служебен
номер от регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен
номер от регистъра на НАП
Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно
задълженото лице
Търговско име, ако е различно от наименованието
Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление
Декларация
Подписаният ………………………….….. декларирам, че
представлявам акредитирания представител,
посочен по-горе, и съм се запознал със задълженията на акредитирания представител съгласно
ЗДДС и правилника за неговото прилагане.

Банкова сметка
IBAN/OBAN
BIC
Наименование на банката
Титуляр на банковата сметка

Предходни и настоящи/текущи регистрации за прилагане на специалните режими*
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице:
вече е било регистрирано в Република България или в друга държава – членка на ЕС, за
прилагане на този специален режим и/или специален режим в Съюза, и/или специален режим
за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, и/или
е регистрирано в Република България или в друга държава – членка на ЕС, за прилагане на
този специален режим и/или специален режим в Съюза, и/или за специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии,
посочете идентификационните номера за прилагане на режим, които е използвало/ползва.
Държава – членка на ЕС, издала идентификационния Идентификационен номер за прилагане на режима
номер за прилагане на режима
*Информацията се попълва поотделно за всички идентификационни номера, използвани преди и/или
към момента на подаване на заявлението.

Дата на започване на прилагането на специалния режим извън Съюза
Извършвало ли е преди подаване на заявлението посоченото по-горе данъчно задължено лице
доставки, за които специалният режим би бил приложим?
Да
Не
Ако да, посочете датата на първата доставка: ...........................................................................
Промяна на държава членка по идентификация
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице е регистрирано в друга държава членка за
прилагане на режим извън Съюза, но желае да се регистрира за прилагане на този режим в
Република България, посочете идентификационния номер за прилагане на режим извън Съюза,
под който лицето е регистрирано в другата държава – членка на ЕС.
Имайте предвид, че за да се регистрира лицето за прилагане на режим извън Съюза в Република България, то трябва да прекрати регистрацията си в другата държава – членка на ЕС, като
я уведоми за прекратяването на регистрацията си в нея не по-късно от 10-о число на месеца,
следващ посочената от лицето в заявлението дата на промяната.
Посочете датата на промяна: …….............................................................................................…..
Държава – членка на ЕС, издала идентификационния номер за прилагане на режим извън Съюза

Идентификационен номер за прилагане
на режим извън Съюза

Идентификация в други държави – членки на ЕС*
Ако друга държава – членка на ЕС, е издала на посоченото по-горе лице идентификационен
номер за целите на ДДС като неустановено на територията на тази държава членка данъчно
задължено лице, посочете всички такива идентификационни номера.
Държава от ЕС, издала идентификационния номер
за целите на ДДС

Идентификационен номер за целите на ДДС

*Информацията се попълва поотделно за всяка държава – членка на ЕС, в която лицето има идентификация.
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Декларация
Декларирам, че посоченото по-горе лице няма седалище и адрес на управление и няма постоянен обект на територията на Европейския съюз.
Приложения:
Име на прикачения файл

Описание

Тип на файла

Декларация
Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Дата:
Подпис:“
§ 41. Приложение № 17 към чл. 95, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 17
към чл. 95, ал. 2
Входящ номер/дата:
ТД на НАП

Попълва се от приходната администрация.
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН
РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА
ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ С ПОЛУЧАТЕЛИ ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА И С МЯСТО
НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНК А (СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ
ИЗВЪН СЪЮЗА)
Настоящото заявление подавам за:
Прекратяване на регистрация за прилагане на специалния режим извън Съюза

Данни за данъчно задълженото лице
Идентификация
Национален данъчен номер на лицето, предоставен от държавата, където е
установено по седалище и адрес на управление
ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на НАП
Идентификационен номер по ЗДДС за прилагане на режим извън Съюза
Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на
управление
Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице
Търговско име, ако е различно от наименованието

Контакти
Адрес
....................................................................................................................................................
Телефон .........................................................................
Електронен адрес ............................................................
Интернет страница на данъчно задълженото лице ...................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Лице, представляващо данъчно задълженото лице
..............................................................................................................................................................................................
Лице за контакт, когато е различно от лицето, представляващо данъчно задълженото лице
..............................................................................................................................................................................................

Данни за акредитирания представител, когато данъчно задълженото лице, което извършва услуги,
за които се прилага специалният режим извън Съюза, се представлява от акредитиран представител
Идентификация
Идентификационен номер по ЗДДС, ако има такъв
ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра
на НАП
Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице
Търговско име, ако е различно от наименованието
Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище
и адрес на управление
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Правото (задължението) за прекратяване на регистрацията за прилагане на специалния режим
извън Съюза се реализира на основание:
чл. 155, ал. 1, т. 1 ЗДДС – регистрираното лице вече не извършва услуги, за които се прилага специалният режим извън Съюза
Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство: ......................................................................
чл. 155, ал. 1, т. 2 ЗДДС – регистрираното лице вече не отговаря на условията по чл. 154, ал. 1 ЗДДС
Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство: ......................................................................
при прекратяване на лицето – акредитиран представител, или при настъпване на други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява задълженията си по ЗДДС, и данъчно
задълженото лице в 14-дневен срок от датата на настъпване на новите обстоятелства не е определило
нов акредитиран представител
Посочете датата на настъпване на промяната: ......................................................................................................
чл. 155, ал. 1, т. 3 ЗДДС – регистрираното лице не желае да прилага специалния режим извън Съюза
Посочете датата, от която регистрираното лице желае да преустанови прилагането на специалния
режим: .......................................................................................................................................................................
чл. 155, ал. 10 ЗДДС – регистрираното лице желае да се регистрира за прилагане на специалния режим в друга държава – членка на Европейския съюз
Имайте предвид, че за да се регистрира лицето за прилагане на режим извън Съюза в друга държава
членка, то трябва да прекрати регистрацията си за прилагане на режим извън Съюза в Република
България, като подаде по електронен път заявление за дерегистрация до териториална дирекция на
Националната агенция за приходите, София, не по-късно от 10-о число на месеца, следващ датата
на промяната.
Посочете датата на промяната: ..................................................................................................................................
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата държава членка, ако
имате такъв: .......................................................................................................................................................
Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС: ..............................................................
Идентификационен номер за целите на ДДС: ...............................................................................................
Друга причина:

Приложения:
Име на прикачения файл

Описание

Тип на файла

Декларация
Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Дата:
§ 42. Приложение № 18 към чл. 95, ал. 3 се изменя така:

Подпис:“
„Приложение № 18
към чл. 95, ал. 3

Входящ номер/дата:
ТД на НАП:
Попълва се от приходната администрация.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ (АКТУАЛИЗАЦИЯ) ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН
РЕЖИМ В СЪЮЗА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ С ПОЛУЧАТЕЛИ ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА И С МЯСТО НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНК А, В КОЯТО ДАНЪЧНО
ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ НЕ Е УСТАНОВЕНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО ПОСТОЯНЕН ОБЕКТ,
ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ И/ИЛИ ВЪТРЕШНИ
ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ (СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА)
Настоящото заявление подавам за:
Регистрация за прилагане на специалния режим в Съюза по чл. 156,
ал. 1 ЗДДС
Регистрация за прилагане на специалния режим в Съюза по чл. 156,
ал. 16 ЗДДС
Промяна на данни относно регистрацията за прилагане на специалния режим в Съюза (актуализация)
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Данни за данъчно задълженото лице
Идентификация
Национален данъчен номер на лицето, предоставен от държавата, където е установено
по седалище и адрес на управление, когато същото не е установено по седалище и адрес
на управление в Република България
Идентификационен номер по ЗДДС/Идентификационен номер по ЗДДС за прилагане
на режим в Съюза
ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на НАП
Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице
Търговско име, ако е различно от наименованието
Държава членка, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес
на управление
Когато данъчно задълженото лице не е установено по седалище и адрес на управление
в Република България, държавата членка, в която има постоянен обект и в която е
избрало да се регистрира за прилагането на режима
Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление, когато същата не е държава – членка на Европейския съюз (ЕС)
Държава, от която данъчно задълженото лице изпраща или транспортира стоки до
данъчно незадължени лица в други държави членки, когато няма установяване по седалище и адрес на управление на територията на ЕС и няма постоянен обект както на
територията на Република България, така и на територията на друга държава членка
и в която е избрало да се регистрира за прилагането на режима

Контакти
Адрес
Квартал ....................................... Улица ............................................................................................................................
Номер ................. Блок ............. Етаж ............... Апартамент .......... Пощенска кутия .......................................
Град .............................................................................. Пощенски код ........................................................................
Община ....................................... Област/Регион .........................................................................................................
Община ....................................... Област/Регион .........................................................................................................
Държава ...............................................................................................................................................................................
Телефон ………………………........................................... Електронен адрес ........................................................................
Интернет страница/и на данъчно задълженото лице ...........................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Лице, представляващо данъчно задълженото лице
...............................................................................................................................................................................................
Лице за контакт, когато е различно от лицето, представляващо данъчно задълженото лице
.................................................................................................................................................................................................

Данни за акредитирания представител, когато данъчно задълженото лице, което извършва
доставки на услуги, вътреобщностни дистанционни продажби и/или вътрешни дистанционни
продажби на стоки, не е установено на територията на Европейския съюз
Идентификация
Идентификационен номер по ЗДДС, ако има такъв
ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ/Служебен номер от
регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от
регистъра на НАП
Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице
Търговско име, ако е различно от наименованието
Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по
седалище и адрес на управление

Декларация

Подписаният
……………………...……………………........................
декларирам, че представлявам акредитирания представител, посочен
по-горе, и съм се запознал със задълженията на акредитирания представител съгласно ЗДДС и правилника
за неговото прилагане.
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Банкова сметка
IBAN
BIC
Наименование на банката
Титуляр на банковата сметка

Постоянни обекти в други държави – членки на ЕС*
Идентификационен номер за целите на ДДС
Идентификационен номер за целите на данъчна регистрация, ако постоянният обект няма идентификационен
номер за целите на ДДС
Търговско име на постоянния обект
Адрес
Улица ....................................... Номер ................. Етаж ..................... Апартамент................................................
Град ............................................ Пощенски код ................ Пощенска кутия ........................................................
Община ................................................................... Област/Регион ..............................................................................
Държава..............................................................................................................................................................................
*Информацията се попълва поотделно за всеки постоянен обект.

Държава членка, от която стоките са изпратени или транспортирани (различни от Република
България – държавата членка по идентификация, и от държави – членки на ЕС, в които лицето
има постоянен обект)*
Идентификационен номер за целите на ДДС, ако има такъв
Търговско име, ако е различно от наименованието
Адрес
Улица ............................................................ Номер ................. Етаж ...................... Апартамент ..........................
Град ....................................................................................... Пощенски код ................ Пощенска кутия .............
Община ................................................................... Област/Регион ...........................................................................
Държава .............................................................................................................................................................................
*Информацията се попълва поотделно за всяка държава – членка на ЕС.

Идентификация в други държави – членки на ЕС*
Ако друга държава – членка на ЕС, е издала на посоченото по-горе лице идентификационен
номер за целите на ДДС като данъчно задължено лице, неустановено на територията на тази
държава членка, посочете всички такива идентификационни номера.
Държава от ЕС, издала идентификационния номер Идентификационен номер за целите на ДДС
за целите на ДДС
*Информацията се попълва поотделно за всяка държава членка на ЕС, в която лицето има идентификация.

Предходни и настоящи/текущи регистрации за прилагане на специалните режими*
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице:
вече е било регистрирано в Република България или в друга държава – членка на ЕС, за
прилагане на режим в Съюза и/или режим извън Съюза, и/или за специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, и/или
е регистрирано в Република България или в друга държава – членка на ЕС, за прилагане
на режим извън Съюза и/или режим в Съюза, и/или за специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии,
посочете идентификационните номера за прилагане на режим, които е използвало/ползва.
Държава – членка на ЕС, издала идентификацион- Идентификационен номер за прилагане на режима
ния номер за прилагане на режима
*Информацията се попълва поотделно за всички идентификационни номера, използвани преди и/
или към момента на подаване на заявлението.

Декларация
Декларирам, че посоченото по-горе лице няма седалище и адрес на управление и няма
постоянен обект на територията на Европейския съюз.
Декларация
Посоченото по-горе данъчно задължено лице е електронен интерфейс, улесняващ доставки
на стоки съгласно чл. 14а, ал. 5, т. 1 и 3 от ЗДДС?
Да
Не
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Декларация
Посоченото по-горе данъчно задължено лице е група за целите на данъка върху добавената
стойност съгласно чл. 11 от Директива 2006/112/ЕО?
Да
Не
Дата на започване на прилагането на специалния режим в Съюза
Извършвало ли е преди подаване на заявлението посоченото по-горе данъчно задължено лице
доставки, за които специалният режим би бил приложим?
Да
Не
Ако да, посочете датата на първата доставка: ..................................................................................................
Промяна на държава членка по идентификация
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице е регистрирано в друга държава членка за
прилагане на режим в Съюза и:
е преместило мястото си на установяване по седалище и адрес на управление на територията на Република България, или
няма установяване по седалище или адрес на управление на територията на ЕС и е преместило постоянния си обект от територията на друга държава членка на територията на Република
България, или
няма установяване по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, но има постоянен обект както на територията на Република България, така и на територията на друга
държава членка и са изтекли две години, следващи годината, през която лицето е регистрирано
за прилагане на режима в другата държава членка, или
няма установяване по седалище и адрес на управление и по постоянен обект на територията на Европейския съюз, ако започне да изпраща или транспортира доставяните от него стоки
само от територията на страната, или
няма установяване по седалище и адрес на управление на територията на ЕС и няма постоянен обект както на територията на Република България, така и на територията на друга
държава членка, но от територията на страната изпраща или транспортира стоки до данъчно
незадължени лица в други държави членки и са изтекли две години, следващи годината, през
която лицето е регистрирано за прилагане на режима в друга държава членка, от която е изпращало или транспортирало стоки,
ако отговаря на условията за регистрация за прилагане на режима и желае да се регистрира за
прилагане на този режим в Република България, посочете идентификационния номер за целите
на ДДС, под който лицето е регистрирано в другата държава – членка на ЕС.
Имайте предвид, че за да се регистрира лицето за прилагане на режим в Съюза в Република България, то трябва да прекрати регистрацията си в другата държава – членка на ЕС, като
я уведоми за прекратяването на регистрацията си в нея не по-късно от 10-о число на месеца,
следващ посочената от лицето в заявлението дата на промяната.
Държава – членка на ЕС, издала идентификацион- Идентификационен номер за целите на ДДС
ния номер за целите на ДДС

Приложения:
Име на прикачения файл

Описание

Тип на файла

Декларация
Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Дата:
Подпис:“
§ 43. Приложение № 21 се отменя.
§ 44. Приложение № 30 към чл. 95, ал. 4 се изменя така:
„Приложение № 30
към чл. 95, ал. 4
Входящ номер/дата:
ТД на НАП:
Попълва се от приходната администрация.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН
РЕЖИМ В СЪЮЗА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ С ПОЛУЧАТЕЛИ ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА И С МЯСТО НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНК А, В КОЯТО ДАНЪЧНО
ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ НЕ Е УСТАНОВЕНО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО ПОСТОЯНЕН ОБЕКТ,
ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, И/ИЛИ ВЪТРЕШНИ
ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ (СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА)
Настоящото заявление подавам за:
Прекратяване на регистрация за прилагане на специалния режим в Съюза

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 59

Данни за данъчно задълженото лице
Идентификация
Национален данъчен номер на лицето, предоставен от държава членка, в която същото
е установено по седалище и адрес на управление, когато лицето не е установено по
седалище и адрес на управление в Република България
Идентификационен номер по ЗДДС/Идентификационен номер за прилагане на режим
в Съюза
ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на НАП
Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице
Търговско име, ако е различно от наименованието
Държава членка, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес
на управление
Когато данъчно задълженото лице не е установено по седалище и адрес на управление
в Република България, държавата членка, в която има постоянен обект и в която е избрало да се регистрира за прилагането на режима
Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление, когато същата не е държава – членка на Европейския съюз (ЕС)
Държава, от която данъчно задълженото лице изпраща или транспортира стоки до
данъчно незадължени лица в други държави членки, когато няма установяване по седалище и адрес на управление на територията на ЕС и няма постоянен обект както на
територията на Република България, така и на територията на друга държава членка и
в която е избрало да се регистрира за прилагането на режима

Контакти
Адрес
Квартал .......................................................... Улица ....................................................................... Номер .................
Блок ................................ Етаж ........................................ Апартамент ......................................................................
Град ........................................................................................ Пощенски код ................................................................
Община ....................................... Област/Регион ..........................................................................................................
Държава ..............................................................................................................................................................................
Телефон .................................................................................

Електронен адрес ......................................................

Интернет страница/и на данъчно задълженото лице .........................................................................................
............................................................................................................................................................................................
Лице, представляващо данъчно задълженото лице
................................................................................................................................................................................................
Лице за контакт, когато е различно от лицето, представляващо данъчно задълженото лице ................
..............................................................................................................................................................................................

Данни за акредитирания представител, когато данъчно задълженото лице, което извършва
доставки на стоки и услуги, обхванати от специалния режим в Съюза, се представлява от акредитиран представител
Идентификация
Идентификационен номер по ЗДДС, ако има такъв
ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на НАП
Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице
Търговско име, ако е различно от наименованието
Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление

Правото (задължението) за прекратяване на регистрацията за прилагане на специалния режим
в Съюза реализирам на основание:
чл. 157, ал. 1, т. 1 ЗДДС – регистрираното лице вече не извършва доставки на стоки и услуги, обхванати от специалния режим в Съюза
Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство:.................................................................................
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чл. 157, ал. 1, т. 2 ЗДДС – регистрираното лице вече не отговаря на условията по чл. 156, ал. 1 ЗДДС
Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство: .................................................................
при прекратяване на лицето – акредитиран представител, или при настъпване на други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява задълженията си по ЗДДС, и
данъчно задълженото лице в 14-дневен срок от датата на настъпване на новите обстоятелства не
е определило нов акредитиран представител
Посочете датата на настъпване на промяната: ........................................................................................................
чл. 157, ал. 10 ЗДДС – регистрираното лице е преместило седалището и адреса си на управление
на територията на друга държава членка и желае да се регистрира за прилагане на специалния
режим в другата държава членка
Посочете датата на настъпване на промяната: ...............................................................................................
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата държава членка,
ако има такъв:
Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС: ..............................................................
Идентификационен номер за целите на ДДС: .................................................................................................
чл. 157, ал. 11 ЗДДС – регистрираното лице, което не е установено по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, е преместило постоянния си обект от територията на страната на
територията на друга държава членка и желае да се регистрира за прилагане на специалния режим в другата държава членка, или регистрираното лице, което е установено по постоянен обект
на територията на страната, се е установило по седалище и адрес на управление на територията
на друга държава членка и желае да се регистрира за прилагане на специалния режим в другата
държава членка
Посочете датата на настъпване на промяната: ........................................................................................................
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата държава членка,
ако има такъв:
Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС: ................................................................
Идентификационен номер за целите на ДДС: ...................................................................................................
чл. 157, ал. 12 ЗДДС – регистрираното лице, което не е установено по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, но има постоянен обект както на територията на страната, така и на
територията на друга държава членка и са изтекли две календарни години, считано от началото на
годината, следваща годината на регистрацията, желае да се регистрира за прилагане на специалния
режим в друга държава членка, на територията на която има постоянен обект
Посочете датата на настъпване на промяната:..............................................................
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата държава членка,
ако има такъв: ......................................................................................
Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС: ..................................................................
Идентификационен номер за целите на ДДС: ....................................................................................................
чл. 157, ал. 13 ЗДДС – регистрирано лице, което не е установено по седалище и адрес на управление и няма постоянен обект на територията на Европейския съюз, престане да изпраща или
транспортира доставяните от него стоки от територията на страната и започне да изпраща или
транспортира доставяните от него стоки от територията на друга държава членка и избере да се
регистрира за прилагане на този режим в другата държава членка
Посочете датата на настъпване на промяната: ................................................................................................
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата държава членка,
ако има такъв: ...........................................................................................................................................................
Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС: ...................................................................
Идентификационен номер за целите на ДДС: ....................................................................................................
чл. 157, ал. 14 ЗДДС – регистрирано лице, което не е установено по седалище и адрес на управление
и няма постоянен обект на територията на Европейския съюз, което изпраща или транспортира
доставяните от него стоки както от територията на страната, така и от територията на друга държава членка, и са изтекли две календарни години, считано от началото на годината, следваща
годината на регистрацията, избере да се регистрира за прилагане на този режим в другата държава:
Посочете датата на настъпване на промяната: ................................................................................................
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата държава членка:
Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС:.................................................................
Идентификационен номер за целите на ДДС:..................................................................................................
чл. 157, ал. 1, т. 3 ЗДДС – регистрираното лице не желае да прилага режима в Съюза
чл. 157, ал. 16 ЗДДС – регистрираното лице не желае да прилага режим в Съюза (когато са налице
условията по чл. 20б, ал. 1 ЗДДС, регистрирано на основание чл. 156 ЗДДС лице може да прекрати
регистрацията си, ако избере да не прилага режим в Съюза)
Посочете датата, от която регистрираното лице желае да преустанови прилагането на специалния
режим:
........................................................................................................................................................................................
Друга причина:
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Приложения:
Име на прикачения файл

Описание

Тип на файла

Декларация
Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Дата:
Подпис:“
§ 45. Приложение № 31 към чл. 119, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 31
към чл. 119, ал. 1
Входящ номер
Версия
ТД на НАП/офис
Попълва се от приходната администрация.

