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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 145
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
подпомагане на земеделските производители,
приет от 44-то Народно събрание на 13 юни
2019 г.
Издаден в София на 20 юни 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
подпомагане на земеделските производители
(обн., ДВ, бр. 58 от 1998 г.; изм., бр. 79 и 153
от 1998 г., бр. 12, 26, 86 и 113 от 1999 г., бр. 24
от 2000 г., бр. 34 и 41 от 2001 г., бр. 46 и 96 от
2002 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 14 и 105 от 2005 г.,
бр. 18, 30, 34, 59, 80, 96 и 108 от 2006 г., бр. 13,
53 и 59 от 2007 г., бр. 16, 36, 43 и 100 от 2008 г.,
бр. 12, 32, 82 и 85 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г.,
бр. 8 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 66, 101
и 109 от 2013 г., бр. 40 и 98 от 2014 г., бр. 12, 61
и 95 от 2015 г., бр. 45, 58 и 61 от 2016 г., бр. 13
и 58 от 2017 г. и бр. 2, 18 и 77 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 12 ал. 7 се изменя така:
„(7) Отношенията между фонда и получателите на кредити, държавни помощи, безвъзмездна финансова помощ, гаранции и субсидии
се уреждат с административни договори или
административни актове.“
§ 2. В чл. 20а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 текстът преди т. 1 се изменя така:
„Изпълнителният директор:“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изпълнителният директор може да
делегира със заповед част от предоставените

му от управителния съвет правомощия за
сключване на административни договори и/
или за издаване на административни актове
по чл. 12, ал. 7 на заместник изпълнителните
директори и на директорите на областните
дирекции на фонда.“
3. В ал. 4 след думата „законодателство“ се
добавя „както и такива, делегирани на основание чл. 2д, ал. 2“, а думите „съобразно териториалната им компетентност“ се заличават.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Изпълнителният директор издава актове за установяване на публични държавни
вземания по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс и решения за налагане на
финансови корекции по реда на глава пета,
раздел III от Закона за управление на средствата
от Европейските структурни и инвестиционни
фондове.“
5. Създава се ал. 6:
„(6) Изпълнителният директор може да делегира със заповед правомощията си по ал. 5
на заместник изпълнителните директори и на
директорите на областните дирекции на фонда.“
§ 3. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4 след думата „фондове“ се добавя
„и/или от държавния бюджет“, а числото „100“
се заменя с „250“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Вземанията, които възникват въз основа
на административен договор или административен акт, са публични държавни вземания и
се събират по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.“
3. Създават се ал. 6 – 9:
„(6) Дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ поради
нарушение от страна на ползвателите на помощ
и бенефициентите по мерките и подмерките от
програмите за развитие на селските райони,
което представлява основание за налагане на
финансова корекция по чл. 70, ал. 1, т. 1 – 9
от Закона за управление на средствата от
Европейските структурни и инвестиционни
фондове, се установява с издаването на решение
за налагане на финансова корекция по реда на
чл. 73 от същия закон.

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

(7) Дължимостта на подлежаща на възстановяване безвъзмездна финансова помощ
поради неспазване на критерии за допустимост,
ангажимент или друго задължение от страна
на ползвателите на помощ и бенефициентите
по мерките и подмерките от програмите за
развитие на селските райони, извън основанията по ал. 6, се установява с издаването на
акт за установяване на публично държавно
вземане по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
(8) Обжалването на издадените от изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“
или от оправомощените от него длъжностни
лица актове за установяване на публични държавни вземания не спира изпълнението им.
(9) Изпълнителният директор на Разплащателната агенция одобрява със заповед правила
за определяне на размера на подлежащата
на възстановяване безвъзмездна финансова
помощ по ал. 6 и 7, като се отчитат степента,
тежестта, продължителността и системността
на допуснатото нарушение на приложимото
право на Европейския съюз, българското законодателство и сключения административен
договор. Заповедта и правилата се обнародват
в „Държавен вестник“.“
§ 4. В чл. 28а ал. 3 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Разпоредбите на § 2, т. 4 и 5 относно
чл. 20а, ал. 5 и 6 се прилагат и по отношение
на решения за налагане на финансови корекции и актове за установяване на публични
държавни вземания, издадени до влизането в
сила на този закон.
§ 6. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 13 юни 2019 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
4636

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишен доклад за дейността
на Висшия съдебен съвет за 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 17 от Конституцията
на Република България и във връзка с чл. 30,
ал. 2, т. 11 от Закона за съдебната власт
РЕШИ:
Приема Годишен доклад за дейността на
Висшия съдебен съвет за 2018 г.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 26 юни 2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
5099
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РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 17 от Конституцията
на Република България и във връзка с чл. 30,
ал. 2, т. 11 от Закона за съдебната власт
РЕШИ:
Приема Доклад за дейността на Инспектората към Висшия съдебен съвет за 2018 г.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 26 юни 2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
5100

РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата през 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 16 от Конституцията
на Република България и чл. 30, ал. 2, т. 11 от
Закона за съдебната власт
РЕШИ:
Приема Доклада за прилагането на закона
и за дейността на съдилищата през 2018 г.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 26 юни 2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
5101

РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклад за прилагането на
закона и за дейността на административните
съдилища през 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 16 от Конституцията
на Република България и чл. 30, ал. 2, т. 11 от
Закона за съдебната власт
РЕШИ:
Приема Доклад за прилагането на закона и
за дейността на административните съдилища
през 2018 г.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 26 юни 2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
5102

РЕШЕНИЕ

за приемане на Доклад за прилагането на
закона и за дейността на Прокуратурата и на
разследващите органи през 2018 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 16 от Конституцията
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на Република България и чл. 30, ал. 2, т. 11 от
Закона за съдебната власт
РЕШИ:
Приема Доклад за прилагането на закона и
за дейността на Прокуратурата и на разследващите органи през 2018 г.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 26 юни 2019 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
5103

ПРЕЗИДЕНТ
Н А РЕПУ БЛИК АТА
УКАЗ № 147
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Петко Колев Дойков от
длъжността извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република Малдиви.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 21 юни 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4997

УКАЗ № 148
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Елеонора Димитрова Димитрова – извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република Индия,
и за извънреден и пълномощен посланик на
Република България в Република Малдиви със
седалище в Делхи, Република Индия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 21 юни 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4998

УКАЗ № 149
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията
на Република България

ВЕСТНИК
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ПОС ТА НОВЯВА М:
Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приет от 44-то Народно събрание
на 13 юни 2019 г.
Издаден в София на 24 юни 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие, приет от 44-то
Народно събрание на 13 юни 2019 г.
Уважаеми народни представители,
С приетия Закон за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (ЗИДЗУЧК) се въвеждат изисквания за временно разполагане на палатки,
кемпери или каравани (§ 2), както и административнонаказателна отговорност за тяхното
нарушаване (§ 9).
Не се противопоставям на опита да бъдат
въведени правила, нормативи и стандарти,
както изрично повелява чл. 55 от Конституцията, който прокламира основното право на
здравословна и благоприятна околна среда.
Спазването на такива нормативи и стандарти е
гаранция за опазването и възпроизводството на
околната среда, поддържането и разнообразието
на живата природа и разумното използване на
природните богатства на страната ни съгласно
чл. 15 от Конституцията.
Регламентацията на досегашното „диво къмпингуване“ е в по-либерален режим, отворен
към близостта до природата, който е трябвало да бъде уреден със Закона за туризма или
други закони. Със ЗИДЗУЧК режимът става
по-рестриктивен, като се въвеждат значителни
ограничения в сравнение с досегашния ред. Тази
промяна е предложена между двете гласувания
на законопроекта, без обществено обсъждане,
което оставя без отговор редица въпроси. Какъв
е броят на лицата, които ще бъдат засегнати
от промените? Ако всички притежатели на
каравани, кемпери, любители на палатки и
др. отидат в съществуващите категоризирани
къмпинги по крайбрежието, защото искат да
летуват по този начин на българското море,
ще има ли място за всички тях? Правени ли
са проучвания и разчети за капацитета на
категоризираните къмпинги? Без отговори на
тези въпроси не може да се приеме, че новият
рестриктивен режим е пропорционална мярка.
Освен рестриктивни правила с § 9 от приетия закон се въвеждат и строги санкции за
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тяхното нарушаване. При липсата на яснота
за капацитета на местата, разрешени за разполагане на палатки, кемпери или каравани, не
може категорично да се твърди, че е намерена
най-щадящата мярка за постигане на желания
резултат  –  опазването и възпроизводството
на околната среда. Налага се извод за несъразмерност между високите и строги санкции
към гражданите и липсата на строгост към
дължимата грижа от страна на държавата.
Стандартите и нормативите все още не са установени, както повелява Конституцията (чл. 55),
но високите глоби вече са разписани в закона.
Конституцията изисква от гражданите като
тяхно основно задължение да пазят околната
среда (чл. 55, изр. 2), но изисква и от държавата
да се ангажира в осигуряването на опазването
и възпроизводството на околната среда. Ограниченията за „диво къмпингуване“ по Черноморието са вече в закона, а местата, където
ще може да се къмпингува, не са определени.
Не са определени и условията за ползване и
престой в тези места, т.е. няма ги стандартите и нормативите като изрично предвидена в
Конституцията гаранция за осъществяването
на основното право на чиста околна среда.
Уважаеми народни представители,
По изложените мотиви упражнявам правото
си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България да върна за ново обсъждане
§ 2 и 9 от Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, приет от 44-то Народно събрание
на 13 юни 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
4996

МИНИСТЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154
ОТ 24 ЮНИ 2019 Г.