СПРАВК А-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА ПО
ЧЛ. 159, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Част 1: Обща информация
1.1. Данни за регистрираното лице
Идентификационен номер по ЗДДС, ако лицето има такъв
Идентификационен номер по ЗДДС за прилагане на специален режим извън Съюза
Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице

1.2. Данъчен период
Данъчен период

Година ........................... Тримесечие ....................................................

Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от една справка-декларация за прилагане на специалния режим за едно и също календарно тримесечие в две държави членки.
Начална дата на данъчния период
(дд.мм.гггг)
Крайна дата на данъчния период
(дд.мм.гггг)

1.3. Парична единица/валута
Парична единица/валута

EUR

Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за всяка държава членка по потребление,
включително Република България, за данъчния период
Раздел 2А: Доставки на услуги, извършени от място на установяване по седалище или адрес
на управление, включително от постоянни обекти извън Съюза
№ по Код на държава член- ДДС ставка/вид (станред
ка по потребление
дартна/намалена ставка)
1
2
1.
2.
3.

Общ размер на
данъчна основа EUR
3

Общ размер на ДДС
EUR
4

Раздел 2Б: Общ размер на дължимия ДДС за извършените доставки на услуги ..................... EUR
(сбор от сумите на всички редове в колона 4)
Част 3: За всяка държава членка по потребление, за която се извършва корекция във връзка
с ДДС (корекция на ДДС по подадена справка-декларация се извършва в срок от три години от
датата, на която е подадена първоначалната справка-декларация)
№ по
ред

Данъчен период
1

Код на държава членка
по потребление
2

Общ размер на ДДС в резултат
на корекции по доставки*
3

1.
2.
3.

Част 4: Салдо на дължимия ДДС за всяка държава членка по потребление
№ по
ред
1.
2.
3.

Код на държава членка
по потр ебление
1

Общ размер на дължимия ДДС, включващ корекции
на предходни справки-декларации*
2
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Част 5: Общ размер на дължимия ДДС за всички държави членки по потребление
Общ размер на дължимия ДДС за всички държави членки ......... EUR**
Декларация
Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Дата:
Подпис:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Общият размер на ДДС в резултат на корекции по доставки/общият размер на дължимия ДДС,
включващ корекции на предходни справки-декларации, може да бъде отрицателен.
**Отрицателните стойности в част 4 не може да се вземат предвид.
Забележка: В раздел 2А на част 2 на справка-декларацията се посочват отделно за всяка държава членка по потребление приложимите данъчни ставки, общият размер на данъчните основи на извършените
доставки, за които се прилага режимът и за които данъкът върху добавената стойност по съответните
ставки е станал изискуем, общият размер на дължимия данък по съответните ставки, общият размер
на дължимия данък поотделно за всяка държава членка по потребление за съответния данъчен период.“

§ 46. Приложение № 32 към чл. 119, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 32
към чл. 119, ал. 2
Входящ номер
Версия
ТД на НАП/офис
Попълва се от приходната администрация.

СПРАВК А-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА ПО
ЧЛ. 159, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Част 1: Обща информация
1.1. Данни за регистрираното лице
Идентификационен номер по ЗДДС/Идентификационен номер по ЗДДС
за прилагане на специален режим в Съюза
Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице

1.2. Данъчен период
Данъчен период

Година ...................

Тримесечие .......................

Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от една справка-декларация за прилагане на специалния режим за едно и също календарно тримесечие в две държави членки.
Начална дата на данъчния период
(дд.мм.гггг) Крайна дата на данъчния период
(дд.мм.гггг)

1.3. Парична единица/валута
Парична единица/валута

EUR

Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за всяка държава членка по потребление
за данъчния период
Раздел 2А: Доставки на услуги, извършени от мястото на установяване по седалище и адрес на
управление или постоянен обект в Република България и/или от постоянни обекти извън Съюза*
№ по
ред

Код на държава – член- ДДС ставка/вид (стан- Общ размер на данъчна
ка по потребление
дартна/намалена ставка)
основа EUR
1
2
3

Общ размер
на ДДС EUR
4

1.
2.
3.

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги, извършени от установяване по седалище и адрес на управление или постоянен обект в Република България като държава членка по
идентификация и/или от постоянни обекти извън Съюза ......... EUR
(сбор от сумите на всички редове в колона 4)
Раздел 2Б: Доставки на стоки, изпратени или транспортирани от мястото на установяване по
седалище и адрес на управление или постоянен обект в Република България**
№ по
ред
1.
2.
3.

Код на държава членка
по потребление
1

ДДС ставка/вид
(стандартна/намалена ставка)
2

Общ размер на данъчна основа EUR
3

Общ размер
на ДДС EUR
4
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Общ размер на дължимия ДДС за стоки, изпратени или транспортирани от мястото на установяване по седалище и адрес на управление или постоянен обект в Република България като
държава членка по идентификация ......... EUR
(сбор от сумите на всички редове в колона 4)
Раздел 2В: Доставки на услуги, извършени от постоянни обекти в държави членки, различни
от Република България като държава членка по идентификация, с място на изпълнение на територията на държави членки по потребление, в които лицето не е установено по седалище и адрес
на управление или няма постоянен обект
№ по Идентификационен норед
мер за целите на ДДС

Код на държава
членка по потребление

ДДС ставка/вид
(стандартна/намалена ставка)

Общ размер на
данъчна основа
EUR

Общ размер
на ДДС
EUR

2

3

4

5

1
1.
2.
3.

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги, извършени от постоянните обекти в
държави членки, различни от Република България като държава членка по идентификация, с място
на изпълнение на територията на държави членки по потребление, в които лицето не е установено
по седалище и адрес на управление или няма постоянен обект ....... EUR
(сбор от сумите на всички редове в колона 5)
Раздел 2Г: Доставки на стоки, изпратени или транспортирани от държава членка, различна от
Република България като държава членка по идентификация***
№ по Идентификационен номер Код на държа- ДДС ставка/вид
ред за целите на ДДС/данъчен ва членка по (стандартна/нареферентен номер, включ- потребление
малена ставка)
ващ кода на държавата****
1

2

3

Общ размер на
данъчна основа
EUR

Общ размер
на ДДС
EUR

4

5

1.
2.
3.

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на стоки, изпратени или транспортирани от държава членка, различна от Република България като държава членка по идентификация ....... EUR
(сбор от сумите на всички редове в колона 5)
Раздел 2Д: Общ размер на дължимия ДДС за доставките, извършени от мястото на установяване по седалище и адрес на управление или постоянния обект в Република България като държава членка по идентификация, за доставките на стоки, извършени от друга държава членка и/или
за доставките на услуги, извършени от всички постоянни обекти извън Съюза и/или от постоянни
обекти в държави членки, различни от Република България като държава членка по идентификация
Общ размер на дължимия ДДС по раздел 2А, раздел 2Б, раздел 2В и раздел 2Г ...... EUR
Част 3: За всяка държава членка по потребление, за която се извършва корекция във връзка
с ДДС (корекция на ДДС по подадена справка-декларация се извършва в срок от три години от
датата, на която е подадена първоначалната справка-декларация)
№ по
ред

Данъчен период

Код на държава членка по
потребление

Общ размер на ДДС в резултат
на корекции по доставки*****

1

2

3

1.
2.
3.

Част 4: Салдо на дължимия ДДС за всяка държава членка по потребление
№ по
ред
1.
2.
3.

Код на държава членка по
потребление
1

Общ размер на дължимия ДДС, включващ корекции
на предходни справки-декларации*****
2
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Част 5: Общ размер на дължимия ДДС за всички държави членки по потребление
Общ размер на дължимия ДДС за всички държави членки ......... EUR******
Декларация
Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Дата:
Подпис:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Включително доставки, които се улесняват чрез електронен интерфейс, посочени в чл. 14а, ал. 5,
т. 1 и 3 от ЗДДС, когато изпращането или транспортирането на тези стоки започва или завършва в
държавата членка по идентификация.
***Включително доставки, които се улесняват от електронен интерфейс, посочени в чл. 14а, ал. 5,
т. 1 и 3 от ЗДДС, когато изпращането или транспортирането на тези стоки започва или завършва в
същата държава членка.
****Индивидуален идентификационен номер за целите на ДДС или ако няма такъв, национален
данъчен номер, включващ кода на държавата на обекта, от който са изпратени или транспортирани
стоките. Когато доставките на стоки се извършват в съответствие с чл. 14а, ал. 5, т. 1 и 3 от ЗДДС
и данъчно задълженото лице няма идентификационен номер за целите на ДДС или национален данъчен номер в държавата членка, от която са изпратени или транспортирани стоките, кодът на тази
държава членка трябва да се предостави.
*****Общият размер на ДДС в резултат на корекции по доставки/общият размер на дължимия
ДДС, включващ корекции на предходни справки-декларации, може да бъде отрицателен.
******Отрицателните стойности в част 4 не може да се вземат предвид.
Забележка: В част 2 на справка-декларацията се посочват отделно за всяка държава членка по потребление приложимите данъчни ставки, общият размер на данъчните основи на извършените доставки,
за които се прилага режимът и за които данъкът върху добавената стойност по съответните ставки
е станал изискуем, общият размер на дължимия данък по съответните ставки, общият размер на
дължимия данък поотделно за всяка държава членка по потребление за съответния данъчен период.“

§ 47. Приложение № 33 към чл. 119, ал. 5 се изменя така:
„Приложение № 33
към чл. 119, ал. 5
Входящ номер
Версия
ТД на НАП/офис
Попълва се от приходната администрация.

СПРАВК А-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА ПО
ЧЛ. 159Ж, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Част 1: Обща информация
1.1. Данни за регистрираното лице
Идентификационен номер за целите на данъка върху добавената стойност,
ако лицето има такъв
Идентификационен номер за прилагане на специален режим извън Съюза
Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице

1.2. Данъчен период
Данъчен период

Година ........................ Тримесечие ............................................

Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от една справка-декларация за прилагане на специалния режим за едно и също календарно тримесечие в две държави членки.
Начална дата на данъчния период

(дд.мм.гггг)

Крайна дата на данъчния период

1.3. Парична единица/валута
Парична единица/валута

EUR

(дд.мм.гггг)
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Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за Република България като държава
членка по потребление за данъчния период
Раздел 2А: Доставки на услуги, извършени от място на установяване по седалище или адрес
на управление, включително от постоянни обекти извън Съюза
№ по
ред

Код на държава членка
по потребление
1

ДДС ставка/вид
Общ размер на да- Общ размер
(стандартна/намалена ставка) нъчна основа EUR на ДДС EUR
2
3
4

1.

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги ...... EUR
(сбор от сумите на всички редове в колона 4)
Част 3: Корекция във връзка с ДДС за Република България като държава членка по потребление (корекция на ДДС по подадена справка-декларация се извършва след изтичане на три
години от датата, на която е подадена първоначалната справка-декларация)
№ по
ред

Данъчен период
1

Код на държава членка
по потребление
2

Общ размер на ДДС в резултат на
корекции по доставки*
3

1.
2.
3.

Част 4: Салдо на дължимия ДДС за Република България като държава членка по потребление
№ по
ред

Код на държава членка
по потребление
2

Общ размер на дължимия ДДС, включващ корекции на
предходни справки-декларации*
3

1.

Част 5: Общ размер на дължимия ДДС за Република България като държава членка по
потребление
Общ размер на дължимия ДДС за Република България като държава членка по потребление ......... EUR**
Декларация
Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Дата:
Подпис:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Общият размер на ДДС в резултат на корекции по доставки/Общият размер на дължимия ДДС,
включващ корекции на предходни справки-декларации, може да бъде отрицателен.
** Отрицателните стойности в част 4 не може да се вземат предвид.“

§ 48. Приложение № 34 към чл. 119, ал. 6 се изменя така:

„Приложение № 34
към чл. 119, ал. 6

Входящ номер
Версия
ТД на НАП/офис
Попълва се от приходната администрация.

СПРАВК А-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА ПО
ЧЛ. 159Ж, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Част 1: Обща информация
1.1. Данни за регистрираното лице
Идентификационен номер за целите на данъка върху
добавената стойност/Идентификационен номер за
прилагане на специален режим в Съюза
Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно
задълженото лице

1.2. Данъчен период
Данъчен период

Година ....................

Тримесечие ..................

Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от една справка-декларация за прилагане на специалния режим за едно и също календарно тримесечие в две държави членки.
Начална дата на данъчния период
(дд.мм.гггг)
Крайна дата на данъчния период (дд.мм.гггг)
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1.3. Парична единица/валута
Парична единица/валута

EUR

Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за Република България като държава членка
по потребление за данъчния период
Раздел 2А: Доставки на услуги, извършени от държавата членка по идентификация и/или от
постоянни обекти извън Съюза
№ по Код на държава членка по
ДДС ставка/вид
Общ размер на да- Общ размер
ред
потребление
(стандартна/намалена ставка) нъчна основа EUR на ДДС EUR
1

2

3

4

1.

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги, извършени от държавата членка по
идентификация и/или от постоянни обекти извън Съюза ......... EUR
(сбор от сумите на всички редове в колона 4)
Раздел 2Б: Доставки на стоки, изпратени или транспортирани от държавата членка по идентификация**
№ по
ред

Код на държава членка
по потребление

ДДС ставка/вид
Общ размер на да- Общ размер
(стандартна/намалена ставка) нъчна основа EUR на ДДС EUR

1

2

3

4

1.

Общ размер на дължимия ДДС за стоки, изпратени или транспортирани от държава членка
по идентификация с място на изпълнение на територията на Република България като държава
членка на потребление ......... EUR
(сбор от сумите на всички редове в колона 4)
Раздел 2В: Доставки на услуги, извършени от постоянни обекти в други държави членки, различни от държавата членка по идентификация, при условие че лицето не е имало постоянен обект
в Република България към момента на подаване на първоначалната справка-декларация
№ по Идентификационен
ред номер за целите на
ДДС
1

Код на държава
членка по потребление

ДДС ставка/вид Общ размер на да(стандартна/нанъчна основа
малена ставка)
EUR

2

3

4

Общ размер
на ДДС
EUR
5

1.
2.
3.

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги, извършени от постоянните обекти в
държави членки, различни от държавата членка по идентификация ....... EUR
(сбор от сумите на всички редове в колона 5)
Раздел 2Г: Доставки на стоки, изпратени или транспортирани от държава членка, различна от
държавата членка по идентификация***
№ по Идентификационен номер Код на държаред за целите на ДДС/данъчен ва членка по
референтен номер, включпотребление
ващ кода на държавата****
1
2
1.
2.
3.

ДДС ставка/
вид (стандартна/намалена
ставка)
3

Общ размер на
данъчна основа
EUR

Общ размер
на ДДС
EUR

4

5

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на стоки, изпратени или транспортирани от държавата членка, различна от държавата членка по идентификация ....... EUR
(сбор от сумите на всички редове в колона 5)
Раздел 2Д:
Общ размер на дължимия ДДС за доставките, извършени от държавата членка по идентификация, за доставките на стоки, извършени от друга държава членка и/или за доставките на услуги,
извършени от всички постоянни обекти извън Съюза и/или от постоянни обекти в държави членки,
различни от държавата членка по идентификация, при условие че лицето не е имало постоянен
обект в Република България към момента на подаване на първоначалната справка-декларация
Общ размер на дължимия ДДС по раздел 2А, раздел 2Б, раздел 2В и раздел 2Г ...... EUR
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Част 3: Корекция във връзка с ДДС за Република България като държава членка по потребление
(корекция на ДДС по подадена справка-декларация се извършва след изтичане на три години от
датата, на която е подадена първоначалната справка-декларация)
№ по
ред

Данъчен период

Код на държава членка по потребление

Общ размер на ДДС в резултат на
корекции по доставки*****

1

2

3

1.
2.
3.

Част 4: Салдо на дължимия ДДС за Република България като държава членка по потребление
№ по
ред

Код на държава членка по потребление

Общ размер на дължимия ДДС, включващ корекции
на предходни справки-декларации*****

2

3

1.

Част 5: Общ размер на дължимия ДДС за Република България като държава членка по потребление
Общ размер на дължимия ДДС за Република България като държава членка по потребление
......... EUR******
Декларация
Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Дата:
Подпис:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Декларират се само доставки на услуги с място на изпълнение на територията на държави членки по
потребление, в които лицето не е установено по седалище или адрес на управление или няма постоянен
обект.
**Включително доставки, които се улесняват чрез електронен интерфейс, посочени в чл. 14а, ал. 5, т. 1
и 3 от ЗДДС, когато изпращането или транспортирането на тези стоки започва или завършва в държавата
членка по идентификация.
***Включително доставки, които се улесняват чрез електронен интерфейс, посочени в чл. 14а, ал. 5,
т. 1 и 3 от ЗДДС, когато изпращането или транспортирането на тези стоки започва или завършва в същата държава членка.
****Индивидуален идентификационен номер за целите на ДДС или ако няма такъв – национален
данъчен номер, включващ кода на държавата на обекта, от който са изпратени или транспортирани
стоките. Когато доставките на стоки се извършват в съответствие с чл. 14а, ал. 5, т. 1 и 3 от ЗДДС и
данъчно задълженото лице няма идентификационен номер за целите на ДДС или национален данъчен
номер в държавата членка, от която са изпратени или транспортирани стоките, кодът на тази държава
членка трябва да се предостави.
*****Общият размер на ДДС в резултат на корекции по доставки/общият размер на дължимия ДДС,
включващ корекции на предходни справки-декларации, може да бъде отрицателен.
******Отрицателните стойности в част 4 не може да се вземат предвид.“

§ 49. Приложение № 42 към чл. 95, ал. 6 се изменя така:

„Приложение № 42
към чл. 95, ал. 6

Входящ номер/дата
ТД на НАП
Попълва се от приходната администрация.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ (АКТУАЛИЗАЦИЯ) ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН
РЕЖИМ ЗА ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, ВНАСЯНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ
ИЛИ ТЕРИТОРИИ
Настоящото заявление подавам за:
Регистрация за прилагане на специалния режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
по чл. 157а, ал. 1 ЗДДС
Регистрация за прилагане на специалния режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
с представител по чл. 157а, ал. 3 ЗДДС
Промяна на данни относно регистрацията за прилагане на
специалния режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни
от трети страни или територии (актуализация)
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Данни за данъчно задълженото лице
Идентификация
Национален данъчен номер на лицето, предоставен от държавата, където е установено по
седалище и адрес на управление
Идентификационен номер по ЗДДС
Идентификационен номер по ЗДДС по специален режим за дистанционни продажби на стоки,
внасяни от трети страни или територии, ако лицето има такъв
ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на НАП
Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице
Търговско име, ако е различно от наименованието
Държава членка, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на
управление
Когато не е установено по седалище и адрес на управление в Република България, държавата членка, в която данъчно задълженото лице има постоянен обект и в която е избрало да се
регистрира за прилагането на режима
Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по седалище и адрес на управление,
когато същата не е държава членка на Европейския съюз (ЕС)

Контакти
Адрес
Квартал ....................................... Улица ........................................................................................................................
Номер ................. Блок ............. Етаж .......................... Апартамент .......................... Пощенска кутия ..........
Град .............................................................................. Пощенски код ........................................................................
Община ....................................... Област/Регион .........................................................................................................
Държава .................................................................................................................................................................................
Телефон .........................................................................

Електронен адрес ..........................................................

Интернет страница/и на данъчно задълженото лице...........................................................................................
......................................................
Лице, представляващо данъчно задълженото лице
..............................................................................................................................................................................................
Лице за контакт, когато е различно от лицето, представляващо данъчно задълженото лице .................
..............................................................................................................................................................................................

Банкова сметка*
IBAN
BIC
Наименование на банка
Титуляр на банковата сметка
*Информацията се попълва само когато лицето се регистрира за прилагане на режима, без да се
представлява от представител.