за изменение на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България, приет с Постановление № 46 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 63 от 2010 г., бр. 53, 63 и 68 от 2011 г.,
бр. 36, 54, 92 и 99 от 2012 г., бр. 48 от 2013 г.,
бр. 37 и 77 от 2014 г., бр. 40 от 2015 г., бр. 27 от
2016 г., бр. 8 и 74 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г.
и бр. 21 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) След изтичането на сроковете по чл. 6,
ал. 4 министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице сключва договор
за военна служба с лицето, спечелило конкурса.
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(2) За длъжности в структурата по чл. 50,
ал. 1, т. 9 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България договорът за
военна служба се сключва след получаването
на изискващото се разрешение за достъп до
класифицирана информация.“
§ 2. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. След сключването на договора за
военна служба със заповед на министъра на
отбраната или на оправомощено от него длъжностно лице:
1. лицето, което притежава изискващото се
за длъжността разрешение за достъп до класифицирана информация, се приема на военна
служба и се назначава на длъжност;
2. лицето, което не притежава изискващото
се за длъжността разрешение за достъп до класифицирана информация, се приема на военна
служба, назначава се на длъжност и се взема в
разпореждане по специален щат на министъра
на отбраната до издаването на изискващото се
разрешение или отказ.“
§ 3. В чл. 28 ал. 6 и 7 се изменят така:
„(6) Кариерно поле „професионално“ обхваща длъжностите, изискващи старши офицерски
звания и:
1. придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по гражданска специалност от висши граждански училища, или
2. придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по гражданска
специалност от военни академии или висши
военни училища и образователна и научна
степен „доктор“.
(7) Гражданските специалности за кариерна
област „професионална“ и за кариерно поле
„професионално“ по ал. 6, т. 1 се определят с
акт на министъра на отбраната.“
§ 4. В чл. 77 ал. 1 се изменя така:
„(1) Прекратяване на договора за военна
служба и освобождаване от военна служба на
основание чл. 162, т. 3 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
(при настъпила негодност за военна служба
или психологична непригодност) се извършва
въз основа на влязло в сила експертно решение
на военномедицинските органи или заключение на органите по чл. 141, ал. 3 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Преназначаването на длъжност на
военнослужещите считано от 1 януари 2019 г.
въз основа на Класификатора на длъжностите
на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия,
приет с Постановление № 309 на Министерския
съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 105 от 2018 г.), не се
взема предвид при определянето на минималния срок за престояване на военнослужещите
на длъжност по чл. 42, ал. 1.
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§ 6. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
4974

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 155
ОТ 25 ЮНИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 277 на Министерския съвет от 2013 г. за създаване на Център за
развитие на човешките ресурси и за приемане
на Правилник за устройството и дейността на
Центъра за развитие на човешките ресурси
(обн., ДВ, бр. 107 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 50
от 2014 г. и бр. 61 от 2016 г.), в чл. 2 след думите
„младежта и спорта“ се поставя запетая и се
добавя „на Програма „Европейски корпус за
солидарност“.
§ 2. В Правилника за устройството и дейността на Центъра за развитие на човешките
ресурси, приет с Постановление № 277 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 107
от 2013 г.; изм. и доп., бр. 50 от 2014 г. и бр. 61
от 2016 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 3, ал. 2 накрая се добавя „и Програма
„Европейски корпус за солидарност“.
2. В чл. 4 в основния текст след думите
„програми и дейности“ се поставя запетая и
се добавя „в Програма „Европейски корпус за
солидарност“.
3. В чл. 5:
а) в т. 1 накрая се добавя „и Програма „Европейски корпус за солидарност“;
б) в т. 6 накрая се добавя „и по Програма
„Европейски корпус за солидарност“;
в) в т. 7 накрая се добавя „и за Програма
„Европейски корпус за солидарност“;
г) в т. 8 накрая се добавя „и на Програма
„Европейски корпус за солидарност“;
д) в т. 9 накрая се добавя „и на Програма
„Европейски корпус за солидарност“;
e) в т. 11 думите „образованието и обучението“ се заменят с „образованието, обучението
и младежта“.
4. В чл. 8, ал. 1:
а) в т. 3 след думите „Еразъм +“ се добавя „и на нейните съпътстващи хоризонтални
програми и дейности, Програма „Европейски
корпус за солидарност“;
б) в т. 7 след думите „Еразъм +“ се поставя
запетая и се добавя „и на Програма „Европейски корпус за солидарност“;
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в) в т. 12 след думите „Еразъм +“ се добавя
„и на нейните съпътстващи хоризонтални програми и дейности, по Програма „Европейски
корпус за солидарност“.
5. В чл. 8а, ал. 1:
а) в т. 8 след думите „Еразъм +“ се поставя
запетая и се добавя „и Програма „Европейски
корпус за солидарност“;
б) в т. 9 след думите „Еразъм +“ се поставя
запетая и се добавя „Програма „Европейски
корпус за солидарност“;
в) създава се нова т. 14:
„14. ръководи процеса по въвеждането на
автоматизирани системи в работата на центъра;“
г) досегашната т. 14 става т. 15.
6. В чл. 9:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Центърът е структуриран в три дирекции,
звено „Вътрешен одит“ и финансов контрольор.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) Общата администрация е организирана
в дирекция „Административно-правни и финансово-счетоводни дейности“.“;
в) алинея 4 се изменя така:
„(4) Специализираната администрация е
организирана в дирекция „Селекция, договориране и отчитане“.“
7. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Финансовият контрольор е
пряко подчинен на изпълнителния директор
и осъществява предварителен контрол за законосъобразност върху поемането на финансови
задължения и извършването на разходи.
(2) Редът и начинът за извършване на контрола по ал. 1 се определят с вътрешни актове.“
8. Създава се нов чл. 11:
„Чл. 11. (1) Звено „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на изпълнителния директор
и осъществява вътрешен одит по Закона за
вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС).
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по
вътрешен одит на всички структури, програми,
дейности и процеси в центъра в съответствие
с чл. 13 от ЗОВПС и докладва директно на
изпълнителния директор.
(3) Звеното по ал. 1:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията
на ЗВОПС, международните стандарти за професионална практика по вътрешен одит, Етичния
кодекс на вътрешните одитори и утвърдената
от министъра на финансите методология за
вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от изпълнителния директор;
3. дава на изпълнителния директор независима и обективна оценка за състоянието на
одитираните системи за финансово управление
и контрол;
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4. консултира изпълнителния директор по
негово искане, като дава съвети, мнение, обучение и други с цел да се подобрят процесите на
управление на риска и контрола, без да поема
управленска отговорност за това;
5. докладва и обсъжда с изпълнителния директор резултатите от всеки извършен одитен
ангажимент за даване на увереност и представя
одитен доклад;
6. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и
контрол, подпомага изпълнителния директор
при утвърждаването на изготвения от ръководителите на одитираните структури план за
действие за изпълнение на приетите препоръки
и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките.“
9. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. (1) Дирекция „Проверки на място
и мониторинг“ е на пряко подчинение на изпълнителния директор. Дирекцията докладва
директно на изпълнителния директор.
(2) Дирекцията по ал. 1:
1. разработва оперативни планове за мониторингови проверки и за проверка на бенефициенти и ги изпълнява след утвърждаването
им от изпълнителния директор;
2. осъществява планови и извънредни мониторингови проверки;
3. осъществява мониторинг от офис;
4. организира тематични мониторингови
срещи и консултации на бенефициенти относно
правилното и целесъобразното изпълнение на
проектите, които се администрират от центъра;
5. изпълнява дейности, които са свързани
с извършването на първични проверки на
бенефициенти, съгласно изискванията на Европейската комисия;
6. отговаря за осъществяването на текущи,
извънредни и последващи проверки за целесъобразното изпълнение на сключените договори
от центъра по Програма „Еразъм +“ и Програма
„Европейски корпус за солидарност“;
7. идентифицира и докладва потенциални
проблеми, които водят до неизпълнение на
договорите от страна на бенефициентите, и
предлага коригиращи действия;
8. изготвя информация за осъществения контрол върху финансираните от центъра проекти;
9. предоставя необходимата информация на
одитиращи, сертифициращи и проверяващи
органи;
10. участва по компетентност в администрирането на изключения, нередности, измами и
жалби;
11. оценява степента на риска при изпълнение
на финансираните проекти по всички ключови
дейности на Програма „Еразъм +“ и Програма
„Европейски корпус за солидарност“.“
10. В чл. 13:
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а) в основния текст след думите „Административно-правни“ се добавя „и финансово-счетоводни“, а думите „и управление на
собствеността“ се заличават;
б) в т. 4 след думите „Еразъм +“ се поставя
запетая и се добавя „Програма „Европейски
корпус за солидарност“;
в) създават се нови т. 13 – 17:
„13. отговаря за финансовото планиране
и анализ на средствата по децентрализирани
дейности на Програма „Еразъм +“, Програма
„Европейски корпус за солидарност“ и на други
национални и международни програми, които
центърът управлява и администрира;
14. организира и осъществява финансово-счетоводните дейности на центъра в съответствие
с изискванията на Закона за счетоводството,
Сметкоплана на бюджетните организации,
Единната бюджетна класификация и приложимите за бюджетните организации счетоводни
стандарти и указания;
15. разработва проект на годишен бюджет
на центъра и подготвя предложения до министъра на образованието и науката за бюджета
на центъра;
16. съставя тримесечни и годишни оборотни
ведомости и отчети за касовото изпълнение
на бюджета на центъра за предоставяне на
първостепенния разпоредител с бюджет;
17. контролира ефективното и законосъобразното разходване на бюджетните средства,
средствата от Европейския съюз и средствата
по други международни програми и договори
при спазване на финансовата дисциплина;“
г) създава се нова т. 19:
„19. поддържа система за финансова отчетност във връзка с всички плащания, които са
извършени и получени в центъра.“
11. В чл. 14:
а) в основния текст думите „Програмни
дейности, селекция и анализ“ се заменят със
„Селекция, договориране и отчитане“;
б) в т. 2 накрая се добавя „и Програма
„Европейски корпус за солидарност“;
в) в т. 3 след думите „програми и действия“
се поставя запетая и се добавя „Програма
„Европейски корпус за солидарност“;
г) в т. 4 накрая се добавя „и Програма „Европейски корпус за солидарност“;
д) в т. 6 след думите „програми и дейности“
се поставя запетая и се добавя „по Програма
„Европейски корпус за солидарност“;
е) в т. 8 накрая се добавя „и по Програма
„Европейски корпус за солидарност“;
ж) в т. 10 накрая се добавя „и по Програма
„Европейски корпус за солидарност“;
з) в т. 11 накрая се добавя „и Програма
„Европейски корпус за солидарност“;
и) в т. 12 накрая се добавя „и Програма
„Европейски корпус за солидарност“;
к) създава се нова т. 13:
„13. администрира процеса по акредитация
на организации по Програма „Еразъм +“ и
дейност „Европейска доброволческа служба“;“
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л) в т. 16 накрая се добавя „и по Програма
„Европейски корпус за солидарност“.
12. Член 14а се отменя.
13. В чл. 20:
а) създава се нова ал. 1:
„(1) Деловодната обработка на документите се организира и осъществява посредством
автоматизирана информационна система,
включително система за архивиране и съхраняване на кореспонденцията и документацията
на центъра.“;
б) досегашните ал. 1 и 2 стават съответно
ал. 2 и 3.
14. Приложението към чл. 9, ал. 6 се изменя
така:
„ Приложение
към чл. 9, ал. 6

Численост на персонала в организационните
структури на Центъра за развитие на човешките
ресурси – 51 щатни бройки
Изпълнителен директор
Главен секретар
Финансов контрольор
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР № РД-НС-01-1-4
от 17 юни 2019 г.

за изменение и допълнение на Националния
рамков договор за медицинските дейности
между Националната здравноосигурителна
каса и Българския лекарски съюз за 2018 г.
(обн., ДВ, бр. 28 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 34
от 2018 г., бр. 4 и 15 от 2019 г.)
Днес, 17.06.2019 г., между Националната
здравноосигурителна каса, от една страна, и
Българския лекарски съюз, от друга страна, на

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) се сключи
този договор за изменение и допълнение на
Националния рамков договор за медицинските
дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за
2018 г. за следното:
§ 1. В чл. 36, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 във второто тире точката в края
на изречението се заменя с точка и запетая.
2. В т. 3 се създава трето тире:
„– профилактични ваксини срещу сезонния
грип, осигуряващи изпълнението на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019 – 2022,
приета с Решение № 6 от 10 януари 2019 г. на
Министерския съвет на Република България.“
§ 2. В чл. 69 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 точката в края на изречението се
заменя с точка и запетая.
2. Създава се т. 3:
„3. Профилактични ваксини срещу сезонния
грип, осигуряващи изпълнението на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019 – 2022,
приета с Решение № 6 от 10 януари 2019 г. на
Министерския съвет на Република България.“
§ 3. В чл. 70 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след съкращението „РМШ“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думата
„гастроентерити“ се добавя „и сезонния грип“.
2. В ал. 2 след съкращението „РМШ“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а след думата
„гастроентерити“ се добавя „и сезонния грип“.
§ 4. В чл. 265 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Текстът на чл. 265 става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Допълнителна професионална квалификация след придобиване на специалност,
необходима за изпълнение на КП, АПр и КПр,
може да се удостовери и с документ, издаден
от държава – членка на ЕС (извън Република
България), и признат от съответното научно
дружество на територията на същата държава.“
§ 5. Създава се чл. 327а:
„Чл. 327а. Националната здравноосигурителна каса заплаща на изпълнители на БМП
за лекарствени продукти (вкл. биологични) за
лечение на злокачествени заболявания, извън
цената на КП и АПр, цена, заплатена по договора на лечебното заведение с доставчика,
включваща съответните отстъпки и неустойки.“
§ 6. В чл. 331а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 таблицата се изменя така:
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

„

Код
1
001
002
003
004
004.1
004.2
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
015.1
015.2
016
017
017.1
017.2
018
018.1
018.2
019
019.1

Номенклатура
2
Стационарни грижи при бременност с повишен риск
Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни
грижи при бременност с реализиран риск
Оперативни процедури за задържане на бременност
Преждевременно прекъсване на бременността
Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по
медицински показания до 13 гест. с. включително
Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по
медицински показания над 13 гест. с.
Раждане
Грижи за здраво новородено дете
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа
степен на тежест
Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора
степен на тежест
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама,
първа степен на тежест
Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама,
втора степен на тежест
Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама
Диагностика и лечение на дете c вродени аномалии
Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна
недостатъчност, първа степен на тежест
Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна
недостатъчност, втора степен на тежест
Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на
сърфактант
Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно
приложение на сърфактант
Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно
приложение на сърфактант
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър
миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално
лечение
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица
над 18 години
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания при лица
под 18 години
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична
вентилация
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична
вентилация при лица над 18 години
Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична
вентилация при лица под 18 години
Постоянна електрокардиостимулация
Постоянна електрокардиостимулация - с имплантация на
антибрадикарден пейсмейкър - еднокамерен или двукамерен

Обем
(бр.)
3
32 948

Цени
(лв.)
4
400

6 917

800

404

150

6 980

170

1 190

280

49 008
33 394

850
264

15 948

960

5 134

1 440

3 214

1 080

3 326

1 560

927
2 714

4 320
1 560

1 119

2 400

773

4 160

242

4 290

1 111

7 670

7 516

385

18 623

750

9 312

750

36

975

112

1 320

56

1 320

42

1 716

3 749

550

2

С Т Р.

Код
1
019.2
020
020.1
020.2
021
021.1
021.2
022
022.1
022.2
023
023.1
023.2
024
025
026
027
028
029
030
030.1
030.2
031

10

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Номенклатура
2
Постоянна електрокардиостимулация - с имплантация на
ресинхронизираща система за стимулация или автоматичен
кардиовертер дефибрилатор
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични
катетеризации при сърдечно-съдови заболявания
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични
катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица над 18
години
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични
катетеризации при сърдечно-съдови заболявания при лица под 18
години
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични
катетеризации при сърдечни аритмии
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични
катетеризации при сърдечни аритмии при лица над 18 години
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични
катетеризации при сърдечни аритмии при лица под 18 години
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични
катетеризации при вродени сърдечни малформации
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични
катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица над 18
години
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични
катетеризации при вродени сърдечни малформации при лица под 18
години
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични
катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична
вентилация
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични
катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична
вентилация при лица над 18 години
Интервенционално лечение и свързани с него диагностични
катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична
вентилация при лица под 18 години
Ендоваскуларно лечение на екстракраниални съдове
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с
инвазивно изследване
Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис с
интервенционално лечение
Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик
Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с персистираща
елевация на ST сегмент с интервенционално лечение
Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна
недостатъчност без механична вентилация
Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна
недостатъчност с механична вентилация
Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна
недостатъчност с механична вентилация при лица над 18 години
Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна
недостатъчност с механична вентилация при лица под 18 години
Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит
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Обем
(бр.)
3

Цени
(лв.)
4

436

1 100

11 919

3 318

5 960

3 318

2

4 313

1 136

3 318

568

3 318

6

4 313

37

3 318

19

3 318

2

4 313

46

3 600

23

3 600

18

4 680

1

370

21 480

900

15 850

3 430

99

2 750

9 541

4 540

89 234

572

500

1 300

250

1 300

2

1 560

283

4 950

3
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Номенклатура

1

2
Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица над 18
години
Диагностика и лечение на инфекциозен ендокардит при лица под 18
години
Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда
Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при
лица над 18 години
Диагностика и лечение на заболявания на миокарда и перикарда при
лица под 18 години
Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения
Диагностика и лечение на артериална хипертония в детската възраст
Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени
сърдечни малформации в детска възраст
Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без
фибринолитик
Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с
фибринолитик
Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест –
остра екзацербация
Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица
над 18 годишна възраст
Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък
пристъп
Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък
пристъп при лица над 18-годишна възраст
Диагностика и лечение на бронхиална астма: среднотежък и тежък
пристъп при лица под 18-годишна възраст
Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични
заболявания на дихателната система
Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични
заболявания на дихателната система при лица над 18 години
Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични
заболявания на дихателната система при лица под 18 години
Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на
бронхо-белодробната система
Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на
бронхо-белодробната система при лица над 18 години
Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на
бронхо-белодробната система при лица под 18 години
Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията
Високоспециализирани интервенционални процедури в пулмологията
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при
болести на дихателната система
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при
болести на дихателната система в детска възраст
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при
болести на дихателната система с механична вентилация
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при
болести на дихателната система с механична вентилация при лица над
18 години

031.1
031.2
032
032.1
032.2
033
034
035
036
037
038
039
040
040.1
040.2
041
041.1
041.2
042
042.1
042.2
043
044
045
046
047
047.1

С Т Р. 1 1

Обем
(бр.)
3

Цени
(лв.)
4

142

4 950

2

5 940

2 646

462

1 323

462

20

554

33 028
430

479
840

10

900

4 844

770

224

2 860

13 316

605

40 756

638

7 836

605

3 982

780

1 983

440

17 393

600

13 806

858

68

1 560

2 597
3 966

308
880

20 211

715

44

1 560

167

1 540

84

1 540

4

С Т Р.