Постоянни обекти в други държави – членки на ЕС*
Идентификационен номер за целите на ДДС
Идентификационен номер за целите на данъчна
регистрация, ако постоянният обект няма идентификационен номер за целите на ДДС
Търговско име на постоянния обект
Адрес
Улица .......................................................................... Номер ............. Етаж ........... Апартамент .........................
Град ........................................................................ Пощенски код ............... Пощенска кутия ............................
Община ................................................. Област/Регион ..............................................................................................
Държава ...........................................................................................................................................................................
*Информацията се попълва поотделно за всеки постоянен обект.

Идентификация в други държави – членки на ЕС*
Ако друга държава членка на ЕС, е издала на посоченото по-горе лице идентификационен
номер за целите на ДДС като неустановено на територията на тази държава членка данъчно
задължено лице, посочете всички такива идентификационни номера.
Държава членка на ЕС, издала идентификационния
номер за целите на ДДС

Идентификационен номер за целите на ДДС

*Информацията се попълва поотделно за всяка държава членка на ЕС, в която лицето има идентификация.
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Предходни и настоящи/текущи регистрации за прилагане на специалните режими*
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице:
вече е било регистрирано в Република България или в друга държава членка на ЕС, за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, и/
или режим в Съюза, и/или режим извън Съюза, и/или
е регистрирано в Република България или в друга държава членка на ЕС, за прилагане на
режим в Съюза и/или режим извън Съюза, и/или режим за дистанционни продажби на стоки,
внасяни от трети страни или територии,
посочете идентификационните номера за прилагане на режим, които е използвало/ползва.
Държава – членка на ЕС, издала идентификаци- Идентификационен номер за прилагане на режима
онния номер за прилагане на режима
*Информацията се попълва поотделно за всички идентификационни номера, използвани преди и/или
към момента на подаване на заявлението.

Декларация
Посоченото по-горе данъчно задължено лице е електронен интерфейс, улесняващ доставки на
стоки съгласно чл. 14а, ал. 5, т. 2 от ЗДДС?
Да
Не
Декларация
Декларирам, че посоченото по-горе лице няма седалище и адрес на управление и няма постоянен обект на територията на Европейския съюз.
Промяна на държава членка по идентификация
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице е регистрирано в друга държава членка за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, и:
не се представлява от представител и е преместило мястото си на установяване по седалище
и адрес на управление на територията на Република България, или
не се представлява от представител и няма установяване по седалище или адрес на управление на територията на ЕС и е преместило постоянния си обект от територията на друга държава
членка на територията на Република България, или
не се представлява от представител и няма установяване по седалище и адрес на управление
на територията на ЕС, но има постоянен обект както на територията на Република България, така
и на територията на друга държава членка и са изтекли две години, следващи годината, през която
лицето е регистрирано за прилагане на режима в другата държава членка, или
ако отговаря на условията за регистрация за прилагане на режима и желае да се регистрира за
прилагане на този режим в Република България, посочете идентификационния номер за прилагане
на режима, под който лицето е регистрирано в другата държава членка на ЕС.
Имайте предвид, че за да се регистрира лицето за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии в Република България, то трябва да прекрати
регистрацията си в другата държава членка на ЕС, като я уведоми за прекратяването на регистрацията си в нея не по-късно от 10-о число на месеца, следващ посочената от лицето в заявлението
дата на промяната.
Държава членка на ЕС, издала идентификационния номер Идентификационен номер за прилагане на режим
за прилагане на режим за дистанционни продажби на за дистанционни продажби на стоки, внасяни от
стоки, внасяни от трети страни или територии
трети страни или територии

Данни за представителя, когато данъчно задълженото лице, което извършва дистанционни
продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, се представлява от представител
Идентификация
Идентификационен номер по ЗДДС като представител за изпълнение на задълженията по
специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
Идентификационен номер по ЗДДС
ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП
ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на НАП
Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице

Приложения:
Име на прикачения файл

Описание

Тип на файла

Декларация
Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Дата:
Подпис: “
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§ 50. Приложение № 46 към чл. 119, ал. 3 се изменя така:

„Приложение № 46
към чл. 119, ал. 3

Входящ номер
Версия
ТД на НАП/офис
Попълва се от приходната администрация.

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА ДИСТАНЦИОННИ
ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, ВНАСЯНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ТЕРИТОРИИ ПО ЧЛ. 159А,
АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Част 1: Обща информация
1.1. Данни за регистрираното лице
Идентификационен номер по ЗДДС, ако лицето има такъв
Идентификационен номер по ЗДДС за прилагане на специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии
Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице
Идентификационен номер по ЗДДС за изпълнение на задълженията по режима на
представителя на лицето (ако регистрираното лице се представлява от представител)

1.2. Данъчен период
Данъчен период

Година ......................

Месец ......................................

Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от една справка-декларация за прилагане на специалния режим за един и същ календарен месец в две държави членки.
Начална дата на данъчния период

(дд.мм.гггг)

Крайна дата на данъчния период

(дд.мм.гггг)

1.3. Парична единица/валута
Парична единица/валута

EUR

Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за всяка държава членка по потребление,
включително Република България, за данъчния период
Раздел 2А: Доставки на стоки, извършени от място на установяване по седалище или адрес
на управление, включително от постоянни обекти в/извън Съюза
№ по
ред

Код на държава членка
ДДС ставка/вид
Общ размер на да- Общ размер на
по потребление
(стандартна/намалена ставка) нъчна основа EUR
ДДС EUR
1

2

3

4

1.
2.
3.

Раздел 2Б: Общ размер на дължимия ДДС за извършените доставки на стоки ...... EUR
(сбор от сумите на всички редове в колона 4)
Част 3: За всяка държава членка по потребление, за която се извършва корекция във връзка
с ДДС (корекции на ДДС по подадена справка-декларация се извършват в срок от три години
от датата, на която е трябвало да бъде подадена първоначалната справка-декларация)
№ по
ред

Данъчен период
1

Код на държава членка
по потребление
2

Общ размер на ДДС в резултат
на корекции по доставки*
3

1.
2.
3.

Част 4: Салдо на дължимия ДДС за всяка държава членка по потребление
№ по
ред
1.
2.
3.

Код на държава членка
по потребление
1

Общ размер на дължимия ДДС, включващ корекции
на предходни справки-декларации*
2
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Част 5: Общ размер на дължимия ДДС за всички държави членки по потребление
Общ размер на дължимия ДДС за всички държави членки ......... EUR**
Декларация
Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Дата:
Подпис:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Общият размер на ДДС в резултат на корекции по доставки/общият размер на дължимия ДДС,
включващ корекции на предходни справки-декларации, може да бъде отрицателен.
**Отрицателните стойности в част 4 не може да се вземат предвид.
Забележка: В раздел 2А на част 2 на справка-декларацията се посочват отделно за всяка държава
членка по потребление приложимите данъчни ставки, общият размер на данъчните основи на извършените доставки, за които се прилага режимът и за които данъкът върху добавената стойност по
съответните ставки е станал изискуем, общият размер на дължимия данък по съответните ставки,
общият размер на дължимия данък поотделно за всяка държава членка по потребление за съответния
данъчен период.“

§ 51. Приложение № 47 към чл. 119, ал. 7 се изменя така:

„Приложение № 47
към чл. 119, ал. 7

Входящ номер
Версия
ТД на НАП/офис
Попълва се от приходната администрация.

СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА ДИСТАНЦИОННИ
ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, ВНАСЯНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ТЕРИТОРИИ ПО ЧЛ. 159Ж,
АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
Част 1: Обща информация
1.1. Данни за регистрираното лице
Идентификационен номер за целите на данъка върху добавената стойност, ако лицето
има такъв
Идентификационен номер за прилагане на специален режим за дистанционни продажби
на стоки, внасяни от трети страни или територии
Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице
Идентификационен номер за изпълнение на задълженията по режима на представителя
на лицето (ако регистрираното лице се представлява от представител)

1.2. Данъчен период
Данъчен период

Година ......................

Месец ......................................

Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от една справка-декларация за прилагане на специалния режим за един и същ календарен месец в две държави членки.
Начална дата на данъчния период

(дд.мм.гггг)

Крайна дата на данъчния период

(дд.мм.гггг)

1.3. Парична единица/валута
Парична единица/валута

EUR

Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за Република България като държава членка
по потребление за данъчния период
Раздел 2А: Доставки на стоки, извършени от място на установяване по седалище или адрес
на управление, включително от постоянни обекти в/извън Съюза
№ по
ред

Код на държава членка
по потребление
1

ДДС ставка/вид
Общ размер на да- Общ размер
(стандартна/намалена ставка) нъчна основа EUR на ДДС EUR
2

3

4

1.

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на стоки ...... EUR
(сбор от сумите на всички редове в колона 4)
Част 3: Корекция във връзка с ДДС за Република България като държава членка по потребление (корекция на ДДС по подадена справка-декларация се извършва след изтичане на три
години от датата, на която е следвало да бъде подадена първоначалната справка-декларация)
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Данъчен период

Код на държава членка по потребление

Общ размер на ДДС в резултат
на корекции по доставки*

1

2

3

1.
2.
3.

Част 4: Салдо на дължимия ДДС за Република България като държава членка по потребление
№ по
ред

Код на държава членка
по потребление

Общ размер на дължимия ДДС, включващ корекции на
предходни справки-декларации*

1

2

1.

Част 5: Общ размер на дължимия ДДС за Република България като държава членка по потребление
Общ размер на дължимия ДДС за Република България като държава членка по потребление ......... EUR**
Декларация
Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна.
Дата:
Подпис:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*Общият размер на ДДС в резултат на корекции по доставки/общият размер на дължимия ДДС,
включващ корекции на предходни справки-декларации, може да бъде отрицателен.
**Отрицателните стойности в част 4 не може да се вземат предвид.“

§ 52. В преходните и зак лючителните
разпоредби се създава § 20а:
„§ 20а. (1) Отчетът за извършените продажби по чл. 112, ал. 7 от Закона за държавния бюджет на Република България за
2022 г. до преустановяване предоставянето
на компенсацията по чл. 112, ал. 20 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2022 г. се отразява в дневника
за продажби, като се попълват колони от 1
до 8, данъчната основа се посочва в колони
9 и 11 или 17, съответно данъкът – в колони
10 и 12 или 18. Регистрирано лице може
да отрази разширените фискални бонове
по чл. 112, ал. 5 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2022 г.
в дневника за продажбите, като попълва
колони от 1 до 8 включително. Когато с
разширен фискален бон са документирани
и други доставки/продажби на стоки и/или
услуги, техните данъчна основа и данък се
включват в отчета по чл. 119, ал. 1 от закона
и/или в отчета по ал. 7.
(2) Доставката на хляб с място на изпълнение на територията на страната, вносът
на хляб на територията на страната или
вътреобщностното придобиване на хляб по
§ 15д, ал. 3 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност до 1 юли 2023 г. се посочва
в колона 8а „Доставка по чл. 163а или внос
по чл. 167а от ЗДДС“ на съответния отчетен
регистър по чл. 124 от закона с код „07“.
(3) Доставката на брашно с м ясто на
изпълнение на територи ята на ст раната,

вносът на брашно на територията на страната и вътреобщностното придобиване на
брашно по § 15д, а л. 3 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за
данък върху добавената стойност до 1 юли
2023 г. се посочват в колона 8а „Доставка
по чл. 163а или внос по чл. 167а от ЗДДС“
на съответния отчетен регистър по чл. 124
от закона с код „08“.
(4) Регистрираното лице-доставчик отразява издадената фактура или известие към
фактура за доставка на хляб/брашно с място
на изпълнение на територията на страната
до 1 юли 2023 г. в дневника за продажбите
за съответния данъчен период, като посочва
данъчната основа в колони 9 и 19. Когато с
фактурата или известието към фактура лицето документира и други доставки на стоки
и услуги, посочва данъчната основа освен в
колони 9 и 19 и данъчната основа на другите
стоки и услуги съответно в колони от 11 до
25 включително, а данъка – в съответните
колони 10, 12 или 17.
(5) Регистрираното лице, което е получател
по вътреобщностно придобиване на хляб/
брашно, до 1 юли 2023 г. отразява издадения
протокол, като посочва:
1. данъчната основа в колони 9 и 13, съответно данъка в колони 10 и 15 на дневника
за продажбите;
2. данъчната основа в колони 9, 10 или
12 и начисления данък в колони 11 или 13
на дневника за покупките.
(6) Регистрираното лице, което е вносител
на хляб/брашно, до 1 юли 2023 г. отразява
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митническия документ за вноса, като посочва данъчната основа в колони 9, 10 или
12 и начисления данък в колони 11 или 13
на дневника за покупките.
(7) За изда дени т е фиска лни/сис т ем ни
бонове, включително разширените фискални
бонове, за доставките на хляб/брашно по ал. 2
и 3 регистрираното лице-доставчик съставя
отделен отчет за извършените продажби по
реда на чл. 119, ал. 2, 3 и 4 от Закона за данък върху добавената стойност. Издаденият
отчет се отразява в дневника за продажби в
колона 3 „Вид на документа“ за хляб с код
„84“/за брашно с код „85“.
(8) Когато е получено авансово плащане до
31 декември 2022 г. включително за доставка
по § 15д, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху
добавената стойност, съответно до 1 юли
2023 г. за доставка на стоки по § 15д, ал. 2
и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху добавената
стойност, данъчното събитие за която възниква след тази дата, доставчикът документира доставката чрез издаване на фактура,
в която посочва цялата данъчна основа на
доставката. За доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на
данъчното събитие на доставката по Закона
за данък върху добавената стойност.
(9) Когато е направено авансово плащане до 31 декември 2022 г. включително, за
доставка по § 15д, ал. 1 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за
данък върху добавената стойност, съответно
до 1 юли 2023 г. за доставка на стоки по
§ 15д, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за данък върху
добавената стойност, данъчното събитие за
която възниква след тази дата и данъкът за
доставката е изискуем от получателя, регистрираното лице-получател е длъжно да
начисли данък върху цялата данъчна основа
на доставката по приложимата ставка към
датата на възникване на данъчното събитие
на доставката, включително за направеното
авансово плащане.
(10) Ког ат о е в ъ зн и к н а ло да н ъч но т о
събитие на доставките по § 15д, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби
на Закона за данък върху добавената стойност до 31 декември 2022 г., съответно за
доставките на стоки по § 15д, ал. 2 и 3 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за данък върху добавената стойност
до 1 юли 2023 г., и доставчикът документира
доставката чрез издаване на фактура след
тази дата, за доставката се прилага данъчният режим към датата на възникване на
данъчното събитие на доставката по Закона
за данък върху добавената стойност.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 53. Лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и 11 от
Закона за регистър БУЛСТАТ, когато подават декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 от
закона за данъчни периоди до 31 декември
2021 г. включително, използват идентификационния си номер за целите на ДДС по
чл. 94, ал. 2 от закона преди служебното му
преобразуване. Лицата по чл. 3, ал. 1, т. 9 и
11 от Закона за регистър БУЛСТАТ, когато
подават декларациите по чл. 159, ал. 4 и/
или чл. 159а, ал. 2 от закона за данъчни периоди до 31 декември 2021 г. включително,
използват идентификационния си номер за
целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона
преди служебното му преобразуване, когато
са получили такъв номер.
§ 54. (1) Националната агенция за приходите служебно променя от 1 октомври 2022 г.
идентификационния номер за целите на ДДС
по чл. 94, ал. 2 от закона за физическите
лица, различни от едноличен търговец, които
са вписани в регистър БУЛСТАТ с единен
идентификационен код, различен от единен
граждански номер или личен номер на чужденец, и за които до тази дата идентификационният номер за целите на ДДС е единният
граждански номер или личният номер на
чу ж денец, пред който е поставен знакът
„BG“. За тези лица считано от 1 октомври
2022 г. идентификационният номер за целите
на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона е единният идентификационен код по БУЛСТАТ,
пред който се поставя знакът „BG“.
(2) Националната агенция за приходите
служебно уведомява лицата, на които е променен идентификационният номер за целите
на ДДС по чл. 94, ал. 2 от закона.
(3) Лицата по ал. 1, когато подават декларациите по чл. 125, ал. 1 и 2 от закона
за данъчни периоди до 30 септември 2022 г.
включително, използват стария си идентификационен номер за целите на ДДС по
чл. 94, ал. 2 от закона. Лицата по ал. 1, когато подават декларациите по чл. 159, ал. 4
и/или чл. 159а, ал. 2 от закона за данъчни
периоди до 30 септември 2022 г. включително, използват стария си идентификационен
номер за целите на ДДС по чл. 94, ал. 2 от
закона, когато са получили такъв номер.
§ 55. Параграф 25 се прилага до 31 декември 2022 г.
§ 56. Параграф 39, т. 2, букви „а“, „б“,
„в“, „е“, „ж“ и „ з“ и т. 3 и 4 се прилагат до
1 юли 2023 г.
§ 57. Правилникът влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“
с изключение на § 37, 38, § 39, т. 1 и т. 2,
букви „г“ и „д“ и § 40 – 51, които влизат в
сила от 1 август 2022 г.
Министър:
Асен Василев
4496
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ
И СЪДИЛИЩА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-598
от 7 юли 2022 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1
от Закона за защитените територии и предложение на Сдружение „Да запазим Корал“ (с
вх. № 48-00-524/4.08.2021 г. на Министерството
на околната среда и водите) с цел опазване
на мес т ооби та н ие на к и т оподобн и (морск а
свиня, афала и обикновен делфин), както и на
карагьозови и есетрови риби:
1. Обявявам защитена местност „Залив Корал“ в землището на с. Лозенец, община Царево,
област Бургас.
2. Защитена местност „Залив Корал“ включва
обща площ от 1,32 кв. км с граница в акваторията на Черно море, определена с координатни
точки в БГС 2005 (кадастрална) съгласно приложението, представляващо неразделна част
от настоящата заповед, и граница с бреговата
линия, представляваща границите на поземлени имоти – 44094.2.11, 44094.22.2, 44094.22.5,
44094.22.19, 44094.22.24, 44094.21.8, 44094.21.104,
44094.21.8, 44094.21.104, 44094.21.24, 44094.21.14,
съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри за землището на с. Лозенец, община
Царево, област Бургас, одобрена със Заповед
№ РД-18-54 от 24.08.2006 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. навлизането на моторни и моторно-ветроходни плавателни средства, с изключение при
бедствия, извънредни ситуации, за провеждане
на аварийни, контролни и спасителни дейности
през цялата година и за нуждите на риболова
през периода от 1 октомври до 1 март;
3.2. интензивно и екстензивно отглеждане
на аквакултури;
3.3. използване на дънни, тралиращи, драгиращи средства, включително и бийм трал,
депониране на драгажни маси, изхвърляне на
отпадни води от плавателни съдове;
3.4. изграждане и поставяне на изкуствени
подводни рифове или атракциони върху и под
повърхността на водата;
3.5. изхвърляне на канализационни и/или
отпадъчни води от сушата и заустване на канализации;

3.6. изхвърляне/изпускане на нефтопродукти
и други отпадъци.
4. След влизане в сила на настоящата заповед
РИОСВ – Бургас, да предприеме необходимите
действия по отразяване на защитената територия
в КККР на землището на с. Лозенец, община
Царево, област Бургас.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
МОСВ.
Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
На основание чл. 43 от ЗЗТ 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:
Б. Сандов
Приложение
Координатен регистър на акваториалната гра
ница на защитена местност „Залив Корал“
№

X

Y

1.

4678971.732662

688599.258173

2.

4678979.384778

688609.311957

3.

4679427.948163

689441.883821

4.

4678377.284375

690344.073846

5.

4678364.866346

690330.530378

6.

4678346.238886

690325.038917

7.

4678329.227566

690321.106890

8.

4678305.439695

690323.119188

9.

4678287.162250

690307.562483

10.

4678272.126328

690295.654027

11.

4678253.045161

690294.405936

12.

4678244.559253

690263.851042

13.

4678247.943131

690245.790596

14.

4678242.925179

690231.585858

15.

4678236.218662

690228.802172
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ЗАПОВЕД № РД-606
от 11 юли 2022 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1
от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с
цел опазване на вековни дървета и във връзка с
постъпили в Министерството на околната среда
и водите писма с вх. № 05-00-343/13.06.2022 г. от
РИОСВ – Смолян, и вх. № 05-08-1555/1.07.2022 г.
от РИОСВ – Хасково:
1. Обявявам за защитени следните вековни
дървета:
1.1. Вековно д ърво от ви да полск и ясен
(Fraxinus angustifolia) на приблизителна възраст
250 години, с височина около 30 м, обиколка на
стъблото 6,30 м, намиращо се в поземлен имот
с идентификатор 77181.15.176 по кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището
на гр. Харманли, община Харманли, област
Хасково, одобрена със Заповед № РД-18-9 от
23.03.2006 г. на изпълнителни я директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Вековното дърво е с координати X = 4642153.278,
Y = 536246.360 в координатна система БГС 2005
(кадастрална).
1.2 . В еко вн о д ъ р в о о т ви д а о б и к н о в ен
смърч (Picea abies) на приблизителна възраст
150 – 180 години, с височина 30 м, обиколка
на стъблото 4,30 м, което е с осем разклонения, започващи на височина 2,5 м от земята,
намиращо се в поземлен имот с идентификатор
67653.439.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на гр. Смолян,
община Смолян, област Смолян, одобрена със
Заповед № РД-18-14 от 10.05.2005 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър. Вековното дърво е с
координати X = 4608569.0576, Y = 429891.5527
в координатна система БГС 2005 (кадастрална).
1.3. Вековно дърво от вида обикновен бук (Fagus
sylvatica) на приблизителна възраст 220 – 250 години, с височина 27 м, обиколка на стъблото
4,80 м, намиращо се в поземлен имот с идентификатор 62462.1.834 по кадастралната карта и
кадастралните регистри за землището на с. Река,
община Смолян, област Смолян, одобрена със
Заповед № РД-18-930 от 13.04.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър. Вековното дърво е с
координати X = 4608584.3618, Y = 446499.3154
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
дърветата.
3. Обектите да се впишат в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. РИОСВ – Смолян, и РИОСВ – Хасково, да
осигурят обозначаването на вековните дървета.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
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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“.
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Министър:
Б. Сандов

ЗАПОВЕД № РД-629
от 13 юли 2022 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33 от
Закона за защитените територии и предложение
на Института по биоразнообразие и екосистемни изследвани я к ъм Българската ака деми я
на науките с вх. № 33-00-115/21.07.2021 г. на
Министерството на околната среда и водите
(МОСВ) с цел опазване на растителните видове
Азнавурова мащерка (Thymus aznavourii Velen.),
Хаускнехтово звездиче (Dorycnium haussknechtii
Boiss.) и техните местообитания:
1. Обявявам Защитена местност „Сладун“ в
землището на с. Сладун, община Свиленград,
област Хасково, с обща площ 1715,812 дка.
2. Защитена местност „Сладун“ включва поземлени имоти с идентификатори 67146.115.481
и 67146.78.562 по кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с. Сладун,
ЕК АТТЕ 67146, община Свиленград, област
Хасково, одобрена със Заповед № РД-18-1275
от 22.06.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна в предназначението и начина
на трайно ползване на земята;
3.2. ст рои телст во и п рокарване на нови
пътища;
3.3. внасяне на неместни видове;
3.4. проучване и добив на подземни богатства.
4. След влизане в сила на настоящата заповед
РИОСВ – Хасково, да предприеме необходимите
действия по отразяване на защитената територия
в КККР на землището на с. Сладун, община
Свиленград, област Хасково.
5. Природната забележителност да се впише
в Държавния регистър на защитените територии
при МОСВ.
Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
На основание чл. 43 от ЗЗТ 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“.
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За министър:
Т. Белев
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ОБЩИНА ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № XLII-20
от 30 юни 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 3 от
ЗУТ, Решение № ХХXIІІ-10 от 28.01.2022 г. на
Общинския съвет – Ямбол, и решение на Експертния съвет по устройство на територията
при Община Ямбол по точка първа на протокол
№ 5 от 26.05.2022 г. Общинският съвет – Ямбол,
одобрява проект за изменение на общия устройствен план на община Ямбол по отношение на
поземлен имот с идентификатор 87374.19.1000
по кадастралната карта на гр. Ямбол, с което
изменение за същия се установява устройствена зона за предимно производствени дейности
(Пп), съгласно графичната и текстовата част на
документацията, представляваща неразделна
част от това решение.
Съгласно чл. 215, ал. 1 във връзка с чл. 127,
ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – Ямбол, пред
Административния съд – Ямбол.
Председател:
А. Шиков
4476
РЕШЕНИЕ № XLII-22
от 30 юни 2022 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 3
от ЗУТ, Решение № ХХХІІІ-11 от 28.01.2022 г.
на Общинския съвет – Ямбол, протокол № 5
от 26.05.2022 г. на ОЕС У Т Общинск и ят съвет – Ямбол, одобрява проект за изменение на
общия устройствен план на община Ямбол по
отношение на ПИ 87374.19.1001, м. Червен баир,
с което изменение за същия поземлен имот се
промен я устройствената зона от земеделска
територия – нива, в устройствена зона за предимно производствени дейности (Пп) съгласно
графичната и текстовата част на документацията,
представляваща неразделна част от това решение.
Съгласно чл. 215, ал. 1 във връзка с чл. 127,
ал. 12 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – Ямбол, пред
Административния съд – Ямбол.
Председател:
А. Шиков
4548
672. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 131 във връзка с чл. 133,
ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение
по д.д. № 31/2022 г. на Дисциплинарния съд
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при Адвокатската колегия – София, Красимира
Михайлова Михайлова – адвокат от Адвокатската колегия – София, се лишава от право
да упражнява адвокатска професия за срок от
три месеца.
4529
672а. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 54/2022 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Янчо Тосков Христозов – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия
за срок от три месеца.
4530
672б. – Висшият адвокатски съвет съобщава,
че на основание чл. 133, ал. 1, т. 4 от Закона за
адвокатурата с решение по д.д. № 14/2022 г. на
Дисциплинарния съд при Адвокатската колегия – София, Божидар Цеков Лукарски – адвокат
от Адвокатската колегия – София, се лишава
от право да упражнява адвокатска професия
за срок от три месеца.
4531
5. – Югозападният у ниверситет „Неофит
Рилск и“ – Благоевград, обявява конк у рс за
заемане на ака деми чната дл ъж ност доцен т
по професиона лно направление 4.3. Биологически науки (Физиология на животните и
човека) – един. Срок за подаване на документи – 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в ректората, ет. 1, стая
№ 106, тел. (073) 588 566.
4523
68. – Университетът „Проф. д-р Асен Зла
таров“ – Бургас, обявява конкурси за заемане
на академичната длъжност главен асистент: в
област на висше образование 2. Хуманитарни
науки, професионално направление 2.3. Философия, научна специалност „Философия“ – един;
в област на висше образование 2. Хуманитарни нау к и, п рофесиона лно на п ра вление 2.1.
Филология, нау чна специалност „Славянски
литератури“ – един, двата със срок 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се приемат на бул. Проф. Я. Якимов № 1, стая
№ 214, тел. 056 715 725.
4473
53. – Варненск и ят свободен у ниверситет
„Черноризец Храбър“ обявява конкурс за заемане на академичнaтa длъжност професор по
професионалнo направлениe 4.6. Информатика
и компютърни науки – един, със срок 3 месеца.
Документи се подават в отдел „Човешки ресурси“ на ВСУ, тел.: 052/359 510, 359 511, e-mail:
borislava.hristova@vfu.bg.
4510
672. – Медицинският университет „Проф. д-р
Параскев Стоянов“ – Варна, обявява конкурси
за заемане на академични длъжности, както
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следва: професор: област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Ушноносно-гърлени болести“ – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на катедра „Неврохирургия и
У НГ болести“, Фак ултет „Медицина“, и 0,5
щатна длъжност за Клиника „УНГ болести“ към
УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД – Варна; област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професиона лно направление 7.1. Медицина,
специалност „Клинична лаборатория“ – един за
нуждите на катедра „Клинична лаборатория“,
Факултет „Медицина“ и за Клинична лаборатори я к ъм М Д Л к ъм У М БА Л „С ве т а Марина“ – ЕАД – Варна; допълнителни условия по
конкурса: да не се прилага изискването от приложение № 1 на ПРАС в МУ – Варна, за област
на висше образова ние 7. Зд ра веопазва не и
спорт – сумата от точките за група показатели
Е да е 100, без да важи изискването ≥ 80 т. от
показател 14; област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3. Биологически
науки, специалност „Биохимия“ – един за нуждите на катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика“, Факултет „Фармация“;
допълнителни условия по конкурса: кандидатите да имат придобита специалност по Биохимия;
област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Епидемиология“ (БЕО) – един
за нуждите на Учебен сектор „Епидемиология“,
катедра „Хигиена и епидемиология“, Факултет
„Обществено здравеопазване“; допълнителни
условия по конкурса: да не се прилага изискването на чл. 137, ал. 1, т. 6 от Правилника за
развитие на академичния състав на Медицинския университет – Варна, и сумата от точките
за показателите от т. 13 до т. 22 за област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт
да е 100, без да се прилага изискването повече
от 80 т. да е от показател 14; област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Кожни и венерически болести“ – един,
0,75 щатна длъжност за нуждите на Учебен сектор „Медицински козметик“ към Медицинския
колеж – Варна; доцент: област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност
„Епидемиология“ (БЕО) – един за нуждите на
Учебен сектор „Епидемиология“, катедра „Хигиена и епидемиология“, Факултет „Обществено
здравеопазване“; област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Клинична
лаборатория“ – един, 0,25 щатна длъжност за
нуждите на катедра „Клинична лаборатория“,
Факултет „Медицина“; област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, специалност „Биохимия“ – един
за нуждите на катедра „Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика“, Факултет „Фармация“;
допълнителни условия по конкурса: кандидатите
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да имат придобита специалност по Биохимия;
главен асистент: област на висше образование 7.
Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дента лна медицина, специа лност
„Дентална образна диагностика“ – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на катедра „Пародонтология и дентална имплантология“, Факултет
„Дентална медицина“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.2. Дентална медицина, специалност
„Ортодонтия“ – един, 0,5 щатна длъжност за
нуждите на катедра „Ортодонтия“, Факултет
„Дентална медицина“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.2. Дентална медицина, специалност
„Оперативно зъболечение и ендодонтия“ – един,
0,5 щатна длъжност за нуждите на катедра „Консервативно зъболечение и орална патология,
Факултет „Дентална медицина“; област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина,
специалност „Орална хирургия“ – двама за нуждите на катедра „Орална хирургия“, Факултет
„Дентална медицина“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.2. Дентална медицина, специалност
„Протетична дентална медицина“ – един за нуждите на катедра „Дентално материалознание и
пропедевтика на протетичната дентална медицина“, Факултет „Дентална медицина“; област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Патофизиология“ – един за нуждите
на Учебен сектор „Патофизиология“, катедра
„Физиология и патофизиология“, Факултет „Медицина“; допълнителни условия по конкурса:
кандидатите да имат 3 години преподавателски
стаж по специалността; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално
направление 7.1. Медицина, специалност „Вътрешни болести“ – един, 0,5 щатна длъжност за
нуждите на катедра „Пропедевтика на вътрешните болести“, Факултет „Медицина“, и 0,5 щатна длъжност за клиника „Вътрешни болести“ към
УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД – Варна; област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Ортопедия и травматология“ – един,
0,5 щатна длъжност за нуждите на катедра „Ортопедия и травматология“, Факултет „Медицина“,
и 0,5 щатна длъжност за клиника „Ортопедия и
т равматологи я“ к ъм У МБА Л „Света Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Клинична лаборатория“ – един, 0,5 щатна длъжност за
нуждите на катедра „Клинична лаборатория“,
Факултет „Медицина“, и 0,5 щатна длъжност за
клинична лаборатория към МДЛ към УМБАЛ
„Света Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност
„Образна диагностика“ – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на катедра „Образна диагностика, интервенционална рентгенология и лъчелечение“, Факултет „Медицина“, и 0,5 щатна длъжност
за клиника „Образна диагностика“ към УМБАЛ
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„Света Марина“ – ЕАД – Варна; област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност
„Онкология“ – двама по 0,5 щатна длъжност за
нуждите на катедра „Онкология“, Факултет „Медицина“, и по 0,5 щатна длъжност за клиника
„Медицинска онкология“ към УМБАЛ „Света
Марина“ – ЕАД – Варна; допълнителни условия
по конкурса: преподавателски стаж минимум 3
години, придобита ОКС „магистър“ по специалност „Медицина“, придобита ОНС „доктор“ по
специалност „Онкология“; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Обща
и клинична патология“ – един, 0,5 щатна длъжност за нуждите на катедра „Обща и клинична
патология, съдебна медицина и деонтология“,
Факултет „Медицина“, и 0,5 щатна длъжност за
клиника „Обща и клинична патология“ към
УМБАЛ „Света Марина“ – ЕАД – Варна; област
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална,
училищна, радиационна и др.)“, (БЕО) – един за
нуждите на Учебен сектор „Хигиена“, катедра
„Хигиена и епидемиология“, Факултет „Обществено здравеопазване“; допълнителни условия по
конкурса: придобити ОКС „магистър“ по специалност „Медицина“ и ОНС „доктор“ по специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“, професионално направление 7.1. Медицина, област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт; област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, специалност „Управление на здравните грижи“
(БЕО) – един за нуждите на Учебен сектор „Рехабилитатор“ в Медицинския колеж – Варна;
допълнителни условия по конкурса: ОКС „магистър“ по специалност „Кинезитерапия“; преподавателски стаж – 5 години. Срокът за подаване на
документи е 2 месеца от датата на обнародване
на обявата в „Държавен вестник“. За справки и
документи – Медицински университет – Варна,
ул. Марин Дринов № 55, отдел „Кариерно развитие“, ет. 3, стая № 320, тел.: 052/677-055 и 052/677156.
4527
24. – Университетът по хранителни техно
логии – Пловдив, обявява конкурс за приемане
на редовни и задочни докторанти по държавна
поръчка за учебната 2022/2023 г. съгласно приложението в съответствие с решение на АС на
УХТ, протокол № 24 от 29.03.2022 г., и Решение
№ 363 от 1.06.2022 г. на Министерския съвет, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Кандидатите подават следните документи до ректора на УХТ – Пловдив: 1. заявление
за участие в конкурса (по образец); 2. автобиография; 3. оригинал и ксерокопие на дипломата
за завършена образователно-квалификационна
степен „магистър“ и приложението към нея; 4.
документ за платена такса за участие в конкурса
(60 лв. за изпита по специалността и 60 лв. за
изпита по чужд език) – плащането се извършва
в касата на УХТ; 5. медицинско свидетелство; 6.
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удостоверение от психодиспансер; 7. свидетелство
за съдимост. Всички документи се подават в
УХТ – Пловдив, бул. Марица № 26, в законоустановения двумесечен срок от обнародването на
обявата в „Държавен вестник“; тел. за справки:
032/643 637; 032/603 819.
Приложение
Прием на редовни и задочни докторанти по дър
жавна поръчка в УХТ – Пловдив, за учебната
2022 – 2023 година
Шифър

Области на висше образование, професионални
направления и докторски
програми

3.

Социални, стопански и
правни науки

Форма на
обучение
резадовна дочна

3.8. Икономика
Икономика и управление
(хранителна индустрия)
5.