12

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Номенклатура

1

2
Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при
болести на дихателната система с механична вентилация при лица под
18 години
Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст
Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
при лица над 18 години
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза
при лица под 18 години
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с
интервенционално лечение
Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив
Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица
над 18 години
Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив при лица
под 18 години
Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив
Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица над 18
години
Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив при лица под 18
години
Диагностика и специфично лечение на остра и хронична
демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)
Диагностика и специфично лечение на остра и хронична
демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица над 18
години
Диагностика и специфично лечение на остра и хронична
демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) при лица под 18
години
Диагностика и специфично лечение на остра и хронична
демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна
вентилация
Диагностика и специфично лечение на остра и хронична
демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна
вентилация при лица над 18 години
Диагностика и специфично лечение на остра и хронична
демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре) на апаратна
вентилация при лица под 18 години
Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви
(ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и
вертеброгенни болкови синдроми
Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви
(ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и
вертеброгенни болкови синдроми при лица над 18 години
Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви
(ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и
вертеброгенни болкови синдроми при лица под 18 години

047.2
048
049
050
050.1
050.2
051
051.1
051.2
052
052.1
052.2
053
053.1
053.2
054
054.1
054.2
055
055.1
055.2
056
056.1
056.2
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Обем
(бр.)
3

Цени
(лв.)
4
2

2 002

44 017
17 360
50 126

840
684
730

25 063

730

2

876

695

2 300

100

1 550

2 408

1 150

1 204

1 150

2

1 380

211

1 200

106

1 200

2

1 440

208

7 000

104

7 000

2

8 400

5

10 000

3

10 000

2

12 000

98 542

500

49 271

500

334

600

5

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Номенклатура

1

2
Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални,
спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и
миелити
Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални,
спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и
миелити при лица над 18 години
Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални,
спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и
миелити при лица под 18 години
Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания
на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст
Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания
на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица
над 18 години
Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания
на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст при лица
под 18 години
Диагностика и лечение на наследствени и дегенеративни заболявания
на нервната система при възрастни пациенти, засягащи централна
нервна система и моторния неврон (ЛАС)
Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на
предните рога на гръбначния мозък
Диагностика и лечение на мултипленна склероза
Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи
Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при
лица над 18 години
Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи при
лица под 18 години
Лечение на епилептичен статус
Лечение на епилептичен статус при лица над 18 години
Лечение на епилептичен статус при лица под 18 години
Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми
Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми
при лица над 18 години
Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми
при лица под 18 години
Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
при лица над 18 години
Лечение на миастенни кризи с кортикостероиди и апаратна вентилация
при лица под 18 години
Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна
вентилация
Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна
вентилация при лица над 18 години
Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна
вентилация при лица под 18 години
Диагностика и лечение на паркинсонова болест
Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален
тракт

057
057.1
057.2
058
058.1
058.2
059
060
061
062
062.1
062.2
063
063.1
063.2
064
064.1
064.2
065
065.1
065.2
066
066.1
066.2
067
068

С Т Р. 1 3

Обем
(бр.)
3

Цени
(лв.)
4

2 548

2 000

1 274

2 000

360

2 400

454

700

227

700

228

840

4 069

550

326

480

2 384
6 990

650
400

3 495

400

1 106

480

1 038
519
86

600
600
720

340

500

25

788

3

6 000

2

6 000

2

7 200

11

8 000

6

8 000

2

9 600

504

231

28 404

400

6

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Номенклатура

1

2
Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален
тракт при лица над 18 години
Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален
тракт при лица под 18 години
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания
на гастроинтестиналния тракт
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания
на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания
на гастроинтестиналния тракт при лица под 18 години
Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит
Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица
над 18 години
Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит при лица
под 18 години
Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво
Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво
при лица над 18 години
Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво
при лица под 18 години
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от
гастроинтестиналния тракт
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от
гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години
Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от
гастроинтестиналния тракт при лица под 18 години
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания
на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания
на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при
лица над 18 години
Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания
на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума при
лица под 18 години
Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система,
панкреаса и перитонеума
Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система,
панкреаса и перитонеума при лица над 18 години
Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система,
панкреаса и перитонеума при лица под 18 години
Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания
(цироза)
Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания
(цироза) при лица над 18 години
Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания
(цироза) при лица под 18 години
Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания
Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при
лица над 18 години
Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания при
лица под 18 години

068.1
068.2
069
069.1
069.2
070
070.1
070.2
071
071.1
071.2
072
072.1
072.2
073
073.1
073.2
074
074.1
074.2
075
075.1
075.2
076
076.1
076.2

БРОЙ 51

Обем
(бр.)
3

Цени
(лв.)
4

14 202

400

2 002

480

24 236

600

12 118

600

26

720

3 794

1 400

1 897

1 400

92

1 820

18 063

400

9 032

400

878

480

14 192

600

7 096

600

2

720

16 593

1 700

8 297

1 700

6

2 040

46 371

920

23 186

920

308

1 104

13 076

1 300

6 538

1 300

102

1 560

14 080

700

7 040

700

98

840

7

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Номенклатура

1

2
Диагностика и лечение на хронични диарии, с начало в детската
възраст
Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет
Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица над
18 години
Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет при лица под
18 години
Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза
Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица
над 18 години
Диагностика и лечение на заболявания на щитовидната жлеза при лица
под 18 години
Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека
Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица над 18
години
Лечение на заболявания на хипофизата и надбъбрека при лица под 18
години
Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на
калциево-фосфорната обмяна
Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на
калциево-фосфорната обмяна при лица над 18 години
Лечение на костни метаболитни заболявания и нарушения на
калциево-фосфорната обмяна при лица под 18 години
Диагностика на лица с метаболитни нарушения
Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица над 18
години
Диагностика на лица с метаболитни нарушения при лица под 18
години
Лечение на лица с метаболитни нарушения
Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица над 18 години
Лечение на лица с метаболитни нарушения при лица под 18 години
Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен пиелонефрит
Диагностика и лечение на гломерулонефрити – остри и хронични,
първични и вторични при системни заболявания – новооткрити
Диагностика и лечение на гломерулонефрити - остри и хронични,
първични и вторични при системни заболявания - новооткрити при
лица над 18 години
Диагностика и лечение на гломерулонефрити - остри и хронични,
първични и вторични при системни заболявания - новооткрити при
лица под 18 години
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити – остри и
хронични, първични и вторични при системни заболявания
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити - остри и
хронични, първични и вторични при системни заболявания - при лица
над 18 години
Лечение на хистологично доказани гломерулонефрити - остри и
хронични, първични и вторични при системни заболявания - при лица
под 18 години
Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност

077
078
078.1
078.2
079
079.1
079.2
080
080.1
080.2
081
081.1
081.2
082
082.1
082.2
083
083.1
083.2
084
085
085.1
085.2
086
086.1
086.2
087

С Т Р. 1 5

Обем
(бр.)
3

Цени
(лв.)
4
1

480

43 183

660

1 046

732

4 333

341

2 167

341

78

409

3 057

500

1 202

845

458

450

67

585

6 973

630

3 487

630

260

819

1 030
515
216
35 130

630
630
819
550

2 199

950

1 100

950

80

1 140

10 791

950

354

1 365

8

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Номенклатура

1

2
Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица
над 18 години
Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност при лица
под 18 години
Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност
Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при
лица над 18 години
Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност при
лица под 18 години
Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната
тъкан
Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната
тъкан при лица над 18 години
Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната
тъкан при лица под 18 години
Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания
Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица
над 18 години
Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания при лица
под 18 години
Диагностика и лечение на дегенеративни и обменни ставни
заболявания
Диагностика и лечение на тежкопротичащи булозни дерматози
Диагностика и лечение на тежкопротичащи бактериални инфекции на
кожата
Диагностика и лечение на тежкопротичащи форми на псориазис обикновен, артропатичен, пустулозен и еритродермичен
Диагностика и лечение на островъзникнали и тежкопротичащи
еритродермии с генерализиран екзантем
Лечение на кожни прояви при съединително-тъканни заболявания и
васкулити
Лечение на сифилис при бременни жени и при малигнени форми (на
вторичен и третичен сифилис) с кристален пеницилин
Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни
болести с диаричен синдром
Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания,
предавани чрез ухапване от членестоноги
Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е
Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D
Диагностика и лечение на паразитози
Диагностика и лечение на покривни инфекции
Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални
заболявания - остро протичащи, с усложнения
Диагностика и лечение на вирусни хеморагични трески
Диагностика и лечение на токсоалергични реакции
Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица над 18
години
Диагностика и лечение на токсоалергични реакции при лица под 18
години

087.1
087.2
088
088.1
088.2
089
089.1
089.2
090
090.1
090.2
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
106.1
106.2

БРОЙ 51

Обем
(бр.)
3

Цени
(лв.)
4

3 001

900

71

1 260

4 531

400

148

480

4 807

500

220

754

26 532

750

1 338

1 001

8 180

500

343

770

7 302

500

1 555

550

902

400

299

434

38

250

24 121

744

1 710

624

2 307
979
47
104

1 320
1 532
548
548

4 478

600

20

1 200

5 574

550

5 745

660

9

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Номенклатура

1

2
Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и
битови отрови
Диагностика и лечение на фалоидно гъбно отравяне
Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на
Лайел)
Лечение на доказани първични имунодефицити
Лечение на доказани първични имунодефицити при лица над 18
години
Лечение на доказани първични имунодефицити при лица под 18
години
Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в
детската възраст
Диагностика и лечение на муковисцидоза
Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в
равновесието от периферен и централен тип
Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в
равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен
престой 48 часа
Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в
равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен
престой 4 дни
Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма
Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми
Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на
екстракорпорално кръвообращение. Минимално инвазивни сърдечни
операции при лица над 18 години
Оперативно лечение при сърдечни заболявания в условията на
екстракорпорално кръвообращение при лица от 0 до 18 години.
Минимално инвазивни сърдечни операции при лица от 0 до 18 години
Оперативно лечение на деца до 1 година с критични вродени сърдечни
малформации в условията на екстракорпорално кръвообращение
Оперативни процедури при комплексни сърдечни малформации с
много голям обем и сложност в условия на екстракорпорално
кръвообращение
Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна
операция
Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна
операция
Лечение на полиорганна недостатъчност, развила се след сърдечна
операция, с продължителна механична вентилация
Оперативно лечение на заболявания на сърцето, без екстракорпорално
кръвообращение, при лица над 18 години
Оперативно лечение при заболявания на сърцето, без
екстракорпорално кръвообращение, при лица под 18 години
Oперативно лечение на абдоминална аорта, долна празна вена и
клоновете им
Оперативно лечение на хронична съдова недостатъчност във феморопоплитеалния и аксило-брахиалния сегмент
Оперативно лечение на клонове на аортната дъга

107
108
109
110
110.1
110.2
111
112
113
113.1
113.2
114
115
116
117
118
119
120
120.1
120.2
121
122
123
124
125

С Т Р. 1 7

Обем
(бр.)
3

Цени
(лв.)
4

7 708

825

13

2 200

12

1 650

125

2 163

63

2 163

36

2 812

6 529

300

104

1 320

323

200

19 656

400

2 205
662

2 200
2 500

1 580

10 100

59

10 100

89

18 000

2 899

13 500

900

13 500

100

20 000

1 121

3 450

33

4 500

8 559

3 500

5 457

1 919

645

1 709

10

С Т Р.