2

Технически науки

5.4. Енергетика
Промишлена топлотехника

2

5.12. Хранителни технологии
Технология на тютюна и тютюневите изделия

1

Технология на захарта и захарните изделия

1

Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия

1

Технология на алкохолните
и безалкохолните напитки

1

Технология на месните
рибните продукти

и

1

Технология
на млякото
и млечните продукти

1

Технология на продуктите
за обществено хранене

1

Анализ и контрол на хранителни продукти

1

3922
21. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява конкурс за академична длъжност доцент за
цивилен служител в катедра „Информационни
технологии“ в област на висше образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
учебни дисциплини: „Софтуерно инженерство“,
„Одит и сертифициране на киберсигурността“,
„Проектиране и администриране на база данни“
и „Бази данни: Big Data“ – за едно място, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки на тел.: 052/55 22 43, 052/55
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22 22 – централа, и на сайта на училището: www.
naval-acad.bg. Подаване на документи: ВВМУ „Н.
Й. Вапцаров“, ул. Васил Друмев № 73, регистратура
за некласифицирана информация, ет. 1.
4511
43. – Институтът за икономически изслед
вания при БАН – София, обявява конкурси за
гл. асистент в професионално направление 3.8.
Икономика: по Икономика на туризма – един за
секция „Регионална и секторна икономика“; по
Макроикономика (макроикономическо моделиране) – един за секция „Макроикономика“, и по
Международна икономика (търговия и инвестиции) – един за секция „Международна икономика“, трите със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават
в ИИИ при БАН – София, ул. Аксаков № 3. За
повече информация – сайта на института.
4521
1. – Институтът по тютюна и тютюневите
изделия, с. Марково, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност главен асистент по
професионално направление 5.12. Хранителни
технологии, научна специалност „Технология на
биологично активните вещества“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки – ИТТИ – с. Марково, тел. 032/672 364;
документи: в ЦА на ССА, тел. 02/812 7560.
4520
496. – Специализираната болница за активно
лечение на хематологични заболявания – ЕАД,
София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност доцент – един за нуждите на Консултативно-диагностичен блок към СБАЛХЗ – ЕАД,
в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1.
Медицина и научна специалност „Хематология
и преливане на кръв“. Срок за подаване на документите – 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – деловодството
на СБАЛХЗ – ЕАД, София 1797, ул. Климент
Охридски № 1А, тел. за контакти 02/4542177.
4576
57. – Националният център по заразни и
паразитни болести – София, обявява конкурс за
приемане на редовни докторанти по държавна
поръчка за учебната 2021 – 2022 г. в съответствие
с Решение № 437 от 2.06.2021 г. на Министерския
съвет по следните научни специалности: вирусология – 3; микробиология – 3; паразитология и
хелминтология – 1; епидемиология – 2. Кандидатите подават следните документи: 1. заявление до
директора за участие в конкурса; 2. автобиография
(европейски образец със снимка); 3. нотариално
заверено копие на дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и
приложението към нея; 4. удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена
от чуждестранно висше училище; 5. документ за
трудов стаж, ако има такъв; 6. медицинско свидетелство; 7. свидетелство за съдимост; 8. списък на
публикациите, ако има такива; 9. сертификат за
компютърни умения; 10. сертификат или диплома
за владеене на чужди езици; 11. две снимки; 12.
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други документи, удостоверяващи интересите и
постиженията в съответната научна област. Срок:
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в учебен отдел на НЦЗПБ,
София 1504, бул. Янко Сакъзов № 26, тел. за
справка: 02/8468307.
4522
10. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за елементи на техническата инфраструктура – трасе на ел. кабел НН 1 kV през ПИ с
идентификатор 68134.4405.102 за електрозахранване на „Склад за пакетирани храни на едро и
офис“ в ПИ с идентификатор 68134.4405.52, кв.
Филиповци – Биотехника, район „Люлин“. 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 „Люлин“.
4487
16. – Общ инск ата с л у жба „Земеде лие“ –
гр. Брезово, област Пловдив, на основание чл. 32
и чл. 33, ал. 4 от ППЗСПЗЗ, т. 4.11 от Заповед
№ РД-46-494 от 22.08.2003 г. на МЗГ и Заповед
№ РД-02-14-454 от 22.08.2003 г. на МРРБ съобщава
на заинтересованите лица, че ще се извърши трасиране и въвод във владение на новообразувани
имоти по плана на м. Костова мера, землище
с. Върбен, община Брезово. Трасирането ще се
извърши в дните от 10 до 13.08. (включително)
2022 г. За допълнителна информация: тел. 03191/2339 или 0889201018 – Петя Иванова. Сборен пункт:
Кметство с. Върбен, 10 ч.
4498
86. – Община Вършец на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – план-схема за водопровод за минерална
вода, свързващ Минерален сондаж № 4 и УПИ
XIV-157 в кв. 83 на гр. Вършец, община Вършец,
област Монтана, и засягащ улиците между кв. 76,
176 и 83. Проектът е изложен за разглеждане в
Община Вършец, отдел „Устройство на територията“, ет. 3, стая № 306. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4577
12. – Община Добрич на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населени места
и селищни образувания за ПИ 72624.904.440 за
обект: „Улична канализация и сградно канализационно отклонение (СКО) за ПИ 72624.904.400
по к.к. на гр. Добрич“. Проектът е изложен в
Центъра за услуги и информация при Община
Добрич от 8 до 17 ч., работно място № 8. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация на община Добрич.
4525
13. – Община Добрич на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 35-25
от 28.06.2022 г. на Общинския съвет – Добрич,
е одобрено изменение на подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР) за УПИ
I – „за КЖС“, кв. 547; УПИ I – „за КЖС“ в кв.
548, и улица от о.т. Р244 до о.т. Р248, ж.к. Русия 1,
гр. Добрич. Одобреният проект е изложен на работно място № 8 в Центъра за услуги и информация
при Община Добрич. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ решението на Общинския съвет може
да се обжалва при условията на Административнопроцесуалния кодекс пред Административния
съд – Добрич, в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“.
4533
40. – Община Ихтиман на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани лица, че с Решение № 525 от 27.05.2022 г.,
протокол № 36 на Общинския съвет – Ихтиман,
е одобрен проект на подробен план (ПУП – ПП)
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии за
обект: „Кабелна линия ниско напрежение 0,4 kV
за външно електрозахранване на незастроен имот
ПИ 10029.66.6, местност Радославовица, землище
с. Вакарел, с. Селянин, община Ихтиман“. Проектът е внесен с вх. № Гр-2197/21/12.05.2022 г.
от собствениците на имота Иванка Борисова
Спасова и Веселин Георгиев Котаров. 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 Ихтиман пред
Административния съд – София област.
4505
5. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПП) за електрозахранване на поземлен имот
(ПИ) с идентификатор 24075.144.17 и начин на
трайно ползване (НТП) „За друг вид застрояване“
в землище на с. Дунавци, собственост на Динко Панайотов Казаков, преминаващ през ПИ с
идентификатори 24075.144.11 и с НТП – „нива“,
24075.176.262 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“, с проектна дължина 141,16 м и
общ сервитут 140,60 кв. м, всички в землището
на с. Дунавци, община Казанлък. В едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да разгледат проекта
в стая № 18 на Община Казанлък и да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
4474
6. – Община Мъглиж, област Стара Загора,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен
план на обект: „Нов електропровод 110 kV между подстанция „Дъбово“ и стълб № 79 от ВЛ
110 kV „Тунджа“, с възложител „Електроенер-
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гиен системен оператор“ – ЕАД. Новият въздушен електропровод 110 kV свързва подстанция
„Дъбово“ със съществуващ ВЛ 110 kV „Тунджа“,
като присъединяването се осъществява чрез нов
присъединителен стълб № 46 (проектен) и разкъсване в междустълбие 79-80 на ВЛ 110 kV
„Тунджа“. Трасето на новите присъединителни
ВЛ 110 kV преминава през територията на три
землища: землището на с. Дъбово, ЕК АТ ТЕ
24342, община Мъглиж, област Стара Загора:
24342.125.184; 24342.125.2; 24342.125.414; 24342.125.6;
24342.125.7; 24342.125.8; 24342.125.9; 24342.142.1;
24342.142.12; 24342.142.13; 24342.142.14; 24342.142.16;
24342.142.18; 24342.142.19; 24342.142.20; 24342.142.21;
2 4 3 4 2 . 14 2 . 2 2 ; 2 4 3 4 2 . 14 2 . 2 3 ; 2 4 3 4 2 . 14 2 . 2 4 ;
24342.142.271; 24342.142.305; 24342.142.4; 24342.142.5;
24342.142.6; 24342.142.661; 24342.142.7; 24342.142.8;
24342.51.281; 24342.68.289; 24342.69.101; 24342.69.103;
24342.69.104; 24342.69.105; 24342.69.290; 24342.69.291;
24342.69.293; 24342.69.35; 24342.69.36; 24342.69.37;
24342.69.38; 24342.69.39; 24342.69.40; 24342.69.41;
24342.69.42; 24342.69.43; 24342.69.44; 24342.69.45;
24342.69.85; 24342.69.86; 24342.69.87; 24342.70.1;
24342.70.10; 24342.70.11; 24342.70.12; 24342.70.13;
24342.70.2; 24342.70.3; 24342.70.361; 24342.70.362;
24342.70.363; 24342.70.364; 24342.70.365; 24342.70.4;
2 4342.70.5; 2 4342.70.6; 2 4342.70.7; 2 4342.70.8;
24342.70.9; 24342.75.10; 24342.75.11; 24342.75.12;
24342.75.13; 24342.75.14; 24342.75.15; 24342.75.16;
24342.75.17; 24342.75.18; 24342.75.19; 24342.75.20;
24342.75.21; 24342.75.22; 24342.75.24; 24342.75.25;
24342.75.26; 24342.75.27; 24342.75.28; 24342.75.29;
24342.75.30; 24342.75.31; 24342.75.33; 24342.75.358;
24342.75.359; 24342.75.360; 24342.75.6; 24342.75.7;
24342.75.8; 24342.76.20; 24342.76.355; 24342.76.356;
24342.76.357; 24342.76.384; 24342.76.385; 24342.76.387;
24342.77.337; 24342.77.338; 24342.78.354; 24342.78.356;
24342.78.39; 24342.78.41; 24342.79.346; 24342.79.347;
24342.80.10; 24342.80.11; 24342.80.12; 24342.80.13;
24342.80.14; 24342.80.15; 24342.80.16; 24342.80.17;
24342.80.296; 24342.80.297; 24342.80.298; 24342.80.31;
24342.80.32; 24342.80.33; 24342.80.339; 24342.80.34;
2 43 42 . 8 0. 3 4 0; 2 43 42 . 8 0. 3 42; 2 43 42 . 8 0. 3 43;
24342.80.345; 24342.80.35; 24342.91.253; 24342.91.301;
24342.91.308; 24342.91.314; 24342.91.48; 24342.91.49;
24342.91.50; 24342.91.51; 24342.91.52; 24342.91.53;
24342.91.54; 24342.91.62; 24342.98.1; 24342.98.10;
24342.98.11; 24342.98.12; 24342.98.14; 24342.98.15;
24342.98.16; 24342.98.17; 24342.98.172; 24342.98.18;
24342.98.19; 24342.98.2; 24342.98.20; 24342.98.22;
24342.98.23; 24342.98.24; 24342.98.25; 24342.98.26;
24342.98.27; 24342.98.28; 24342.98.29; 24342.98.3;
24342.98.30; 24342.98.302; 24342.98.303; 24342.98.305;
24342.98.31; 24342.98.4; 24342.98.5; 24342.98.50;
24342.98.51; 24342.98.52; 24342.98.53; 24342.98.54;
24342.98.55; 24342.98.56; 24342.98.6; 24342.98.7;
24342.98.8; 24342.98.9; землището на гр. Мъглиж,
ЕК АТТЕ 49494, община Мъглиж, област Стара
Загора: 49494.409.102; 49494.443.221; 49494.443.54;
49494.451.10; 49494.451.2; 49494.451.3; 49494.451.4;
49494.451.5; 49494.451.6; 49494.451.7; 49494.451.8;
49494.451.9; 49494.451.960; 49494.452.1; 49494.452.11;
49494.452.12; 49494.452.13; 49494.452.15; 49494.452.16;
49494.452.17; 49494.452.18; 49494.452.19; 49494.452.2;
49494.452.20; 49494.452.3; 49494.452.4; 49494.452.5;
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49494.452.6; 49494.452.7; 49494.452.8; 49494.452.9;
4 9 4 9 4 . 4 5 3 . 2 6 ; 4 9 4 9 4 . 4 5 3 . 9 61 ; 4 9 4 9 4 . 4 5 9. 2 9 ;
49494.459.30; 49494.459.31; 49494.459.32; 49494.459.33;
49494.459.34; 49494.459.35; 49494.459.36; 49494.460.18;
49 49 4 .4 6 0 . 2 0 ; 49 49 4 .4 6 0 . 21; 49 49 4 .4 6 0 . 2 5;
49 49 4 .4 6 3. 2 2; 49 49 4 .4 6 3. 2 3; 49 49 4 .4 6 3. 2 5;
49494.463.26; 49494.463.27; 49494.463.37; 49494.463.38;
49 49 4 .4 6 3. 39; 49 49 4 .4 6 4 . 2 5; 49 49 4 .4 6 4 . 32;
49 49 4 .4 6 4 . 33; 49 49 4 .4 6 4 . 3 4; 49 49 4 .4 6 4 . 35;
4 9 4 9 4 . 4 6 4 . 3 6 ; 4 9 4 9 4 . 4 6 4 . 3 7; 4 9 4 9 4 . 4 6 4 . 3 8 ;
49494.464.39; 49494.464.40; 49494.467.40; 49494.467.41;
49494.467.42; 49494.467.43; 49494.467.44; 49494.467.45;
49494.467.46; 49494.467.47; 49494.467.48; 49494.467.49;
49494.468.16; 49494.468.17; 49494.468.18; 49494.468.19;
49 49 4.4 6 8 . 2 0; 49 49 4.4 6 8 . 21; 49 49 4.4 6 8 . 2 2;
49 49 4 .4 6 8 . 2 3; 49 49 4 .4 6 8 . 2 4; 49 49 4 .4 6 8 . 2 5;
49494.472.10; 49494.472.11; 49494.472.12; 49494.472.13;
49494.472.14; 49494.472.15; 49494.472.16; 49494.472.17;
49494.472.18; 49494.472.19; 49494.472.20; 49494.472.21;
49494.472.31; 49494.472.8; 49494.472.9; 49494.473.1;
49494.473.11; 49494.473.2; 49494.473.3; 49494.473.4;
49494.473.5; 49494.473.6; 49494.473.7; 49494.473.8;
49 49 4.473.9; 49 49 4.473.9 81; 49 49 4.473.9 82;
49494.478.17; 49494.478.18; 49494.478.19; 49494.478.20;
49494.478.21; 49494.478.3; 49494.478.4; 49494.478.5;
49494.478.6; 49494.478.7; 49494.478.8; 49494.479.10;
4 9 4 9 4 . 4 8 0 .9 8 8; 4 9 4 9 4 . 4 81.9 9 0 ; 4 9 4 9 4 . 4 8 2 .11;
49494.482.12; 49494.482.13; 49494.482.14; 49494.482.15;
4 9 4 9 4 . 4 8 2 . 1 6 ; 4 9 4 9 4 . 4 8 2 . 17 ; 4 9 4 9 4 . 4 8 2 . 1 8 ;
4 9 4 9 4 . 4 8 3 . 9 9 2 ; 4 9 4 9 4 . 4 8 4 .1 0 ; 4 9 4 9 4 . 4 8 4 .11 ;
49494.484.12; 49494.484.6; 49494.484.7; 49494.484.8;
49494.484.9; 49494.485.11; 49494.485.12; 49494.485.13;
49494.485.15; 49494.485.16; 49494.485.23; 49494.485.24;
49 49 4 .4 8 6 .9 9 4; 49 49 4 .4 8 7.10 7; 49 49 4 .4 8 7.10 8;
4 9 4 9 4 . 4 8 7. 2 4 6 ; 4 9 4 9 4 . 4 8 8 .1 0 ; 4 9 4 9 4 . 4 8 8 .11 ;
49494.488.12; 49494.488.13; 49494.488.14; 49494.488.8;
49494.488.9; 49494.489.10; 49494.489.11; 49494.489.8;
4 9 4 9 4 . 4 8 9. 9 ; 4 9 4 9 4 . 4 9 0 . 9 9 7; 4 9 4 9 4 . 4 9 1 . 9 9 9 ;
49494.492.10; 49494.492.11; 49494.492.12; 49494.492.20;
49494.492.21; 49494.492.6; 49494.492.7; 49494.492.8;
49494.492.9; 49494.493.12; 49494.493.13; 49494.493.14;
49494.493.15; 49494.493.16; 49494.493.17; 49494.493.18;
49494.493.19; 49494.493.20; 49494.493.21; 49494.493.22;
49494.493.23; 49494.494.101; 49494.501.1; 49494.501.10;
4 9 4 9 4 . 5 0 1 .1 0 8 ; 4 9 4 9 4 . 5 0 1 .1 1 ; 4 9 4 9 4 . 5 0 1 .1 2 ;
49494.501.13; 49494.501.14; 49494.501.15; 49494.501.2;
49494.501.3; 49494.501.4; 49494.501.6; 49494.501.7;
49494.501.8; 49494.501.9; 49494.502.102; 49494.502.11;
49494.502.12; 49494.502.13; 49494.502.14; 49494.503.1;
49494.503.10; 49494.503.11; 49494.503.12; 49494.503.13;
49494.503.14; 49494.503.15; 49494.503.16; 49494.503.17;
49494.503.18; 49494.503.19; 49494.503.2; 49494.503.20;
49494.503.21; 49494.503.3; 49494.503.4; 49494.503.5;
49494.503.6; 49494.503.7; 49494.503.8; 49494.503.9;
4 9 4 9 4 . 5 0 4 .1 0 ; 4 9 4 9 4 . 5 0 4 .1 0 5; 4 9 4 9 4 . 5 0 4 .11 ;
4 9 4 9 4 . 5 0 4 .1 2 ; 4 9 4 9 4 . 5 0 4 .14 0 ; 4 9 4 9 4 . 5 0 4 .141 ;
49 49 4. 50 4.142; 49 49 4. 50 4. 2 8 0; 49 49 4. 50 4. 2 8 2;
49494.504.5; 49494.504.6; 49494.504.7; 49494.504.8;
49494.504.9; землището на с. Тулово, ЕК АТТЕ
73420, община Мъглиж, област Стара Загора:
73420.11.10; 73420.11.11; 73420.11.12; 73420.11.13;
73420.11.15; 73420.11.16; 73420.11.17; 73420.11.18;
73420.11.19; 73420.11.282; 73420.11.3; 73420.11.4;
7342 0.11.5; 7342 0.11.6; 7342 0.11.7; 7342 0.11.8;
73420.11.9; 73420.12.1; 73420.12.18; 73420.12.19;
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73420.12.2; 73420.12.293; 73420.12.3; 73420.12.4;
73420.12.5; 73420.12.6; 73420.12.7; 73420.15.1;
73420.15.2; 73420.16.1; 73420.16.10; 73420.16.1033;
73420.16.11; 73420.16.280; 73420.16.291; 73420.16.294;
73420.16.4; 73420.16.585; 73420.16.586; 73420.16.587;
73420.16.588; 73420.16.589; 73420.16.590; 73420.16.591;
73420.16.592; 73420.16.593; 73420.16.594; 73420.16.595;
73420.16.596; 73420.16.597; 73420.16.600; 73420.16.602;
73420.16.8; 73420.16.906; 73420.16.911; 73420.17.172;
73420.17.195; 73420.17.196; 73420.17.228; 73420.17.295;
73420.17.303; 73420.17.304; 73420.17.307; 73420.17.309;
73420.17.312; 73420.17.313; 73420.17.630; 73420.17.631;
73420.17.632; 73420.17.633; 73420.17.634; 73420.17.635;
73420.17.636; 73420.17.637; 73420.17.642; 73420.17.643;
73420.17.644; 73420.17.645; 73420.17.646; 73420.17.647;
73420.17.648; 73420.17.649; 73420.17.650; 73420.17.651;
73420.17.652; 73420.17.653; 73420.17.654; 73420.17.655;
73420.17.656; 73420.17.657; 73420.17.658; 73420.17.659;
73420.17.660; 73420.17.672; 73420.17.673; 73420.17.674;
73420.17.675; 73420.17.676; 73420.17.695; 73420.17.696;
73420.17.697; 73420.17.698; 73420.17.699; 73420.17.700;
73420.17.701; 73420.17.702; 73420.17.703; 73420.17.704;
73420.17.705; 73420.17.706; 73420.17.707; 73420.17.708;
73420.17.709; 73420.17.710; 73420.17.711; 73420.17.712;
73420.17.713; 73420.17.714; 73420.17.715; 73420.17.723;
73420.17.724; 73420.17.725; 73420.17.726; 73420.17.727;
73420.17.768; 73420.17.769; 73420.17.77; 73420.17.770;
73420.17.771; 73420.17.772; 73420.17.773; 73420.17.774;
73420.17.775; 73420.17.776; 73420.17.777; 73420.17.778;
73420.17.779; 73420.17.780; 73420.17.781; 73420.17.782;
73420.17.783; 73420.17.784; 73420.17.831; 73420.17.833;
73420.17.835; 73420.17.836; 73420.17.850; 73420.17.852;
73420.17.853; 73420.17.854; 73420.17.859; 73420.17.860;
73420.17.861; 73420.17.862; 73420.17.863; 73420.17.864;
73420.17.865; 73420.17.867; 73420.17.868; 73420.17.869;
73420.17.870; 73420.17.929; 73420.17.930; 73420.17.931;
73420.17.932; 73420.17.933; 73420.17.934; 73420.17.942;
73420.17.948; 73420.17.963; 73420.17.971; 73420.17.983;
73420.17.989; 73420.17.992; 73420.40.1; 73420.40.10;
73420.40.11; 73420.40.12; 73420.40.13; 73420.40.14;
73420.40.15; 73420.40.16; 73420.40.2; 73420.40.3;
73420.40.31; 73420.40.32; 73420.40.33; 73420.40.34;
73420.40.35; 73420.40.36; 73420.40.5; 73420.40.6;
73420.40.7; 73420.40.8; 73420.40.9; 73420.41.19;
73420.41.20; 73420.41.21; 73420.41.351; 73420.42.1;
73420.42.2; 73420.42.286; 73420.42.296; 73420.42.298;
73420.42.3; 73420.42.352; 73420.42.36; 73420.42.37;
73420.42.38; 73420.42.4; 73420.42.417; 73420.42.45;
73420.42.46; 73420.42.5; 73420.42.6; 73420.42.7;
73420.42.8; 73420.8.120; 73420.8.147; 73420.8.16;
73420.8.19; 73420.8.283; 73420.8.419. Обща дължина на новия електропровод 110 kV e 11 057 м,
състоящ се от 46 бр. нови стълба. На основание
Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на
енергийните обекти следва да бъде определена
сервитутна зона с предназначение за изграждане и експлоатация на ВЛ 110 kV. Новопроектираните присъединителни съоръжения ще се
разположат извън урбанизираната територия на
с. Дъбово, г р. Мъгли ж и с. Тулово, община
Мъглиж, област Стара Загора.
4491
6. – Община Нови пазар, област Шумен, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че е изработен проект за
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ПУП (подробен устройствен план) – ПП (парцеларен план) за трасе на техническата инфраструктура – ел. провод до ПИ 03126.15.101 и ПИ
03126.15.102 в землището на с. Беджене, община
Нови пазар, собственост на „Колобър ВК“ – ЕООД,
Варна. Трасето на ел. провода преминава през
имоти, както следва: ПИ 03126.16.34 – „За селскостопански, горски, ведомствен път“, земеделска
територия, публична общинска собственост, ПИ
03126.24.78 – територия на транспорта, „За местен път“, публична общинска собственост, ПИ
58205.18.1 – урбанизирана територия, „За друг
вид озеленени площи“, п ублична общинска
собственост, ПИ 58205.18.14 – земеделска територия, нива, частна общинска собственост,
ПИ 58205.18.161 – „За селскостопански, горски,
ведомствен път“, земеделска територия, публична общинска собственост, ПИ 58205.40.161 – „За
селскостопански, горски, ведомствен път“, земеделска територия, публична общинска собственост. Проектът е изложен в стая № 101 в сградата
на Община Нови пазар и може да бъде разгледан
всеки присъствен ден. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, искания и предложения по
плана до кмета на община Нови пазар в едномесечен срок от обнародване на съобщението в
„Държавен вестник“.
4492
1. – Община гр. Перник, област 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 № 11-3 от 20.06.2022 г.
на комисията, назначена със Заповед № 1883 от
6.12.2019 г. на кмета на община Перник, за поземлен имот ПИ 135.7. 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.
4486
1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици
на поземлени имоти с идентификатори 37856.241.2,
37856.241.1, 37856.241.4, 37856.241.5 и 37856.241.6 в
землището на с. Коиловци, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
на елементите на техническата инфраструктура
за прокарване на трасе на електропровод 20 kV
до поземлен имот с идентификатор 37856.241.2
в м. Чешмицата в землището на с. Коиловци,
община Плевен. Проектът се намира в стая № 94
на общината и може да бъде прегледан в дните
от понеделник до петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация чрез Центъра за административно
обслужване на гражданите – зала „Катя Попова“.
4488
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1а. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
собственици на поземлени имоти с идентификатори 62116.42.106, 62116.40.9, 62116.14.71, 62116.15.1,
62116.42.115, 61116.15.74 в землището на с. Ралево,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура за технически съоръжения