Код
1

18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Номенклатура

2
Спешни оперативни интервенции без съдова реконструкция при болни
126
със съдови заболявания (тромбектомии, емболектомии, ампутации и
симпатектомии)
127
Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност
Консервативно лечение с простагландинови/простациклинови
128
деривати при съдова недостатъчност
129
Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията ѝ
Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и
130
сложност
131
Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност
132
Кератопластика
Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и
133
неперфоративни травми
Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на
134
окото и придатъците му
Оперативно лечение при заболявания на ретина, стъкловидно тяло и
135
травми, засягащи задния очен сегмент
Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и
136
гърлото с много голям обем и сложност
Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и
137
гърлото с голям обем и сложност
Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и
138
гърлото със среден обем и сложност
139
Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести
Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени
140
болести
Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени
140.1
болести при лица над 18 години
Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени
140.2
болести при лица под 18 години
Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на
141
пикочния мехур
142
Радикална цистопростатектомия с ортотопичен пикочен мехур
143
Трансуретрална простатектомия
Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на
144
простатната жлеза и нейните усложнения
145
Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища
Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата
146
система
147
Оперативни процедури върху мъжка полова система
Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и
148
сложност
Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и
149
сложност
150
Оперативни процедури при инконтиненция на урината
151
Реконструктивни операции в урологията
152
Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища
153
Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

БРОЙ 51

Обем
(бр.)
3

Цени
(лв.)
4

1 939

1 100

7 121

520

1

330

263

400

5 691

300

1 612
628

410
1 000

14 651

273

5 845

249

2 864

700

2 709

2 950

9 658

1 500

14 616

650

5 340

450

1 295

150

648

150

166

180

5 484

1 000

39
3 608

4 000
1 100

576

1 100

23 520

774

698

2 500

12 863

600

656

2 600

1 235

1 160

134
833
15 364
589

612
1 000
520
1 000

11
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Номенклатура

1

2
Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям
обем и сложност
Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и
сложност
Радикална цистектомия. Радикална цистопростатектомия
Радикална простатектомия
Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани
Артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система
Нерадикално отстраняване на матката
Радикално отстраняване на женски полови органи
Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на
болестни изменения на женските полови органи
Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на
болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови
органи
Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на
урината при жената
Диагностични процедури и консервативно лечение на токсоинфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход
Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената
Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или
парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или
съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова
екзентерация
Високотехнологична асистирана с робот гинекологична хирургия
Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до
шок
Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до
шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и
много голям обем и сложност, при лица над 18 години
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и
много голям обем и сложност, при лица под 18 години
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден
обем и сложност, при лица над 18 години
Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден
обем и сложност, при лица под 18 години
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания
на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и
сложност, при лица над 18 години
Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания
на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и
сложност, при лица под 18 години
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и
сложност, при лица над 18 години
Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и
сложност, при лица под 18 години
Оперативни процедури върху апендикс
Хирургични интервенции за затваряне на стома

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

С Т Р. 1 9

Обем
(бр.)
3

Цени
(лв.)
4

4 233

2 300

2 589

950

255
620
30 927
2 362
6 809
986

3 200
2 800
550
700
1 100
1 100

6 892

770

29 517

330

1 660

806

12 832

460

162

650

1 067

2 200

312

8 000

165

1 500

27

6 800

3 107

2 800

36

4 650

288

1 780

61

2 670

12 515

2 600

219

3 975

3 229

1 100

69

1 725

3 479
213

650
650
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С Т Р.

20

Код
1
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
191.1
191.2
192
193
194
195
196
197
198
199
199.1
199.2
200
201
202
203
204
205
206
206.1
206.2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Номенклатура
2
Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
Оперативни процедури при хернии
Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
Конвенционална холецистектомия
Лапароскопска холецистектомия
Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
Оперативни процедури върху черен дроб
Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и
много голям обем и сложност
Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден
обем и сложност
Оперативни процедури върху далака
Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години
Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдовореконструктивни операции
Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis
1-4 N 0-2 M0-1
Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
Оперативно лечение при остър перитонит
Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
Консервативно лечение при остри коремни заболявания
Хирургично лечение при животозастрашаващи инфекции на меките и
костни тъкани
Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и
доброкачествени новообразувания
Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени
новообразувания
Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени
новообразувания
Реконструктивни операции на гърдата по медицински показания след
доброкачествени и злокачествени тумори, вродени заболявания и
последици от травми и изгаряния
Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, с
голям и много голям обем и сложност
Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със
среден обем и сложност
Хирургично лечение при надбъбречни заболявания
Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение
Тежка черепно-мозъчна травма - консервативно поведение
Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологиии
(невронавигация, невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)
Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии
(невроендоскопия и интраоперативен ултразвук)
Краниотомии, неиндицирани от травма, чрез съвременни технологии
(невронавигация)

БРОЙ 51

Обем
(бр.)
3
13 643
14 867
3 281
792
4 618
1 538
1 667
120

Цени
(лв.)
4
500
650
700
1 150
950
2 300
3 350
1 450

916

4 950

69

1 820

188
20

1 000
1 500

7 046

1 200

4 823

1 300

4 029
4 228
172
26 825

300
2 200
1 500
750

8 541

2 200

4 795

550

6 568

305

162

800

993

1 000

1 125

800

106
646
542

1 500
3 400
1 330

2 369

3 800

500

4 900
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Код
1
207

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Номенклатура

2
Краниотомии, неиндицирани от травма, по класически начин
Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни
208
травми
209
Хирургично лечение при травма на главата
Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) –
210
оперативно лечение
Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с голям и
211
много голям обем и сложност
Гръбначни и гръбначно-мозъчни оперативни интервенции с малък и
212
среден обем и сложност
Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и
213
гръдна стена
Разширени (големи) операции с пълно или частично отстраняване на
повече от един интраторакален орган, включително медиастинален
214
тумор или гръдна стена. Едноетапни операции при белодробни
болести засягащи двата бели дроба при болести със съчетана
белодробна и друга локализация
Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и
215
гръдна стена, без онкологични заболявания
216
Спешни състояния в гръдната хирургия
Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза
217
и долния крайник
Оперативни процедури с голям обем и сложност на таза и долния
217.1
крайник
Оперативни процедури с много голям обем и сложност на таза,
217.2
тазобедрената и колянната става
Оперативни процедури при множествени счупвания и/или луксации на
217.3
таза, горни и долни крайници
218
Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става
Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и
219
сложност
Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
220
с голям обем и сложност
Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
221
с много голям обем и сложност
Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния
222
крайник
223
Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош
Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18
224
години
Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и
225
сложност
Оперативно лечение в лицево-челюстната област с голям обем и
226
сложност
Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и
227
сложност
Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и
228
шията
229
Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област
230
Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната

С Т Р. 2 1

Обем
(бр.)
3
903

Цени
(лв.)
4
2 300

14 562

400

1 321

1 052

2 675

800

2 775

2 450

4 132

1 819

2 151

2 700

428

3 300

2 698

1 650

2 184

550

18 086

2 050

1 014

4 700

113

5 350

10 994

1 257

22 292

910

13 977

1 000

1 512

1 326

11 212

460

439

720

38

2 400

426

1 000

1 110

705

8 597

863

4 937

500

4 479
146

300
900
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С Т Р.

22

Код
1
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

241.1

241.3

241.4

241.2
241.5
241.6
242
243
244
244.1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Номенклатура
област

2

Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости
Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни
и до 3% при деца
Хирургично лечение при необширни изгаряния с площ от 1 до 19 % от
телесната повърхност, с хирургични интервенции
Хирургично лечение при обширни изгаряния над 20% от телесната
повърхност, с хирургични интервенции
Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски
температури (измръзване)
Оперативно лечение на последствията от изгаряне и травма на кожата
и подкожната тъкан
Оперативно лечение на кожни дефекти от различно естество, налагащи
пластично възстановяване
Реплантация и реконструкции с микросъдова хирургия
Оперативно лечение на деца до 1 година с вродени аномалии в
областта на торакалната и абдоминалната област
Продължително системно парентерално лекарствено лечение на
злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения
Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния
отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и
хематологични заболявания
Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния
отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и
хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или
костномозъчно изследване с МКБ - код 41.31 (30081-00, 30087-00)
Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния
отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и
хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или
костномозъчно изследване с МКБ - код 41.31 (30081-00, 30087-00) при
лица над 18 години
Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния
отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и
хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или
костномозъчно изследване с МКБ - код 41.31 (30081-00, 30087-00) при
лица под 18 години
Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния
отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и
хематологични заболявания с МРT
Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния
отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и
хематологични заболявания с МРT при лица над 18 години
Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния
отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и
хематологични заболявания с МРT при лица под 18 години
Диагностика и лечение на левкемии
Диагностика и лечение на лимфоми
Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии
Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии при лица над
18 години

БРОЙ 51

Обем
(бр.)
3

Цени
(лв.)
4

674

803

170

500

3 151

3 030

271

9 000

29

500

3 315

1 700

2 102

950

144

7 000

209

10 000

90 361

470

39 761

400

19 881

400

26

520

3 599

600

1 800

600

8

780

12 253
12 169
23 141

850
665
570

11 571

570
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Код

Номенклатура

1

2
Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии при лица под
18 години
Диагностика и консервативно лечение на онкологични и
онкохематологични заболявания, възникнали в детска възраст
Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи
активности
Брахитерапия с ниски активности
Конвенционална телегаматерапия
Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със
закрити източници
Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични
заболявания
Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични
заболявания с приложени до 20 фракции и продължителността на
лечението e от 3 до 30 дни
Високотехнологично лъчелечение на онкологични и неонкологични
заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителността
на лечението е 30 и повече дни
Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и
неонкологични заболявания
Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и
неонкологични заболявания с приложени до 20 фракции и
продължителността на лечението e от 3 до 30 дни
Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и
неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и
продължителността на лечението е 30 и повече дни
Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания
Радиохирургия на онкологични и неонкологични заболявания
Роботизирана радиохирургия на онкологични и неонкологични
заболявания
Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания
Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на
исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за
здравето
Продължително лечение и ранна рехабилитация след инфаркт на
миокарда и след сърдечни интервенции
Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни
интервенции с голям и много голям обем и сложност с остатъчни
проблеми за здравето
Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при
персистиращо/хронично/вегетативно състояние
Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна
нервна система
Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна
нервна система
Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа
Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни
увреждания и спинална мускулна атрофия
Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна
система