за обект: „Укрепване на съвременно, периодично
активно свлачище № PVN 24.62116.02, регистрирано на общински път LOV 1054 при км 15+440,
в землището на с. Ралево, община Плевен“.
Проектът се намира в стая № 94 на общината
и може да бъде прегледан в дните от понеделник
до петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация
чрез Центъра за административно обслужване на
гражданите – зала „Катя Попова“.
4489
4. – Община Пещера на основание чл. 129, ал. 1
от ЗУТ съобщава, че с Решение № 416, протокол 41
от 30.06.2022 г. на Общинския съвет – гр. Пещера,
е одобрен проект за ПУП – парцеларен план за
подземен водопровод с трасе, започващо от сондажен кладенец в ПИ с ид. 36124.52.114, НТП – нива
(общинска собственост), пресича последователно
имот с ид. 36124.540.33, НТП – водни течения
(държавна собственост), и ПИ с ид. 36124.205.103,
НТП – ливада (общинска собственост). Достигайки до имот с ид. 36124.25.3, НТП – полски път
(общинска собственост), променя посоката си
на югоизток по дължина на имота успоредно на
южната му граница. Пресича имот с ид. 36124.25.2
(полски път – общинска собственост) и имот с
ид. 36124.25.1 (канали – държавна собственост,
МЗХГ) и продължава по дължината на имот с ид.
36124.26.138 (полски път – общинска собственост)
успоредно на южната му граница до достигането
на имот с ид. 36124.521.76 (полски път – общинска
собственост), където се включва в съществуващ
водопровод ∅ 90/10 атм. Одобреният проект е
изложен на работно място № 11 в ТСУОС и е
публикуван в сайта на Община Пещера в раздел
„Услуги и информация (Обяви и съобщения)“. Решението подлежи на обжалване съгласно чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“. За контакт: директор на
дирекция „ТСУОС“ – инж. Румяна Григорова,
тел. 0350 6-22-03 (вътр. 111).
4502
5. – Община Пещера на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 415,
протокол № 41 от 30.06.2022 г. на Общинския
съвет – гр. Пещера, е одобрен проект за ЧИ на
ПУП – ПРЗ за изменение на регулацията и застрояването на кв. 221 и част от кв. 17 по плана
на гр. Пещера, а именно: променя се конфигурацията на вътрешнорегулационните линии в
кв. 221, така че за поземлени имоти с идентификатори 56277.505.107, 56277.505.108, 56277.505.277
и 56277.505.141 по КККР на гр. Пещера да бъде
отреден един нов УПИ XI – за търговия, услуги
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и жилищно строителство. Предвижда се отпадане
на част от улица с о.т. 977-978-979-980 и създаване
на нова алея (улица – тупик) за достъп до новообразувания УПИ с площ 211 кв. м и е означена
с о.т. 977а-977б-977в-977г. Разположена е в ПИ с
идентификатор 56277.501.675 (публична общинска
собственост, НТП – за друг вид обществен обект)
и ПИ с идентификатор 56277.505.9514 (публична
общинска собственост, НТП – за второстепенна
улица). Отпада кв. 221 по плана на гр. Пещера,
имотите се включват в съществуващия кв. 17 и
се преномерират. Одобреният проект е изложен
на работно място № 11 в ТСУОС и е публикуван
в сайта на Община Пещера в раздел „Услуги и
информация (Обяви и съобщения)“. Решението
подлежи на обжалване съгласно чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“. За контакт: директор на
дирекция „ТСУОС“ – инж. Румяна Григорова,
тел. 0350 6-22-03 (вътр. 111).
4503
61. – Община Правец на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 108 от
24.06.2022 г. на Общинския съвет – Правец, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за линеен обект на техническата
инфраструктура по част електрическа съгласно
чл. 64, ал. 2 от ЗУТ в ПИ 61807.48.517 и ПИ
61807.3.549 по действащата кадастрална карта и
кадастрални регистри (КККР) на землището на
с. Разлив, община Правец, Софийска област. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ чрез Община Правец пред Административния съд – София област, в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
4490
4. – Община Раковски на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че по заявление от „Електроразпределение
Юг“ – ЕАД, е изработен проект за ПУП – парцеларен план (ПУП – ПП) на трасе за кабелна линия 1 kV, преминаващо през 70010.0.42 с
НТП – за път от републиканската пътна мрежа,
на 0,6 м от имотните граници, за електрозахранване на „работилница, склад и кладенец“
в поземлен имот № 70010.092073, за който е
образуван УПИ 092073 – обществено и делово
обслужване и жилищна сграда, намиращ се в
землището на с. Стряма, ЕКАТТЕ 70010, община
Раковски, област Пловдив, местност Топ кория,
одобрен с Решение № 602, взето с протокол № 34
от 28.06.2022 г. на ОбС – Раковски. Парцеларният
план засяга поземлени имоти № 70010.092073 (УПИ
092073 – обществено и делово обслужване и жилищна сграда) и № 70010.0.42 с НТП – за път от
републиканската пътна мрежа, държавна частна
собственост – Министерство на т ранспорта,
с. Стряма, община Раковски, област Пловдив. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Общинския съвет – Раковски,
пред Административния съд – Пловдив.
4504
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5. – Община Раковски на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че по заявление на „Крайс Инженеринг“ – ЕООД,
е входиран изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за
подземно кабелно трасе 20 kV с обща дължина
242 м, преминаващо през поземлени имоти с идентификатори 48948.103.6, 48948.77.34 и 48948.108.53
по КККР на с. Момино село, община Раковски,
област Пловдив – общинска пътна мрежа. Проектът е одобрен с Решение № 603, взето с протокол
№ 34 от 28.06.2022 г. от заседание на ОбС – Раковски. Парцеларният план засяга поземлен имот
с идентификатор 48948.103.6 с НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, 48948.77.34 с
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път, 48948.108.53 с НТП – за местен път, по КККР
на с. Момино село, община Раковски, област
Пловдив – общинска собственост. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Общинския съвет – Раковски, пред
Административния съд – Пловдив.
4501
48. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за трасе на техническата
инфраструктура за промяна предназначението на
имоти с проектни идентификатори 66460.375.33 и
66460.375.34 по КККР на гр. Симитли, представляващи част от имоти с идентификатор 66460.375.538
(местен път) и 66460.375.550 (селскостопански път),
в път с трайна настилка за транспортен достъп
до имот с идентификатор 66460.375.30, м. Кантона, по КККР на гр. Симитли, община Симитли.
Проектът е на разположение в техническия отдел
в сградата на ОбА – Симитли. Съгласно чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до Община Симитли.
4524
10. – Община Ямбол на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № XLII-25
от 30.06.2022 г. на Общинския съвет – Ямбол, е
одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на транспортен достъп
до поземлен имот с идентификатор 87374.26.243
по кадастралната карта на гр. Ямбол, м. Маслака, с начало от поземлен имот с идентификатор
87374.25.256 – държавна публична собственост,
вид територия – територия на транспорта, с начин
на трайно ползване (НТП) – за път от републиканската пътна мрежа, пресича поземлен имот
с идентификатор 87374.26.240 – общинска публична собственост, вид територия – земеделска,
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път, като засегнатата площ от същия е 57 кв. м,
за която площ се образува проектен поземлен
имот с проектен идентификатор 87374.26.255, съгласно графичната и текстовата част на проекта,
представляващи неразделна част от решението. Съгласно чл. 215 от ЗУТ заинтересуваните
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лица могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Община Ямбол до Административния съд – Ямбол.
4475
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава,
че по жалба на Николай Атанасов Василиев и
Благовеста Димитрова Василиева срещу разпоредбите на т. 8 от раздел III и т. 3.3, т. 1 от
раздел IV от годишния план за паша на домашни
животни и ползване на сено на територията на
Национален парк „Рила“ през 2022 г., утвърден
със Заповед № РД-24 от 15.04.2022 г. на директора
на дирекция „Национален парк „Рила“, като посочените разпоредби са потвърдени след обжалване по административен ред – с Решение № 65
от 12.05.2022 г. на министъра на околната среда
и водите, е образувано адм. д. № 465/2022 г. по
описа на Административния съд – Благоевград,
което е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 30.09.2022 г. от 10,40 ч.
4614
Административният съд – София-град, съобщава, че е образувано адм. д. № 5893/2022 г.
по описа на Административния съд – Софияг ра д , X I I т ри ч ленен с ъ с т а в, н ас р очено з а
23.09.2022 г. от 13,45 ч., по жалбата на „София
сити флетс“ – ЕООД, срещу чл. 2, ал. 1 и 2
от Наредбата за общест вени я ред на територията на СО, приета с Решение № 676 по
протокол № 61 от 27.09.2018 г. на СОС, в сила
от 1.12.2018 г., с изключение на чл. 5, ал. 1 и
чл. 17, които влизат в сила три месеца след
влизане в сила на наредбата (1.03.2019 г.); изм.,
Решение № 5055 от 18.07.2019 г. на АССГ по
адм. д. № 12193/2018 г., V тричленен състав,
потвърдено с Решение № 3815 от 12.03.2020 г.
на ВАС по адм. д. № 13541/2019 г.; изм., Решение № 6819 от 13.11.2019 г. на АССГ по адм. д.
№ 2510/2019 г., потвърдено с Решение № 16039
от 31.12.2020 г. на ВАС по адм. д. № 4401/2020 г.;
изм. и доп., Решение № 45 по протокол № 46 от
27.01.2022 г., в сила от 1.03.2022 г. Лицата, които
имат правен интерес, могат да се присъединят
към оспорването или да встъпят като страна
наред с административния орган до началото
на устните състезания при всяко положение на
делото, без да имат право да искат повтаряне
на извършени процесуални действия, като подадат заявление до съда с приложени към него
преписи за другите страни в производството.
4586
Бургаският районен съд, пети граждански
състав, по гр. д. № 1450/2022 г. призовава Джон
Снори Сигурйонсон, гражданин на Исландия,
в двуседмичен срок от обнародването на настоящото съобщение в „Държавен вестник“ да
се яви в канцеларията на Бургаския районен
съд, гражданско отделение, на адрес: гр. Бургас, ул. Александровска № 101, ет. 3, Съдебна
палата, за да получи препис от исковата молба, подадена от „Водоснабдяване и канализация“ – ЕАД, ЕИК 812115210, със седалище и
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адрес на управление: гр. Бургас, кв. Победа,
ул. Ген. Владимир Вазов № 3, сграда „Метални
панели и конструкции“, ет. 4, представлявано от
Ганчо Йовчев Тенев, пълномощник: Десислава
Бонева Златева – юрисконсулт, за осъж дане
на Джон Снори Сигурйонсон, гражданин на
Исландия, да плати на ищеца сумата 74,70 лв.,
представляваща главница за потребени услуги – доставена, отведена и пречистена вода през
отчетен период от 13.03.2018 г. до 18.05.2021 г.
сумата 17,24 лв., представляваща обезщетение
за забава за периода от 27.06.2019 г. до датата на
подаване на исковата молба, ведно със законната
лихва върху главницата, считано от датата на
подаване на исковата молба до окончателното є
плащане, както и за присъждане на разноските,
направени по водене на делото. Същият да се
яви в Районния съд – Бургас, ул. Александровска
№ 101, ет. 3, за връчване на препис от исковата
молба и приложенията към нея за отговор в
едномесечен срок по реда на чл. 131 от ГПК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на чл.
48, ал. 2 ГПК.
4618
Районният съд – Варна, 40 състав, призовава
ответника Ричард Марк Ланкашиър, роден на
17.01.1964 г., гражданство – Великобритания, с
известен адрес: с. Китка, п.к. 9127, да се яви
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на Районния
съд – Варна, 40 състав, за да получи книжата
и да подаде отговор по чл. 131 от ГПК по гр. д.
№ 5520/2022 г., заведено от „Енерго – Про Продажби“ – АД, ЕИК 103533691, срещу Ричард Марк
Ланкашиър, роден на 17.01.1964 г., по искове с
правно основание чл. 124 от ГПК във връзка с
чл. 79 ЗЗД във връзка с чл. 86 ЗЗД. Указва на
лицето, че при неявяване книжата ще се смятат
за редовно връчени и ще му бъде назначен особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4507
Районният съд – Варна, 18 състав, призовава
Катерина Димова, гражданка на Украйна, родена
на 7.10.1983 г., с неизвестен адрес, да се яви в съда
като ответник по гр. д. № 20223110104236/2022 г.
по описа на Варненския районен съд, 18 състав, заведено от Роман Марчелович Димов,
ЕГН 8505041108, с правно основание на иска
чл. 49 от СК. Ответникът следва да се яви в
двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ в деловодството на Варненския
районен съд, за да получи препис от книжата
по гр. д. № 20223110104236/2022 г. по описа на
ВРС, 18 състав (исковата молба и приложенията,
както и настоящото разпореждане) на основание чл. 131 ГПК. При неявяване книжата ще
се смятат редовно връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4508
Районният съд – Враца, гр. отделение, 3 състав, уведомява Илхан Салакович, с неизвестен
адрес, роден на 25.12.1993 г., че има качеството на
ответник по гр. д. № 1883/2022 г. на РС – Враца,
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образувано по предявен от Теменуга Веселинова
Христова с ЕГН 8905131870 от гр. Враца, община
Враца, ул. Вежен № 14, иск с правно основание
по чл. 49 СК и му указва, че в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
следва да се яви в деловодството на Районния
съд – Враца, за връчване на съобщение по чл. 131
ГПК ведно с исковата молба и приложенията
към нея. Ако ответникът не се яви за получаване
на книжата, делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4540
Поморийският районен съд, III гражданско
отделение, III състав, призовава в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
ответника Мустафа Бейтулов Смаилов, ЕГН
6006280569, гражданин на Република България,
сега с неизвестен адрес, да се яви в канцеларията на Поморийския районен съд, за да получи
препис от исковата молба и приложенията към
нея, разпореждане по чл. 131 от ГПК по гр. д.
№ 20212160100608/2021 г. по описа на съда, заведено от Бедрие Расим Сали и Юсеин Бейтула
Сали, с правно основание чл. 124, ал. 1 ГПК. В
случай че не се яви да получи съдебните книжа
в указания срок, съдът ще му назначи особен
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
4560
Окръжният съд – Пловдив, гражданско исково
отделение, на основание чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ
обявява, че е образувано гр. д. № 188/2022 г.
по описа на съда, Х ХІI граж дански състав,
по искова молба на КПКОНПИ с вх. № 1594
от 20.01.2022 г. против Е. И. Л., ЕГН ***, с
която е предявен иск по чл. 140, ал. 1 и 3 във
връзка с чл. 146 от ГПК за отнемане в полза
на държавата на имущество на обща стойност
2 862 521,37 лв., както следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Е. И. Л.:
Ливада с площ 1,200 дка, шеста категория,
намираща се в местността Слатина, по картата
на възстановената собственост на с. Абланица,
община Ха д ж и димово, област Благоевг ра д,
съставляваща имот № 168105, при граници (съседи): имот № 000190 – полски път на Община
Хаджидимово; имот № 168108 – ливада на Ф.
Н. А.; имот № 168109 – ливада на наследниците
на Х. А. А.; имот № 168107 – ливада на И. И.
М.; имот № 168106 – ливада на М. Ю. М.; имот
№ 168103 – ливада на наследниците на А. М. К.;
имот № 168104 – ливада на наследниците на Р.
М. П., собственост на Е. И. Л. Пазарна стойност
към настоящия момент: 210 лв.
Посевна площ с площ 10,049 дка, пета категория, намираща се в местността Халката,
съставляваща имот № 021016, по картата на
землището на гр. Хаджидимово, община Хаджидимово, област Благоевград, при граници:
(съседи): имот № 191 – път III кл. на Община
Хаджидимово; имот № 021017 – посевна площ на
наследниците на Т. Г. И.; имот № 021031 – посевна площ на наследниците на Д. Б. Г.; имот
№ 021015 – посевна площ на наследниците на Я.
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В. Д. Върху имота има следните ограничения:
електропровод 20 kW. На 10 м от двете страни
до крайните проводници или на 11 м от оста
на електропровода не могат да се строят сгради
и съоръжения и да се засажда високостеблена
растителност, собственост на Е. И. Л. Пазарна
стойност към настоящия момент: 10 000 лв.
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 56784.513.270.1.9 в гр. Пловдив, община
Пловдив, област Пловдив, с адрес на имота:
Пловдив, п. к. 4000, район „Западен“, с административен адрес – ул. Рая № ЗС, вх. „С“,
ет. 3, апартамент С09, който обект се намира
в сграда № 1, разположена в поземлен имот с
идентификатор 56784.513.270, с предназначение
на самостоятелния обект: жилище, апартамент,
брой на нивата на обекта: 1, с посочена в документа площ 66,88 кв. м, ведно с прилежащи
части: килер № С05 с площ 3,20 кв. м, ведно
с 0,897 % идеални части от общите части на
сградата и от правото на строеж върху мястото,
върху което е построена сградата, стар идентификатор – няма, при съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж – 56784.513.270.1.4;
56784.513.270.1.8; под обекта – 56784.513.270.1.3,
над обекта – 56784.513.270.1.15, който обект по
технически показатели и одобрен архитектурен
проект представлява: апартамент № С09, намиращ се на втори жилищен етаж, кота +6,43 м,
със застроена площ 66,88 кв. м, състоящ се от
преддверие, дневна, спалня, баня-тоалетна, тераса, ведно с 0,856 % идеални части от общите
части на сградата, равняващи се на 12,09 кв. м,
или обща площ 78,97 кв. м, при граници на
апартамента: от запад – апартамент № С04, от
изток – апартамент № С08, от север – въздух
фасада, от юг – етажен коридор, отгоре – апартамент № С15, отдолу – апартамент № С03 и ведно
с килер № С05, намиращ се в сутеренния етаж,
на кота – 3,23 м, със застроена площ 3,20 кв. м,
ведно с 0,041 % идеални части от общите части
на сградата, равняващи се на 0,58 кв. м, или
обща площ 3,78 кв. м, при граници на килера:
от запад – паркомясто № 39, от изток – килер
№ С07, от север – фасада, от юг – килер № С06,
както и прилежащите към обекта 0,829 % идеални части от поземлен имот с идентификатор
56784.513.270, в гр. Пловдив, община Пловдив,
област Пловдив, с адрес на имота: Пловдив,
п.к. 4000, район „Западен“, с площ 2825 кв. м, с
трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване: високо
застрояване (над 15 м), стар идентификатор:
ПИ с ид. 56784.513.92 и ПИ с ид. 56784.513.67,
номер по предходен план: 103, квартала 13 нов
по плана на ж.р. Христо Смирненски НГ, парцел
ХУ-103, при граници: 56784.513.110; 56784.513.52;
56784.510.9505; 56784.513.53, собственост на Е. И.
Л. Пазарна стойност към настоящия момент:
87 900 лв.
Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 67800.10.700.1.19, апартамент А19, на
партерен етаж, кота +0,00, намиращ се в Созопол, местност Мали, блок 2, етаж 0, в сграда,
изградена в поземлен имот с идентификатор
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67800.10.700, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Созопол, община Созопол,
област Бургас, в сграда 1, блок „2“, в поземлен
имот 67800.10.700, по кадастралната карта на
гр. Созопол, община Созопол, област Бургас, с
предназначение: жилище, апартамент, с площ
59,36 кв. м, представляваща застроената площ
на самостоятелния обект и прилежащи части,
равняващи се на 12,58 кв. м идеални части от
общите части на сградата и ведно със съответното право на строеж върху терена, върху който
е построена сградата, състоящ се от: дневна с
кухненски бокс, спалня, баня с тоалетна и тераса. Пазарна стойност към настоящия момент:
95 000 лв.
Апартамент № 4А, намиращ се в жилищна
сграда – 01, в западната част на урегулирания
поземлен имот (У ПИ), с две сек ции – вход
„А“ и вход „Б“, построена в София, Столична
община, район „Студентски“, ж.к. Малинова
долина, с настоящ а дминист рат ивен а д рес:
ж.к. Студентски град, блок № 67А, във вход
„А“, на първи жилищен етаж, със застроена
площ 58,60 кв. м, състоящ се от: преддверие/
коридор, дневна с кухненски бокс, една стоя,
дрешник и сервизни помещения, при съседи:
коридор, помещение топломери, асансьор, стълбище, двор, помещение охрана и апартамент
№ 3а, заедно с 1,21 % идеални части от общите
части на надземната част на жилищна сграда
01 (без подземните гаражи), равняващи се на
10,68 кв. м и заедно със съответните идеални
части от правото на строеж върху УПИ, и заедно
с 27,40/4563 идеални части от УПИ, в който е
построена сградата, в които 27,40/4563 идеални
части са включени 4,60/4563 идеални части,
съответстващи на ползването на прилежащата
към апартамент 4А – тераса с площ 4,60 кв. м,
при съседи на терасата: апартамент № 4А и от
две страни двор, като съгласно схема апартаментът е с идентификатор 68134.1609.1975.1.4,
с адрес на имота: София, район „Студентски“,
ж.к. Студентски град, блок 67А, вход „А“, етаж 1,
апартамент № 4, намиращ се в сграда № 1, предназначение на самостоятелния обект: жилище,
апартамент, брой нива на обекта: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия
етаж: 68134.1609.1975.1.3; под обекта: няма; над
обекта: 68134.1609.1975.1.10; 68134.1609.1975.1.7;
68134.1609.1975.1.8, стар идентификатор: няма, и
съгласно скица, издадена от СГКК, поземленият
имот е с идентификатор 68134.1609.1975, с адрес
на имота: София, район „Студентски“, Малинова
долина, с площ 4563 кв. м, трайно предназначение на територията: у рбанизирана, начин
на трайно ползване: за друг вид застрояване,
стар идентификатор: няма, номер по предходен