244.2
245
246
247
248
249
250
250.1
250.2
251
251.1
251.2
252
252.1
252.2
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
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Обем
(бр.)
3

Цени
(лв.)
4

1 144

684

1 982

1 300

3 359

665

74
166

327
640

472

1 100

5 356

1 850

1 865

3 700

3 096

2 700

5 265

5 400

728

4 500

53

9 000

18 351

90

13 001

50

825

50

12 626

80

25

100

5 802

40

2 314

40

43 060

60

88

400

12 936

482
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Код

Номенклатура

1

2
Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна
система
Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на
миокарда и след оперативни интервенции
Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорнодвигателен апарат
Речева рехабилитация след ларингектомия
Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена
амбулаторна процедура

263
264
265
266
999

БРОЙ 51

Обем
(бр.)
3

Цени
(лв.)
4

48 735

330

1 142

482

117 570

330

103

285

1 819

120

2. В ал. 7 цифрите „17, 18“ се заменят с „17.1, 17.2, 18.1, 18.2“, а думите „525 лв., 925 лв.“ се“
В ал.лв.,
7 числата
се заменят
ри, се заплаща цена 1684 лв. В случай че КП
заменят2.с „525
683 лв., „17,
925 18“
лв., 1203
лв.“. със
№ 244.2
е отчетена освен с код за плазмафереза
„17.1,
17.2,
18.1,
18.2“,
а
думите
„525
лв.,
925
лв.“
3. Създават се ал. 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 със следното
съдържание:
и с други изискуеми от ДЛА диагностични и
се заменят с „525 лв., 683 лв., 925 лв., 1203 лв.“.
„(10)
В случай,
е отчетен
терапевтичен процедури,
код - *99.71
(плазмафереза)
се
необходими
за завър3. Създават
се че
ал.по
10,КП
11, №
12,086.1
13, 14,
15 и 16: само терапевтични
заплаща„(10)
ценаВ1400
лв.,
а
за
терапевтичен
код
*99.78
(клетъчна
афереза)
1000
лв.
В
случай,
че
КП
№
шена КП, се заплаща цена 2084 лв.
случай че по КП № 086.1 е отчетен
(14) Визискуеми
случай че по
№ 245 е отчетен само
терапевтичен
– *99.71
(плазмафереза),
086.1само
е отчетена,
освенкод
с код
за клетъчна
афереза и с други
от КП
диагностично-лечебния
терапевтичен
код
–
*99.71
(плазмафереза),
се
се
заплаща
цена
1400
лв.,
а
за
терапевтичен
алгоритъм (ДЛА) диагностични и терапевтични процедури, се заплаща цена от 1950
лв. В случай, че
заплаща цена 1400 лв., а за терапевтичен код –
код – *99.78 (клетъчна афереза) – 1000 лв. В
КП №
086.1чее КП
отчетена,
освен
с код заосвен
плазмафереза
и*99.72/*99.73/*99.74/*99.78/*99.79
с други изискуеми от ДЛА диагностични
и
(к летъчна
случай
№ 086.1
е отчетена
с код
терапевтични
процедури,
за завършена
се заплаща
цена лв.
от 2350
лв. че КП № 245 е
– 1000
В случай
за клетъчна
афереза необходими
и с други изискуеми
от КП, афереза)
освенкод
с код
за клетъчна
афереза исес
диагностично-лечебни
я алгорит
(ДЛ А) само отчетена
(11) В случай, че по КП
№ 086.2ъм
е отчетен
терапевтичен
- *99.71
(плазмафереза)
други изискуеми от ДЛА диагностични и тедиагностични
и терапевтични
процедури,
се
заплаща
цена 1400 лв.,
а за терапевтичен
код - *99.78
(клетъчна
афереза)
1000
лв.
В
случай,
че КП №
рапевтични процедури, се заплаща цена 2300
заплаща цена 1950 лв. В случай че КП № 086.1
086.2е еотчетена
отчетена,
освен
с код
клетъчна афереза
и слв.други
изискуеми
ДЛАе отчетена
диагностични
В случай
че КП от
№ 245
освенис
освен
с код
за за
плазмафереза
и с
терапевтични
процедури,
се заплаща
цена оти 2365
че КП № 086.2ие сотчетена,
освен с код
код за плазмафереза
други изискуеми
от
други изискуеми
от ДЛА
диагностични
тера-лв. В случай,
ДЛА идиагностични
терапевтични
процедупевтични процедури,
за плазмафереза
и с другинеобходими
изискуемизаотзавършена
ДЛА диагностични
терапевтичниипроцедури,
необходими
ри, необходими за завършена КП, се заплаща
КП, се заплаща
цена 2350
лв. от 2765 лв.
за завършена
КП, се заплаща
цена
цена 2700 лв.
(11) В случай че по КП № 086.2 е отчетен
е отчетен само терапевтичен
код - *99.71
се
(12) терапевтичен
В случай, чекод
по КП
№ 244.1
(15) Потвърждаването
на (плазмафереза)
цената, която следсамо
– *99.71
(плазмафереза),
ва да бъде
заплатена
за всяка
по ал.
14,
заплаща
цена 1400
лв.,1400
а за терапевтичен
код - *99.78 (клетъчна
афереза)
- 1000
лв. В КП
случай,
че10
КП– №
се заплаща
цена
лв., а за терапевтичен
се
извършва
с
контрол
преди
заплащане.
код
–
*99.78
(клетъчна
афереза)
–
1000
лв.
В
244.1 е отчетена, освен с код за клетъчна афереза и с други изискуеми от ДЛА диагностични и
(16) Медицинските изделия и консумативи,
случай че КП № 086.2 е отчетена освен с код
терапевтични
процедури, се заплаща цена от 1570 лв. В случай,
че КПза№изпълнение
244.1 е отчетена,
освен
с код
необходими
на ДЛА
на КП
по
за клетъчна афереза и с други изискуеми от
за плазмафереза
и
с
други
изискуеми
от
ДЛА
диагностични
и
терапевтични
процедури,
необходими
ал. 10 – 14, са включени в цената на същите.“
ДЛА диагностични и терапевтични процеду§ 7. В чл. 333а се правят следните изменения
за завършена
КП, се цена
заплаща
отслучай
1970 лв.
ри, се заплаща
2365цена
лв. В
че КП
и
допълнения:
№(13)
086.2
е
отчетена
освен
с
код
за
плазмафереза
В случай, че по КП № 244.2 е отчетен само терапевтичен код - *99.71 (плазмафереза) се
1. Текстът на чл. 333а става ал. 1.
и с други изискуеми от ДЛА диагностични и
заплаща
цена
1400 лв., а за терапевтичен код - *99.78 (клетъчна
- 1000 лв. се
В случай,
КП №
2. В афереза)
ал. 1 в таблицата
правят че
следните
терапевтични процедури, необходими за завър244.2шена
е отчетена,
освен
с
код
за
клетъчна
афереза
и
с
други
изискуеми
от
ДЛА
диагностични
и
изменения и допълнения:
КП, се заплаща цена 2765 лв.
2.1. След
ред№
01244.2
се създават
ред 01.1
и ред
(12) В случай
че по
№ 244.1
отчетен
терапевтични
процедури,
се КП
заплаща
ценае от
1684 лв. В случай,
че КП
е отчетена,
освен
с 01.2:
код
„
само терапевтичен
код –изискуеми
*99.71 (плазмафереза),
за плазмафереза
и с други
от ДЛА диагностични
и терапевтични процедури, необходими
се заплаща цена 1400 лв., а за терапевтичен
01.1 Хрониохемодиализа
186 431 144
за завършена
КП, се заплаща цена от 2084 лв.
код – *99.78 (клетъчна афереза) – 1000 лв. В
(14) В че
случай,
по еКП
№ 245 освен
е отчетен
код - *99.71 (плазмафереза) се
Бъбречно-заместителна
случай
КП №че
244.1
отчетена
с кодсамо терапевтичен
01.2 т ера п и я (хемод иафи
л296 190за клетъчна
с други изискуеми
от
заплаща
цена 1400афереза
лв., а заитерапевтичен
код - *99.72/*99.73/*99.74/*99.78/*99.79
(клетъчна
афереза)
трация)афереза и с други изискуеми от
терапевтични
процеду1000ДЛА
лв. Вдиагностични
случай, че КПи №
245 е отчетена,
освен с код за клетъчна
ри, се заплаща цена 1570 лв. В случай че КП
ДЛА№диагностични
и терапевтични
се заплаща цена от 2300 лв. В случай, че КП № 245 е“
244.1 е отчетена
освен с код запроцедури,
плазмафереза
2.2. След ред 33 се създават ред 33.1 и ред 33.2:
отчетена,
освенизискуеми
с код за от
плазмафереза
и с другии изискуеми
от ДЛА диагностични и терапевтични
и с други
ДЛА диагностични
„
терапевтични
процедури,
необходими
процедури,
необходими
за завършена
КП, за
сезавързаплаща цена от 2700
лв.
Парен т ера лна инфузи я на
шена
КП,
се
заплаща
цена
1970
лв.
(15) Потвърждаването на цената, която следва да 33.1
бъде заплатена
запродукти
всяка КПпопо
10-14 12
се
лекарствени
те-ал.661
(13) В случай че по КП № 244.2 е отчетен
рапевтична схема
извършва
с
контрол
преди
заплащане.
само терапевтичен код – *99.71 (плазмафереза),
Медицинските
изделия
изпълнение инфузия
на ДЛАна
налеКП по ал. 10Парентерална
се(16)
заплаща
цена 1400
лв., а изаконсумативи,
терапевтиченнеобходими за
карствени
продукти
по
теракод
–
*99.78
(клетъчна
афереза)
–
1000
лв.
В
14, са включени в цената на същите.“.
33.2
2
980
певтична схема на медицинслучай че КП № 244.2 е отчетена освен с код
ски хранителни субстанции
за клетъчна афереза и с други изискуеми от
§ 7. Вдиагностични
чл. 333а се правят
следните изменения
ДЛА
и терапевтични
процеду- и допълнения:

“
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2.3. На ред 35 в колона „Цена (лв.)“ числото
„70“ се заменя със „77“.
2.4. На ред 37 в колона „Цена (лв.)“ числото
„350“ се заменя с „385“.
3. Създава се ал. 2:
„(2) Цената на ред 33.2 се заплаща за осигуряване на лекарствени продукти и консумативи за парентерално хранене на пациенти със
„синдром на късото черво“ като периодично
поддържащо заместително лечение извън фазата
на активно лечение. Всички лекарствени продукти и консумативи за парентерално хранене
на пациенти със „синдром на късото черво“ са
включени в цената на АПр № 33.2.“
§ 8. В чл. 337, ал. 1, т. 1 буква „г“ се изменя
така:
„г) до два контролни прегледа за пациенти
над 18 години и до три контролни прегледа
за пациенти под 18 години (освен ако в ДЛА
на КП не е предвидено друго) в лечебно заведение – изпълнител на БМП, при явяване на
пациента в рамките на един месец след дехоспитализация, които задължително се вписват
в епикризата; необходимите консултации, изследвания и манипулации при провеждане на
контролните прегледи влизат в цената на КП.“
§ 9. В чл. 341, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. за АПр № 1.1, 2 и 3 – за всеки отделен
случай за отчетен месец, а за АПр № 1.2 се
заплащат четири последователни процедури с
продължителност на медицинската процедура
минимум 12 часа за едно денонощие, в период
от 30 дни;“.
2. Точка 17 се изменя така:
„17. за АПр № 33.1 – не повече от дванадесет
броя годишно на ЗОЛ, а за АПр № 33.2 – не
повече от една АПр на едно ЗОЛ за месец и не
повече от дванадесет броя годишно на ЗОЛ;“.
§ 10. В чл. 344 се създава ал. 11:
„(11) Амбулаторна процедура № 1.2 не се
отчита и заплаща, когато са налице условията
за провеждане на лечение по АПр № 1.1 или
КПр № 1.“
§ 11. В чл. 351б се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът на чл. 351б става ал. 1 и се изменя така:
„Чл. 351б. (1) Не се допуска заплащане на
дейност за оказване на болнична медицинска
помощ, извършена от лекар, който не е посочен
в приложение № 1 като специалист на основен
трудов договор, с изключение на случаите по
чл. 260, ал. 2 и чл. 260а.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) В случаите по ал. 1 участието на лекари-специалисти, оказващи консултативна
медицинска помощ, които не са на основен
трудов договор в лечебно заведение за болнична
помощ, и републикански консултанти (по реда
на Наредба № 47 от 2010 г. за организацията,
дейността и условията и реда за финансиране
на експертните съвети и на републиканските
консултанти в системата на здравеопазването)
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не е основание за незаплащане на дейността
по КП/АПр/КПр, извършена от лекарите-специалисти, посочени в приложение № 1.
(3) Лекарите по ал. 2, с изключение на републиканските консултанти, могат да оказват
консултативна медицинска помощ само в едно
лечебно заведение за болнична помощ и се
посочват в приложение № 1б към договора на
лечебното заведение с НЗОК.“
§ 12. Клинични пътеки № 17, 18, 20, 21, 22,
23, 30, 31, 32, 47, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 62,
63, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 79,
83, 85, 86 (86.1 и 86.2), 110, 140, 241 (№ 241.1 и
№ 241.2), № 244 и 245 от приложение № 17а
„Клинични пътеки“ се изменят съгласно приложение № 17в „Клинични пътеки № 17 (17.1 и
17.2), 18 (18.1 и 18.2), 20 (20.1 и 20.2), 21 (21.1 и
21.2), 22 (22.1 и 22.2), 23 (23.1 и 23.2), 30 (30.1 и
30.2), 31 (31.1 и 31.2), 32 (32.1 и 32.2), 47 (47.1 и
47.2), 50 (50.1 и 50.2), 52 (52.1 и 52.2), 53 (53.1 и
53.2), 54 (54.1 и 54.2), 55 (55.1 и 55.2), 56 (56.1 и
56.2), 57 (57.1 и 57.2), 58 (58.1 и 58.2), 62 (62.1 и
62.2), 63 (63.1 и 63.2), 65 (65.1 и 65.2), 66 (66.1 и
66.2), 68 (68.1 и 68.2), 69 (69.1 и 69.2), 70 (70.1 и
70.2), 71 (71.1 и 71.2), 72 (72.1 и 72.2), 73 (73.1 и
73.2), 74 (74.1 и 74.2), 75 (75.1 и 75.2), 76 (76.1 и
76.2), 79 (79.1 и 79.2), 82 (82.1 и 82.2), 83 (83.1 и
83.2), 85 (85.1 и 85.2), 86 (86.1 и 86.2), 110 (110.1 и
110.2), 140 (140.1 и 140.2), 241 (241.3, 241.4, 241.5
и 241.6), 244 (244.1 и 244.2) и 245“.
§ 13. Амбулаторни процедури № 1 и 33 от
приложение № 18а „Амбулаторни процедури“
се изменят съгласно приложение № 18в „Амбулаторни процедури № 1 (1.1 и 1.2) и 33 (33.1
и 33.2)“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Настоящият договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за медицинските дейности за 2018 г. влиза в
сила, както следва:
1. Параграфи 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 и 13 – от
1 юли 2019 г.
2. Параграф 6 – от 1 юни 2019 г., с изключение на т. 1, редове: 017.1, 017.2, 018.1, 018.2, 020.1,
020.2, 021.1, 021.2, 022.1, 022.2, 023.1, 023.2, 030.1,
030.2, 031.1, 031.2, 032.1, 032.2, 047.1, 047.2, 050.1,
050.2, 052.1, 052.2, 053.1, 053.2, 054.1, 054.2, 055.1,
055.2, 056.1, 056.2, 057.1, 057.2, 058.1, 058.2, 062.1,
062.2, 063.1, 063.2, 065.1, 065.2, 066.1, 066.2, 068.1,
068.2, 069.1, 069.2, 070.1, 070.2, 071.1, 071.2, 072.1,
072.2, 073.1, 073.2, 074.1, 074.2, 075.1, 075.2, 076.1,
076.2, 079.1, 079.2, 082.1, 082.2, 083.1, 083.2, 085.1,
085.2, 110.1, 110.2, 140.1, 140.2, 241.3, 241.4, 241.5,
241.6 и 244.1, 244.2; т. 2 и т. 3, които влизат в
сила от 1 юли 2019 г.
3. Параграфи 4 и 11 – от 1 юни 2019 г.
§ 15. Дейностите, назначени и започнати
преди 1 юни 2019 г., се заплащат по цени преди
влизане в сила на § 6.
§ 16. Допълнителните споразумения с изпълнителите на болнична медицинска помощ
влизат в сила в съответствие с § 14.
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§ 17. Неразделна част от този договор са
приложение № 17в „Клинични пътеки № 17 (17.1
и 17.2), 18 (18.1 и 18.2), 20 (20.1 и 20.2), 21 (21.1 и
21.2), 22 (22.1 и 22.2), 23 (23.1 и 23.2), 30 (30.1 и
30.2), 31 (31.1 и 31.2), 32 (32.1 и 32.2), 47 (47.1 и
47.2), 50 (50.1 и 50.2), 52 (52.1 и 52.2), 53 (53.1 и
53.2), 54 (54.1 и 54.2), 55 (55.1 и 55.2), 56 (56.1 и
56.2), 57 (57.1 и 57.2), 58 (58.1 и 58.2), 62 (62.1 и
62.2), 63 (63.1 и 63.2), 65 (65.1 и 65.2), 66 (66.1 и
66.2), 68 (68.1 и 68.2), 69 (69.1 и 69.2), 70 (70.1 и
70.2), 71 (71.1 и 71.2), 72 (72.1 и 72.2), 73 (73.1 и
73.2), 74 (74.1 и 74.2), 75 (75.1 и 75.2), 76 (76.1 и
76.2), 79 (79.1 и 79.2), 82 (82.1 и 82.2), 83 (83.1 и
83.2), 85 (85.1 и 85.2), 86 (86.1 и 86.2), 110 (110.1 и
110.2), 140 (140.1 и 140.2), 241 (241.3, 241.4, 241.5
и 241.6), 244 (244.1 и 244.2) и 245“ и приложение № 18в „Амбулаторни процедури № 1 (1.1
и 1.2) и 33 (33.1 и 33.2)“, които се обнародват
като притурка само на интернет страницата
на „Държавен вестник“ и се публикуват на
официалната интернет страница на НЗОК.
§ 18. Настоящият договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор
за медицинските дейности за 2018 г. се подписа
на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК, БЛС, министъра
на здравеопазването и „Държавен вестник“.
§ 19. По един екземпляр от приложения
№ 17в и 18в се подписаха на хартиен носител,
а останалите три екземпляра – за НЗОК, БЛС
и министъра на здравеопазването, се подписаха
на електронен носител с електронен подпис.
§ 20. Настоящият договор за изменение и
допълнение на Националния рамков договор за
медицинските дейности за 2018 г. се сключва
на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от
ЗЗО, съгласува се и се обнародва от министъра
на здравеопазването в „Държавен вестник“ на
основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО и се публикува
на официалната интернет страница на НЗОК.
За Националната здравноЗа Българския
осигурителна каса:
лекарски съюз:
Председател на
Председател на УС
НС на НЗОК:
на БЛС:
Жени Начева
Д-р Иван Маджаров
Членове на Надзорния
съвет на НЗОК:
Д-р Бойко Пенков
Проф. д-р Николай
Галя Димитрова
Габровски
Росица Велкова
Д-р Николай Брънзалов
Д-р Иван Кокалов
Д-р Стоян Борисов
Теодор Василев
Д-р Атанас Атанасов
Григор Димитров
Доц. д-р Христо Шивачев
Оля Василева
Д-р Александър Заимов
Пламен Таушанов
Д-р Нели Нешева

Д-р Роза Анева
Д-р Гергана НиколоваШиркова
Управител на НЗОК:
Д-р Дечо Дечев

5104

Съгласувал:
Министър на
здравеопазването:
Кирил Ананиев
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НАРЕДБА № 5
от 17 юни 2019 г.