план: 1975, 1976, кв. 54, парцел VIII, при съседи:
68134.1609.7049; 68134.1609.5962; 68134.1609.2579;
68134.1609.6067; 68134.1609.1974, собственост на
Е. И. Л. съгласно нотариален акт № **, том *,
рег. № *****, дело № **** г., вписан в СВ – София, с вх. рег. № *****/21.11.2018 г., акт № ***,
том ***, дело № *** г. Пазарна стойност към
настоящия момент: 107 000 лв.
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Лек автомобил марка „Опел“, модел „Астра
1.7 ДР“, рег. № *****, цвят: червен металик. Пазарна стойност към настоящия момент: 3700 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Е. И. Л.:
сумата в размер 55 750 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужденото недвижимо
имущество към момента на отчуждаването му;
сумата в размер 12 000 лв., представляваща
пазарната стойност на отчужденото движимо
имущество към момента на отчуждаването му;
сумата в общ размер 8024 лв., представляваща
вноски от Е. Л. по сметка с IBAN ******, в
„Първа инвестиционна банка“ – АД;
сумата в общ размер 137 540,80 лв., представляваща получени парични средства от трето
лице по сметка с IBAN *******, в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
сумата в общ размер 72 098 лв., представляваща получени парични средства от трети лица по
сметка с IBAN ******, в „Първа инвестиционна
банка“ – АД;
сумата в общ размер 2000 лв., представляваща вноски от Е. Л. по сметка с IBAN *****,
в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
сумата в общ размер 500 лв., представляваща
получени парични средства от трето лице по
сметка с IBAN *****, в „Първа инвестиционна
банка“ – АД;
сумата в общ размер 17 466,46 лв., представляваща получени парични средства от трети
лица по сметка с IBAN *****, в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
сумата в общ размер 800 лв., представляваща
получени парични средства от трето лице по
сметка с IBAN *****, в „Първа инвестиционна
банка“ – АД;
сумата в общ размер 26 511,20 лв., представляваща получени парични средства от трети
лица по сметка с IBAN *****, в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
сумата в общ размер 49 600 лв., представляваща вноски от Е. Л. по сметка с IBAN *****,
в „Банка ДСК“ – ЕАД;
сумата в общ размер 50 342 лв., представляваща получени парични средства от трето лице
по сметка с IBAN *****, в „Банка ДСК“ – ЕАД;
сумата в общ размер 309 630 лв., представляваща получени парични средства от трети лица
по сметка с IBAN ****, в „Банка ДСК“ – ЕАД;
сумата в общ размер 18 828,40 лв., представляваща вноски от Е. Л. по сметка с IBAN *****,
в „Банка ДСК“ – ЕАД;
сумата в общ размер 24 873 лв., представляваща получени парични средства от трето лице
по сметка с IBAN ****, в „Банка ДСК“ – ЕАД;
сумата в общ размер 34 600,95 лв., представляваща получени парични средства от трети лица
по сметка с IBAN *****, в „Банка ДСК“ – ЕАД;
сумата в общ размер 9000 лв., представляваща получени суми от трето лице по сметка
с № ***** в „Банка ДСК“ – ЕАД;
сумата в общ размер 1132 лв., представляваща вноски по сметка с ШАИ ВО ******, в
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„Експресбанк“ – АД, с правоприемник „Банка
ДСК“ – ЕАД;
сумата в общ размер 4140 лв., представляваща
получени парични средства от трето лице по
сметка с IBAN *****, в „Експресбанк“ – АД, с
правоприемник „Банка ДСК“ – ЕАД;
сумата в общ размер 27 943,53 лв., представляваща получени парични средства от трети лица
по сметка с IBAN *****, в „Експресбанк“ – АД,
с правоприемник „Банка ДСК“ – ЕАД;
сумата в размер 3048,49 лв. от продажбата
на дялове, подлежаща на отнемане в полза на
държавата от Е. И. Л.;
сумата в общ размер 8090 лв., представляваща вноски по сметка с IBAN *****, в „Банка
ДСК“ – АД;
сумата в общ размер 269 774,01 лв., предс та вл я ва ща пол у чен и пари ч н и средс т ва о т
трето лице по сметка с IBAN *****, в „Банка
ДСК“ – ЕАД;
сумата в общ размер 531 307,15 лв., представляваща получени парични средства от трети лица
по сметка с IBAN *****, в „Банка ДСК“ – ЕАД;
сумата в общ размер 5570 лв., представляваща вноски по сметка с IBAN *****, в „Банка
ДСК“ – ЕАД;
сумата в общ размер 171 004,15 лв., предс та вл я ва ща пол у чен и пари ч н и средс т ва о т
трето лице по сметка с IBAN ****, в „Банка
ДСК“ – ЕАД;
сумата в общ размер 373 869,75 лв., представляваща получени парични средства от трети лица
по сметка с IBAN *****, в „Банка ДСК“ – ЕАД;
сумата в общ размер 95 708 лв., представляваща преведени суми чрез „Изипей“ – АД, на
трети лица, подлежаща на отнемане в полза на
държавата от Е. И. Л.;
сумата в общ размер 209 718,08 лв., представляваща получени парични средства от трети
лица чрез „Изипей“ – АД, подлежаща на отнемане в полза на държавата от Е. И. Л.;
сумата в общ размер 5900,20 лв., представл яваща п реведени су ми ч рез „Екон т Експрес“ – ЕООД, на трети лица, подлежаща на
отнемане в полза на държавата от Е. И. Л.;
сумата в общ размер 12 090,20 лв., представляваща получени парични средства от трети
лица чрез „Еконт Експрес“ – ЕООД, подлежаща
на отнемане в полза на държавата от Е. И. Л.;
сумата в общ размер 6245 лв., представляваща
суми за изпратени пратки с наложен платеж
чрез „Еконт Експрес“ – ЕООД, за трети лица,
подлежаща на отнемане в полза на държавата
от Е. И. Л.;
сумата в общ размер 3606 лв., представляваща суми за получени пратки от трети лица с
наложен платеж чрез „Еконт Експрес“ – ЕООД,
подлежаща на отнемане в полза на държавата
от Е. И. Л.
Делото е насрочено за първо съдебно заседание, което ще се проведе на 8.11.2022 г. от
9,30 ч. в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна
палата, бул. Шести септември № 167.
Ук азва на вси ч к и за и н т ересова н и л и ца,
че могат да предявят претенциите си върх у
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процесното имущество чрез предявяване на иск
в двуседмичен срок от датата на обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
4590
Р ус е нс к и я т о к р ъ же н с ъ д н а о с нов а н ие
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. д. № 194/2022 г. по искова молба
с вх. № 2640/22.03.2022 г. о т Ком иси я та за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество срещу
Ангел Данаилов Александров, ЕГН 7609205449,
с постоянен и настоящ адрес: с. Малко Враново,
община Сливо поле, област Русе, ул. Янтра № 1,
и Бисерка Бисерова Асенова, ЕГН 7805205330, с
постоянен и настоящ адрес: с. Малко Враново,
община Сливо поле, област Русе, ул. Янтра № 1,
с искане за отнемане в полза на държавата на
имущество, придобито от престъпна дейност;
на основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и
Решение № 1793 от 9.03.2022 г. на КПКОНПИ е
предявено искане да бъде постановено решение
за отнемане в полза на държавата на незаконно
придобито имущество на стойност 79 263,31 лв.,
както следва:
На основание чл. 149 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ангел Данаилов
Александров, ЕГН 7609205449, с цена на иска в
размер 3800 лв.:
Лек а вт омоби л марка „Кра йслер“, модел
„Гранд Вояджер“, с рег. № Р 2416 BP, рама:
1C4GY N2M1X U104861, двигател: без номер,
собственост на Ангел Данаилов Александров.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 1300 лв.
Лек автомобил марка „А лфа Ромео“, модел „156 2,4 ЖТД“, с рег. № Р 5123 ВХ, рама:
ZAR93200001283413, двигател: без номер, собс т венос т на А н г ел Да на и лов А лекса н д ров.
Пазарна стойност към настоящия момент в
размер 2500 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Ангел Данаилов
Александров, ЕГН 7609205449, с цена на иска в
размер 61 817,82 лв.:
Сумата в размер 5000 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждаване
на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„ЛТ 28 Д“, с рег. № Р 4173 АР.
Сумата в размер 2000 лв,, представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждаване
на товарен автомобил марка „Фолксваген“, модел „ЛТ 35“, с рег. № Р 0091 ВК.
Сумата в общ размер 54 817,82 лв., представляваща получени парични преводи от трето
лице без посочено основание.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Бисерка Бисерова Асенова,
ЕГН 7805205330, с цена на иска в размер 1300 лв.:
Лек автомобил марка „БМВ“, модел „316 И“
с рег. № Р 6139 KB, рама: WBACG21020AG47755,
двигател: 164Е200148492, собственост на Бисерка
Бисерова Асенова. Пазарна стойност към настоящия момент в размер 1300 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Бисерка Бисерова
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Асенова, ЕГН 7805205330, с цена на иска в размер
12 345,49 лв.:
Сумата в размер 12 345,49 лв., представляваща
получени парични преводи от трето лице без
посочено основание.
Делото е насрочено за 10.11.2022 г. от 10,30 ч.
Съдът указва на третите лица, които претендират самостоятелни права върху имуществото,
че могат да встъпят в делото, като предявят
съответния иск пред първата инстанция в срок
до приключване на съдебното дирене в първата
инстанция.
4573
Софийският градски съд, гражданско отделение – първоинстанционни състави, 28 състав,
на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява,
че има образувано гр.д. № 15293/2019 г. въз
основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
(КПКОНПИ) срещу Невена Боянова Маринова,
Станимир Денчев Маринов, Александър Станимиров Маринов, последният представляван от
законните си представители и негови родители
Невена Боянова Маринова и Станимир Денчев
Мари нов, А н на-Мари я Па влова И ва нова и
Моника Станимирова Маринова, както следва:
От Невена Боянова Маринова на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141
от ЗПКОНПИ:
1. сума в размер на общо 18 609,74 лв., получени преводи от трети лица по банкова сметка
в „УниКредит Булбанк“ – АД;
2. сума в размер на 4700 лв., внесена по
разплащателна сметка в „Първа инвестиционна
банка“ – АД;
3. сума в размер на 10 190,16 лв., внесена от
трети лица по разплащателна сметка в „Първа
инвестиционна банка“ – АД;
4. сума в размер на 20 340,63 лв., представляваща получен превод от трето лице по сметка
в „Банка ДСК“ – ЕАД;
5. сума в размер на 5000 лв., внесена от Б.
Цекова по разплащателна сметка в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
6. сума в размер на 7000 лв. – превод от
Станимир Маринов по разплащателна сметка
в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
7. сума в размер на 50 189,15 лв., внесени
ведно с начислената лихва по срочен депозит в
„Първа инвестиционна банка“ – АД;
8. сума в размер на 11 000 лв., внесени по
срочен депозит в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
9. сума в размер на общо 27 569,57 лв., представляващи върнати заеми и погасителни вноски
по кредитна линия в „Юробанк“ – АД;
10. равностойността на дружествени дялове
на „Авто Колор Център“ – ООД, в размер на
10 000 лв.;
11. сума в размер на общо 5000 лв. за лек
автомобил марка и модел „Фолксваген Пасат“,
с ДК № СА 0052 МА.
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От Невена Боянова Маринова и Станимир
Денчев Маринов на основание чл. 141 във връзка с
чл. 142, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ:
1. недвижим имот, намиращ се в София,
ж.к. Света Троица, бл. 339, вх. В, ет. 8, ап. 87,
състоящ се от една стая, ку хня и сервизни
помещения, със застроена площ 43,75 кв. м,
заедно с мазе № 18, заедно с припадащите се
1,310% ид. ч. от общите части на сградата и от
правото на строеж, собственост на ответниците
съгласно нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 52, том II, peг. № 12641,
дело № 203/2013 г., вписан в СВ – София, с
вх. peг. № 63516/12.12.2013 г., акт 124, т. 153,
д. № 49613/2013 г. с пазарна стойност в размер
на 70 000 лв.
От Невена Боянова Маринова и Станимир Дечев
Маринов на основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:
1. сума в размер на общо 44 634 лв. за лек автомобил марка и модел „БМВ 730 Д Автоматик“,
с ДК № СВ 5455 А А, отчужден на 17.02.2016 г.;
2. сума в размер на общо 15 793 лв. за лек
автомобил марка и модел „Фолксваген Туран“,
с ДК № СВ 5553 АХ, отчужден на 28.12.2017 г.;
3. сума в размер на общо 5000 лв. за мотоциклет „Ямаха ИП 250 PA“, с ДК № СА 0484 В,
отчужден на 22.09.2019 г.
От Станимир Денчев Маринов на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 и чл. 141
от ЗПКОНПИ:
1. сума в размер на общо 30 840 лв., вноски
по разплащателна сметка в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
2. сума в размер на общо 15 109,39 лв., направени вноски от трети лица по сметка в „Първа
инвестиционна банка“ – АД;
3. сума в размер на общо 1394,37 лв., направени вноски от ответника по разплащателна
сметка в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
4. сума в размер на общо 925,17 лв., направени вноски от трети лица по разплащателна
сметка в „Първа инвестиционна банка“ – АД;
5. сума в размер на общо 200 лв., направени
вноски по разплащателна сметка в „Обединена
българска банка“ – АД.
От Александър Станимиров Маринов чрез
законните му представители Невена Боянова Маринова и Станимир Денчев Маринов на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 3 и чл. 141
от ЗПКОНПИ:
– сума в размер на общо 1636,97 лв., направени вноски на каса ведно с начислени лихви по
сметка в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
От Анна-Мария Павлова Иванова на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 3 и чл. 141
от ЗПКОНПИ:
– сума в размер на общо 8218,73 лв., направени вноски на каса ведно с начислени лихви по
сметка в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
От Моника Станимирова Маринова на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 3 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ:
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– сума в размер на общо 493,80 лв., направени вноски на каса ведно с начислени лихви по
сметка в „Първа инвестиционна банка“ – АД.
Съгласно Определение № 264414 от 27.06.2022 г.
по гр.д. № 15293/2019 г. на Софийския градски
съд, гражданско отделение, І – 28 състав, всички
заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху имуществото в двумесечен
срок считано от датата на обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“. Те могат
да направят това чрез писмена молба, която да
подадат в регистратурата на СГС, като в нея впишат номера на делото – гр.д. № 15293/2019 г. на
Софийския градски съд, гражданско отделение,
І – 28 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 на
обявлението е описано имуществото.
Съдът определя дата на първото открито
съдебно заседание за 6.12.2022 г. от 16 ч.
4345
Софийският градски съд, гражданско отделение, І – 4 състав, на основание чл. 76, ал. 1 от
ЗОПДНПИ уведомява, че има образувано гр.д.
№ 12610/2021 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (КПКОНПИ) срещу
Петър Георгиев Търнев за отнемане в полза на
държавата на незаконно придобито имущество.
Имущество, предмет на искането: Претендира на
основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ да бъде отнето в полза на държавата имущество на стойност
149 642 лв. от Петър Георгиев Търнев, както
следва:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Петър Георгиев Търнев:
2 дружествени дяла с номинална стойност в
размер на 2 лв. от „Търнев“ – ЕООД.
Лек автомобил марка и модел „Мерцедес С 500“
с ДКН СВ3344АТ, рама № WDB2200751A040216,
двигател № 11396030082280, дата на първа регистрация 20.04.1999 г. Пазарна оценка на лекия
автомобил към настоящия момент – 7200 лв.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Петър Георгиев
Търнев:
Сумата от 16 800 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил „Ауди А5“, с ДКН
СВ8235МК, към датата на отчуждаването му.
Сумата от 29 000 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил „Х6 Х Драйв
50 И“, ДКН СВ9759МТ, към датата на отчуждаването му.
Сумата от 13 200 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил „БМВ 745И“, ДКН
СА0333СС, към датата на отчуждаването му.
Сумата от 16 300 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил „БМВ 630 И“, ДКН
СВ 6973 КК, към датата на отчуждаването му.
Сумата от 5500 лв., представляваща пазарната
стойност на лек автомобил „Мерцедес МЛ 320“,
ДКН CA8541XT, към датата на отчуждаването му.
Сумата от 12 200 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил „Мерцедес
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Ц 200 ЦДИ“, ДКН СВ4785ВХ, към датата на
отчуждаване му.
Сумата от 19 000 лв., представляваща пазарната стойност на лек автомобил „БМВ 525 Д
Х Драйв“, ДКН СВ5789, към датата на отчуждаването му.
Сумата от 28 350 лв., представляваща равностойност на извършени вноски по сметка
с IBAN BG20NCR70002522777747 от титуляря
Петър Георгиев Търнев.
Сумата от 90 лв., представляваща равностойност на извършена вноска по сметка с IBAN
BG51 UNCR70001522258952 от титуляря Петър
Георгиев Търнев.
Сумата от 2000 лв., представляваща равностойност на извършени вноски по сметка с IBAN
BG73UNCR70004522789917 от титуляря Петър
Георгиев Търнев.
Определя двумесечен срок, считано от датата
на обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“, в който трети заинтересовани лица,
п р е т ен д и ра щ и с а мо с т оя т ел н и п ра ва върх у
имуществото – предмет на отнемане, могат да
встъпят в делото, като предявят претенциите
си пред СГС.
Съдът определя дата на първото открито
съдебно заседание за 22.03.2023 г. от 10 ч.
4466
Софийският градски съд, I гражданско отделение, 27 състав, на основание чл. 155, ал. 1
от ЗПКОНПИ уведомява, че има образувано
гр. д. № 3592/2021 г. въз основа на постъпила
искова молба от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, с която е предявен иск по
чл. 153 и следващите от ЗПКОНПИ срещу Елена
Николова Йончева за отнемане на имущество на
основание чл. 151, вр. чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141
от ЗПКОНПИ от Елена Николова Йончева на
обща стойност 158 636,22 лв., формирана като
сбор от следните суми:
сумата 46 680 лв., представляваща равностойност на изтеглени суми на каса и АТМ
от банкова сметка BG74KORP92201043285601 с
титуляр Елена Николова Йончева;
сумата 46 820 лв., представляваща равностойност на изтеглени суми на каса и АТМ от
банкова сметка BG47KOR P92201043285602 с
титуляр Елена Николова Иончева;
сумата 16 000 лв., представляваща равностойност на изтеглени суми на каса от Елена
Йончева от сметка BG52KORP92202041351201 с
титуляр „Офроуд“ – ООД, и
сумата 49 136,22 лв., представляваща равно с т ой но с т на о с тат ък о т пол у чен п р евод
о т „ Да л и й Тр ей д и н г Л и м и т ед“ по сме т к а
BG79KOR P92201441351201 с т и т ул я р „Офро уд“ – ООД, изтеглени на каса от Елена Йончева.
Съгласно определение от 24.06.2022 г. по
гр. д. № 3592/2021 г. по описа на СГС, І ГО,
27 състав, съдът определя тримесечен срок,
считано от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, по реда на чл. 155,
ал. 1 ЗПКОНПИ, в който трети заинтересовани
лица, претендиращи самостоятелни права върху
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им у щест во то – п редмет на о т немане, могат
да встъпят в делото по реда на чл. 225 ГПК,
като предявят претенциите си пред Софийския
градски съд.
Гражданско дело № 3592/2021 г. по описа на
СГС, І ГО, 27 състав, е насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 14.11.2022 г. в 15 ч.
4574
Софийският градски съд, гражданско отделение – първоинстанционни състави, 28-и състав,
на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява,
че има образувано гр. д. № 11073/2020 г. въз
основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
(КПКОНПИ) срещу Любомир Митков Любомиров и Събка Йорданова Христова, както следва:
I. От Любомир Митков Любомиров на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ:
1) сума в размер на 2000 лв., представляваща
стойността на 40 дружествени дяла, представляващи 40 % от капитала на „Перун 2008“ – ООД.
ІІ. От Любомир Митков Любомиров на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и
чл. 141 от ЗПКОНПИ имущество на стойност
308 000 лв., както следва:
2) сумата в размер на 63 000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения лек
автомобил марка „БМВ“, модел „730 Д“, рег.
№ СА 6525 РК;
3) сумата в размер на 62 000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуж дения
лек автомобил марка „Ауди“, модел „С 8“, рег.
№ СА 4444 НН;
4) сумата в размер на 105 000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуж дения
лек автомобил марка „БМВ“, модел „750“, рег.
№ СА 9969 РН;
5) сумата в размер на 3000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения лек
автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е 200“,
рег. № СА 9989 PC;
6) сумата в размер на 75 000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждения лек
автомобил марка „Порше“, модел „Панамера“,
рег. № СВ 1101 АМ;
7) сумата в размер на 6436,86 лв., представляваща получен превод от ЗК „Лев Инс“ – АД,
за изплатена щета на автомобил „Мерцедес С
320“, рег. № СА 7997 ХВ;
8) сумата в размер на 1000 лв., представляваща
вноска на каса по сметка в левове, открита в
„ОББ“ – АД, с титуляр Любомир Любомиров;
9) сумата в размер на 44 865 лв., представляваща вноска на каса по сметка във валута
левове, открита в „ОББ“ – АД, с титуляр Любомир Любомиров;
10) сумата в размер на 10 657,98 лв., представляваща вноска по дебитна карта във валута
левове, открита в „Уникредит Булбанк“ – АД,
с титуляр Любомир Любомиров и непреобразувани в други сметки на лицето;
11) сумата в размер на 3311,35 лв., представляваща вноска от трето лице по дебитна карта

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

във валута левове, открита в „Уникредит Булбанк“ – АД, с титуляр Любомир Любомиров;
12) сумата в размер на 234,78 лв., представляваща прехвърлени средства от сметка на
Любомир Любомиров, с източник вноска на каса
по сметка във валута евро, отрита в „Уникредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Любомир Любомиров;
13) сумата в размер на 6700,70 лв., представляваща вноска от трето лице по сметка във валута
левове, открита в „Уникредит Булбанк“ – АД,
с титуляр Любомир Любомиров и послужила
за погасителни вноски по кредит;
14) сумата в размер на 2293,99 лв., представляваща вноска от трето лице по сметка във валута
левове, открита в „Уникредит Булбанк“ – АД,
с титуляр Любомир Любомиров;
15) сумата в размер на 31 лв., представляваща
прехвърлени средства по сметка в „Уникредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Любомир Любомиров
с източник вноска на каса;
16) сумата в размер на 12 лв., представляваща вноска на каса по разплащателна сметка в
лева, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр
Любомир Любомиров;
17) сумата в размер на 1000 лв., представляваща вноска от трето лице по разплащателна
сметка в левове, открита в „Банка ДСК“ – ЕАД,
с титуляр Любомир Любомиров;
18) сумата в размер на 1972 лв., представляваща превод от трето лице по излъчен превод
чрез Western Union (Уестърн Юнион) в „Юробанк
България“ – АД.
ІІІ. От Събка Йорданова Христова на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ:
1) сумата в размер на 2 лв., представляваща
стойността на 40 дружествени дяла, представляващи 100 % от капитала на „Еко Строй
Проект“ – ЕООД.
IV. От Събка Йорданова Христова на основание чл. 151, пр. 1 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5
и чл. 141 от ЗПКОНПИ имущество на стойност
12 024,77 лв., от което:
2) сумата в размер на 600 лв., представляваща
вноска за погасяване на кредит по паричен заем
в „Изи Асет Мениджмънт“ – АД;
3) сумата в размер на 2000 лв., представляваща вноска за погасяване на кредит по паричен
заем в „Изи Асет Мениджмънт“ – АД;
4) сумата в размер на 2000 лв., представляваща вноска за погасяване на кредит по паричен
заем в „Изи Асет Мениджмънт“ – АД;
5) сумата в размер на 2000 лв., представляваща вноска за погасяване на кредит по паричен
заем в „Изи Асет Мениджмънт“ – АД;
6) сумата в размер на 1000 лв., представляваща вноска за погасяване на кредит по паричен
заем в „Изи Асет Мениджмънт“ – АД;
7) сумата в размер на 4000 лв., представляваща вноска за погасяване на кредит по паричен
заем в „Изи Асет Мениджмънт“ – АД;
8) сумата в размер на 424,77 лв., представляваща вноска за погасяване на кредит по паричен
заем в „Изи Асет Мениджмънт“ – АД.
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Съгласно определение № 264473 от 29.06.2022 г.
по гр. д. № 11073/2020 г. на Софийския градски
с ъд, г ра ж да нско о тделен ие – I-28-и с ъс та в,
всички заинтересовани лица могат да предявят
претенциите си върху имуществото в едномесечен срок считано от обнародването 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 гр. д.
№ 11073/2020 г. на Софийск и я г ра дск и съд,
гражданско отделение – I-28-и 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 на настоящото обявление
е описано имуществото.
Съдът определя дата на първото открито
съдебно заседание за 19.12.2022 г. от 11,30 ч.
4616
Софийският градски съд, гражданско отделение – първоинстанционни състави, 28-и състав,
на основание чл. 155 от ЗПКОНПИ уведомява,
че има образувано гр.д. № 655/2020 г. въз основа
на постъпило мотивирано искане от Комисията
за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото иму щество
(КПКОНПИ) срещу Силвия Тодорова Сашева,
Иван Кръстев Иванов, Юлия Тодорова Сашева
и „Силви – 79“ – ЕООД, както следва:
I. От Иван Кръстев Иванов на основание чл. 142,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ в
общ размер 25 100 лв., както следва:
1) С а мо с т оя т е л но ж и л и ще в г р. До л н и
Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен, ул. Мургаш № 13, състоящо се от две стаи,
коридор, баня и тоалетна, със застроена площ
53 кв. м, със самостоятелен вход на същото,
намиращо се в западната половина на жилищната сграда, построена в общински урегулиран
поземлен имот с площ 425 кв. м, съставляващ
поземлен имот Х-937 от кв. 128, заедно с 1/2 ид.ч.
от отстъпеното право на строеж върху имота,
при съседи на УПИ: от двете страни улица;
УПИ І-936 на Латин Борисов Демиров; УПИ
ІІ-935 на Георги Николов Антонов; УПИ IX-933
на Киро Калчев Асенов, за сумата 1000 лв., при
данъчна оценка на недвижимия имот – 837,60 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 18 500 лв.
2) Лек а в т омо би л м арк а „Ф о л кс в а г ен “,
м о д е л „ Го л ф“, p e г. № E H 8 2 51 ВК , р а м а
№ W V WZZZ1JZY W512752, двигател: без номер,
цвят: зелен, дата на първоначална регистрация:
3.01.2000 г., с пазарна стойност към настоящия
момент: 2100 лв.
3) Лек а в т омо би л м арк а „Ф о л кс в а г ен “,
моде л „П ас ат “, peг. № EH 2 58 0 ВС, ра м а
№ WVWZZZ3BZ3E179933, двигател № AVF285025,
цвят: сив металик, дата на първоначална регистрация: 11.12.2002 г. Пазарна стойност към
настоящия момент: 3850 лв.
4) Мотопед марка „Малагути“, модел „Ф 12 Фантом“, peг. № EH 2654 М, рама № ZJM83020183006668,
двигател № СМА02С005623, цвят: сив, дата на
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първоначална регистрация: 12.08.2008 г. Пазарна
стойност към настоящия момент: 650 лв.
II. От Иван Кръстев Иванов на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ имущество в общ размер 144 366,33 лв.,
както следва:
5) Сума в размер на 9000 лв., представляваща 3/4 от пазарната стойност към датата на
отчуждаването на недвижим имот – нива 10,898
дка, четвърта категория, представляваща имот
№ 130005, намираща се в землището на с. Манастирище, ЕК АТТЕ 47010, община Хайредин,
област Враца, местност Турек.
6) Сума в размер на 3900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил марка „Нисан“, модел „Микра“,
peг. № EH 7156 ВС, рама № SJNEBAK12U1259126,
двигател № CR12160914R, дата на първоначална
регистрация: 28.05.2004 г.
7) Сума в размер на 6250 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил марка „Рено“,
модел „Еспейс“, peг. № EH 5937 К А , рама
№ VF1JK0HBBB33752611, двигател № С010826,
цвят: черен, дата на първоначална регистрация:
28.04.2005 г.
8) Сума в размер на 17 100 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А8“, рег.
№ ЕН 6972 К А, рама № WAUZZZ4E06N024010,
двигател № BVN004423, цвят: черен, дата на
първоначална регистрация: 2.05.2006 г.
9) Сума в размер на 17 900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „КУ 7“,
peг. № ЕН7377КВ, рама № WAUZZZ4L77D011549,
двигател № BUG007969, цвят: черен, дата на
първоначална регистрация: 9.06.2006 г.
10) Сума в общ размер на 4700 лв., представляваща преведени средства на 26.03.2018 г.
11) Сума в размер на 19 495,86 лв., представляваща вноски по банкова сметка в левове,
открита в „Банка ДСК“ – ЕАД.
12) Сума в общ размер на 57 549,71 лв., представляваща получени средства от трети лица
чрез системи за бързи разплащания.
13) Сума в общ размер на 13 170,76 лв., представляваща изпратени средства на трети лица
чрез системи за бързи разплащания.
III. От Силвия Тодорова Сашева на основание
чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ
имущество в общ размер 322 700 лв., както следва:
1) Апартамент № 2, намиращ се в гр. София,
район „Сердика“, ж.к. Фондови жилища, бл. 2А,
вх. А, ет. 1, съставляващ самостоятелен обект
с идентификатор 68134.512.51.1.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени
със Заповед № РД-18-53 от 23.11.2011 г. на и.д.
на АГКК; самостоятелният обект се намира в
сграда № 1, разположена в поземлени имоти
с идентификатори 68134.512.51, 68134.512.52 и
прилежащи към поземлен имот с идентификатор 68134.512.51; предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой
нива на обекта: 1, с посочена в док у мента
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площ 53,98 кв. м, състоящ се от две стаи, кухня и други сервизни помещения, при съседи
по първични документи: стълбище, Иванка и
Радко Колеви, югоизток – ул. Пражка пролет
(с предишно наименование „Кирил Николов“)
и Мария Велинова Георгиева и при съседни самостоятелни обекти в сградата съгласно схема
№ 15-16781-15.01.2016 г. на СГКК – София: на
същия етаж: 68134.512.51.1.3, 68134.512.51.1.1, под
обекта: 68134.512.51.1.19, 68134.512.51.1.22, над
обекта: 68134.512.51.1.5, заедно с принадлежащото зимнично помещение без посочени площ и
номер по първични документи за собственост,
а съгласно данъчна оценка – с площ 9 кв. м,
при съседи: коридор, Ангел Григоров Шотов,
северозапад – двор, и североизток – стълбище,
заедно с 4,86 % идеални части от общите части
на сградата, включително идеални части от
правото на строеж върху мястото – държавна
земя, върху което е построена сградата. Пазарната стойност на имота към настоящия момент
е 105 900 лв.
2) Апартамент № 10, намиращ се в гр. Долни
Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен,
с актуален административен адрес: ул. Васил
Левски № 22, вх. А, състоящ се от дневна, кухня,
баня с тоалетна, коридор и тераса, със застроена
площ 38,39 кв. м, при съседи: изток – двор, запад – стълбище и Христо Иванов, север – Христо
Иванов, юг – Цветан Златев, както и 1/3 идеална част от таван № 3 с полезна площ 16 кв. м,
при съседи: изток – двор, запад – коридор, север – Славчо Иванов, юг – Цветан Златев, както
и припадащите се на жилището 2,039 % идеални
части от общите части на сградата 266,39 кв. м
и припадащата се идеална част от правото на
строеж върху урегулиран поземлен имот № I в
кв. 44 по плана на гр. Долни Дъбник, отреден
за жилищен комплекс, при съседи: улица, улица,
УПИ IX-662 и УПИ III-660. Пазарната стойност
на имота към настоящия момент е 16 300 лв.
3) Поземлен имот 3 дка, № 017059 по картата
на възстановената собственост (плана за оземляване), категория IV, местност Сухия геран,
начин на трайно ползване: нива, при граници
(съседи): № 000607 полски път на Община Долни
Дъбник, № 017026 нива на Александър Стоев
Митев, № 017058 нива на Юлия Тодорова Сашева,
№ 000001 полски път на Община Долни Дъбник.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 3300 лв.
4) Урегулиран поземлен имот с площ 520 кв. м,
намиращ се в гр. Долни Дъбник, община Долни
Дъбник, област Плевен, съставляващ имот VI-3
от кв. 140 по плана на града, заедно с построения в имота навес, при съседи на имота: улица,
УПИ ХІІІ-3 на Росен Станчев Димитров, УПИ
VII-4 на Силвия Тодорова Сашева, УПИ V-2 на
Данчо Вълчев Николов. Пазарната стойност на
имота към настоящия момент е 8800 лв.
5) Сума в размер на 200 лв., представляващи равностойността на 10 дружествени дяла
от капитала на „Силви – 79“ – ЕООД, ЕИК
203536674, седалище и адрес на управление: област Плевен, община Долни Дъбник, гр. Долни
Дъбник, ул. Христо Янчев № 156. Собственик и
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управител на дружеството е Силвия Тодорова
Сашева.
IV. От Силвия Тодорова Сашева на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 – 5 във
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ имущество в общ
размер на 148 763,65 лв., както следва:
6) Сума в размер на 14 200 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на недвижим имот – жилище – гарсониера
№ 2-а, намиращ се в гр. Долни Дъбник, ул. Васил Левски № 24, в жилищен блок 2, вх. Б, на
първия етаж, със застроена площ 38,39 кв. м.
7) Сума в размер на 14 200 лв., представл яваща пазарната стойност към датата на
отчуждаването на недвижим имот – апартамент
№ 3-а – жилище – гарсониера, намиращ се в
гр. Долни Дъбник, ул. Васил Левски № 24, в
жилищен блок 2, вх. Б, на първия етаж, със
застроена площ 38,39 кв. м.
8) Сума в размер на 22 200 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на недвижим имот – апартамент № 4-а,
намиращ се на ет. І, вх. Б, в жилищен блок 2 в
гр. Долни Дъбник, ул. Васил Левски № 30, със
застроена площ 60,54 кв. м.
9) Сума в размер на 14 950 лв., представл яваща пазарната стойност към датата на
отчуждаването на лек автомобил марка „Тойота“, модел „Ярис“, peг. № EH 4988 КМ, рама
№ VNKKD3D330A042084, двигател № 1NZ6635170,
цвят: бял, дата на първоначална регистрация:
5.12.2013 г.
10) Сума в общ размер на 7402,79 лв., представляваща вноски по банкова сметка в левове,
открита в „Алианц Банк България“ – АД.
11) Сума в общ размер на 11 605,02 лв., представляваща получени средства от трети лица
чрез системи за бързи разплащания.
12) Сума в общ размер на 26 855,85 лв., представляваща изпратени средства на трети лица
чрез системи за бързи разплащания.
13) Сума в размер на 1000 лв., представляваща
внесени суми от трети лица по разплащателна
сметка в левове, открита в „Алианц Банк България“ – АД.
14) Сума в общ размер на 21 113,21 лв., представляваща погасителни вноски по кредит по
разплащателна сметка в левове.
15) Сума в общ размер на 1927,20 лв., представл яваща внесени су ми за погасяване на
кредитните задължения към „Фронтекс интернешънъл“ – ЕАД.
16) Сума в общ размер на 11 362,58 лв., представляваща вноски по банкова сметка в левове,
открита в „Банка ДСК“ – ЕАД.
17) Сума в размер на 1947 лв., представляваща внесени суми по разплащателната сметка в
левове с титуляр „Силви – 79“ – ЕООД, внесени
в „УниКредит Булбанк“ – АД.
V. От „Силви – 79“ – ЕООД, на основание
чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ
имущество в общ размер на 16 000 лв., както следва:
1) Жилищна сграда с площ 55 кв. м, лятна
кухня, гараж с площ 22,40 кв. м, стопански сгради
и търговски павилион, намиращи се в гр. Долни
Дъбник, община Долни Дъбник, област Плевен,
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ул. Христо Янчев № 156, построени върху урегулиран поземлен имот І-852, кв. 158 „а“, целият
с площ 760 кв. м, с признато право на строеж,
при съседи на имота: от две страни – улица;
УПИ VII-2024 на Любчо Йорданов Иванов, УПИ
II – общински, УПИ III-2023 на наследници на
Ветка Василева Севова, собственост на „Силви – 79“ – ЕООД. Пазарната стойност на имота
към настоящия момент е 11 500 лв.
2) Урегулиран поземлен имот с площ 760 кв. м,
УПИ № І-852, кв. № 158а, на адрес: ул. Христо
Янчев № 156, гр. Долни Дъбник, област Плевен, при съседи: от изток – УПИ № VII-2024
на Любчо Йорданов Иванов, УПИ № ІІ – общ.
на общината, от север – улица, и от юг – УПИ
№ ІІІ-2023 на Ветка Василева Севова, собственост
на „Силви – 79“ – ЕООД. Пазарната стойност на
имота към настоящия момент е 4500 лв.
VI. Иск по чл. 154, ал. 2 във връзка с чл. 143,
т. 2, чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ за
обявяване за недействителна по отношение на
държавата сделката, обективирана в нотариален
акт за покупко-продажба на недвижим имот № 14,
том І, peг. № 557, дело № 14 от 27.02.2019 г., вписан в АВ, СВ – гр. Плевен, с вх. peг. № 1772 от
27.02.2019 г., акт № 197, том 4, дело № 894/2019 г.,
с който Силвия Тодорова Сашева продава на
Юлия Тодорова Сашева застроен урегулиран
поземлен имот с площ 943 кв. м, намиращ се
в гр. Долни Дъбник, ул. Ген. Скобелев № 54,
съставляващ имот VII-4 от кв. 140 по плана на
града, при съседи на УПИ: улица, УПИ VIII-6
на Итко Узунов Михайлов, УПИ IV-5 на Васил
Вълков Василев, УПИ VI-3 на наследници на
Наню Цолов Нанев и УПИ ХІІІ-3 на Латинка
Георгиева Найденова, заедно с всички извършени
в имота подобрения, включително изградените
в имота постройки и огради, като на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ се иска да бъде отнет от Силвия
Тодорова Сашева в полза на държавата същият този недвижим имот. Пазарната стойност
на описания недвижим имот към настоящия
момент е в размер на 188 200 лв.
VІІ. При условията на евентуалност, ако не
бъде у ва жен искът срещ у Силви я Тодорова
Сашева и Юлия Тодорова Сашева за обявяване за недействителна на посочената в т. VI
покупко-продажба и отнемане на имуществото,
се предявява иск по чл. 151 и чл. 142, ал. 2, т. 1
във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ срещу Силвия
Тодорова Сашева за отнемане на паричната равностойност на застроен урегулиран поземлен
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имот с площ 943 кв. м, намиращ се в гр. Долни
Дъбник, ул. Ген. Скобелев № 54, съставляващ
имот VII-4 от кв. 140 по плана на града, при
съседи на УПИ: улица, УПИ VIII-6 на Итко
Узунов Михайлов, УПИ IV-5 на Васил Вълков
Василев, УПИ VI-3 на наследници на Наню
Цолов Нанев и УПИ ХІІІ-3 на Латинка Георгиева Найденова, заедно с всички извършени в
имота подобрения, включително изградените в
имота постройки и огради, която, определена по
пазарна стойност към датата на разпореждане с
имота – 27.02.2019 г., е в размер на 188 200 лв.
Съгласно определение № 264367 от 27.06.2022 г.
по гр. д. № 655/2020 г. на Софийския градски
съд, гражданско отделение, І-28 състав, всички
заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху имуществото в двумесечен
срок считано от датата на обнародване в „Държавен вестник“. Те могат да направят това чрез
писмена молба, която да подадат в регистратурата на СГС, като в нея впишат номера на
гр. д. № 655/2020 г. на Софийския градски съд,
гражданско отделение, І-28 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 на настоящото обявление
е описано имуществото.
Съдът определя дата на първото открито
съдебно заседание за 12.12.2022 г. от 11,30 ч.
4619
Со фи йск и я т г ра дск и с ъд с р ешен ие о т
19.11.2020 г. на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от
ЗПП вписва в регист ъра на политическ ите
партии промени, приети на Четвъртия редовен
конгрес, проведен на 12.09.2020 г., на политическа партия с наименование „Българска нова
демокрация“, ф.д. № 478/2008 г., както следва:
председател – ин ж. Валери Тимов Георгиев;
заместник-председатели на политическата партия – проф. Атанас Димитров Щерев и Иван
Р у менов Тодоров; Цен т ра лен изп ъ лни телен
съвет в състав от 9 членове, както следва: Валери Тимов Георгиев, Атанас Димитров Щерев,
Георги Павлов Димитров, Димо Петров Боев,
Иван Милчев Димитров, Иван Руменов Тодоров, Йордан Костадинов Тошев, Павел Христов
Крачунов и Снежана Николова Донева; Контролен съвет в състав: Валери Любенов Стоичков,
Даниела Григорова Иванова, Зорка Николаева
Манастарлиева, Орфей Цветков Малчев и Тодор
Иванов Джамбов.
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