за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и
общинските лечебни заведения за болнична
помощ и комплексни онкологични центрове
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се утвърждават
стандарти за финансова дейност, прилагани
от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни
онкологични центрове.
(2) Стандартите за финансова дейност
по ал. 1 включват принципи и правила за
финансово управление на държавните и общинските лечебни заведения за болнична
помощ и комплексни онкологични центрове.
Чл. 2. (1) Държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове извършват
дейността си при спазване на съответните
стандарти за финансова дейност, предмет
на тази наредба.
(2) Лечебните заведения по ал. 1 не могат
да сключват договори в противоречие на
стандартите за финансова дейност.
(3) Разпоредбите в следващите глави на
тази наредба се отнасят до държавните и
общинските лечебни заведения за болнична
помощ и комплексни онкологични центрове,
наричани общо за краткост „лечебните заведения“ или „лечебното заведение“, доколкото
в тях не е посочено друго.
Г л а в а

в т о р а

ПРИНЦИПИ НА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 3. Финансовото управление на държавните и общинските лечебни заведения за
болнична помощ и комплексни онкологични центрове се извършва при спазване на
принципите на законосъобразност, отчетност
и отговорност, адекватност, икономичност,
ефикасност, ефек т ивност, п розрачност и
устойчивост.
Чл. 4. Спазването на принципа на законосъобразност на финансовото управление
гарантира съответствие на цялостната финансова дейност на лечебното заведение с
приложимото законодателство, спазване на
вътрешните актове и договорите на лечебното заведение.
Чл. 5. Прилагането на принципа на отчетност и отговорност изисква финансовата
политика на лечебното заведение да гарантира отчетността и отговорността на неговите
органи на управление.
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Чл. 6. Принципът на адекватност изисква
наличие на съответствие на финансовата
политика на лечебното заведение с икономическите цели на лечебното заведение.
Чл. 7. Прилагането на принципа на икономичност гарантира придобиване с най-малки
разходи на необходимите ресурси за осъществяване на дейността на лечебното заведение
при спазване на изискванията за качество
на ресурсите.
Чл. 8. Принципът на ефикасност гарантира постигането на максимални резултати от
използваните ресурси при осъществяване на
дейността на лечебното заведение.
Чл. 9. Прилагането на принципа на ефективност определя степента на постигане на
целите на лечебното заведение при съпоставяне
на действителните и очакваните резултати от
неговата дейност.
Чл. 10. Спазването на принципа на прозрачност гарантира създаването на възможност за
информираност на обществото чрез осигуряване на публичен достъп до информация за
дейността на лечебното заведение.
Чл. 11. Принципът на устойчивост изисква
поддържане на текущи нива на приходите и
разходите без риск за платежоспособността
или за способността за покриване на задължения в дългосрочен план.
Г л а в а

т р е т а

ПРАВИЛА ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ
Раздел I
Общи финансови политики
Чл. 12. Органите на управление на лечебните заведения се задължават ежегодно да
планират приходите и разходите, активите и
пасивите за средносрочен период – три години, в съответствие с актуалните указания на
Министерството на финансите за подготовката
и представянето на средносрочните бюджетни
прогнози, когато са приложими.
Чл. 13. Органите на управление на лечебните заведения отговарят за осъществяването
и състоянието на финансовото управление
и контрол във всички структури, програми,
дейности и процеси в лечебното заведение при
спазване на принципите за законосъобразност,
икономичност, ефикасност, ефективност и
прозрачност, като въвеждат системи за финансово управление и контрол в лечебното
заведение.
Раздел II
Счетоводна отчетност
Чл. 14. Органите на управление ръководят
организирането и изпълнението на финансовата дейност на лечебните заведения, като
разработват и утвърждават вътрешни правила
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и процедури за организация на счетоводната
отчетност и методология на отчетността в
съответствие със Закона за счетоводството,
приложимите счетоводни стандарти и тази
наредба.
Чл. 15. (1) Държавните лечебни заведения
за болнична помощ и комплексни онкологични
центрове изготвят финансовите си отчети на
базата на Националните счетоводни стандарти.
(2) Ако органите на управление на държавните лечебни заведения за болнична помощ
и комплексни онкологични центрове изберат
да съставят годишните си финансови отчети
по Международните счетоводни стандарти
и е налице законова пречка за промяна на
счетоводната база в лечебното заведение, за
изпълнение на разпоредбите на тази наредба
лечебното заведение изготвя и предоставя
необходимата информация на Министерството
на здравеопазването на база на Националните
счетоводни стандарти, като разяснява писмено
съдържащата се в отчета информация.
(3) Държавни т е лечебни заведени я за
болнична помощ и комплексни онкологични
центрове, които имат дъщерни дружества,
изготвят консолидирани годишни финансови
отчети.
Чл. 16. (1) Счетоводната отчетност на лечебните заведения следва да е класифицирана
и структурирана така, че да дава възможност
на техните органи на управление обективно да
следят и контролират финансовото състояние
на лечебното заведение, както и да допуска
генериране на данни за изготвяне и предоставяне на информацията по тази наредба.
(2) Лечебните заведения следва да поддържат еднозначна структура на звената и
класификация на показателите в различните
софтуерни продукти, с които работят.
Чл. 17. На годишните финансови отчети на
държавните лечебни заведения за болнична
помощ и комплексни онкологични центрове, на консолидираните годишни финансови
отчети и на годишните финансови отчети на
дъщерните дружества, включени в консолидацията на държавните лечебни заведения за
болнична помощ и комплексни онкологични
центрове, задължително се извършва независим финансов одит по смисъла на Закона за
счетоводството.
Чл. 18. Одитът по чл. 17 се извършва от
регистриран одитор или одиторско дружество,
включени в публичния регистър към Института на дипломираните експерт-счетоводители
в Република България.
Чл. 19. Изборът на регистриран одитор
или одиторско дружество, който да извърши
проверка и заверка на годишните финансови
отчети на държавните лечебни заведения за
болнична помощ и комплексни онкологични
центрове и техните дъщерни дружества, се
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извършва по реда на Закона за обществените
поръчки, като се гарантира публичност и прозрачност на избора. Информацията относно
избора се публикува на електронната страница
на съответното лечебно заведение.
Раздел III
Управление на задълженията
Чл. 20. (1) Органите на управление на
лечебните заведения утвърждават и прилагат
вътрешни правила за управление на задълженията, за удовлетворяване на кредиторите и за
действия по предотвратяване предприемането
на обезпечителни мерки срещу лечебното
заведение при спазване на изискванията на
приложимото законодателство.
(2) Вътрешните правила по ал. 1 трябва
да отговарят на следните изиск вани я по
отношение на оперативното управление на
лечебното заведение:
1. просрочените и текущи задължения,
произтичащи от трудови правоотношения
или приравнени на тях, да се погасяват приоритетно;
2. към погасяване на просрочени (непогасени към падежа) задължения към контрагенти
да се пристъпва след изплащане на задълженията по т. 1 и на просрочените и текущи
публичноправни задължения към държавата
и общините;
3. просрочените задължения към контрагенти по т. 2 да се изплащат съобразно реда
на възникването им;
4. текущите задължения да се изплащат
съобразно договорения и/или законов срок
за плащане и реда на възникването им.
Чл. 21. Не се допуска увеличение на наличните към края на годината просрочени
задължения на лечебните заведения спрямо
отчетените към края на предходната година.
Чл. 22. Лечебните заведения следва да водят отчетност на просрочените задължения
на база начислените балансови задължения,
като въвеждат аналитичен признак дата на
падеж. За просрочени се считат задълженията,
които не са погасени в договорения и/или в
законовия срок.
Чл. 23. Органите на управление на лечебните заведения при наличие на просрочени
задължения следва да установят причините за
възникването им и да предприемат конкретни
мерки за погасяването им.
Раздел IV
Управление на човешките ресурси
Чл. 24. Органите на управление на лечебните заведения осъществяват политиката по
управление на човешките ресурси.
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Чл. 25. Политиката по чл. 24 се реализира
чрез утвърждаване на вътрешни правила за
набиране и подбор на кадри, определяне на
трудовите възнаграждения, повишаване на
квалификацията и професионално развитие
на персонала.
Чл. 26. Вътрешните правила относно трудовите възнаграждения на персонала следва
да съдържат:
1. реда за определяне на размера на индивидуалните работни заплати на работниците/
служителите;
2. критериите за увеличение на индивидуалните работни заплати;
3. реда за определяне на размерите и изплащане на допълнителни възнаграждения
за постигнати резултати от труда;
4. реда и сроковете за начисл яване и
изплащане на полагащите се трудови възнаграждения.
Чл. 27. Средствата за работна заплата за
съответния период се определят в зависимост от:
1. приходите и разходите от дейността и
финансовите резултати по прогнозни данни
за съответния период и/или бизнес програмата на дружеството;
2. числеността на персонала – общо, по
структурни звена и по длъжности;
3. договорените размери на основните
заплати по длъжности в колективните трудови договори или определени във вътрешни
актове и на допълнителните възнаграждения,
определени в Кодекса на труда и в други
нормативни актове;
4. текущите разходи за дейността;
5. размера на просрочените задължения
и плана за тяхното погасяване.
Чл. 28. При промяна на определената с
нормативен акт минимална работна заплата
може да се преразглежда възприетата структура на основните заплати с оглед запазване
на обективно установените съотношения на
основните заплати по категории персонал
при отчитане на обстоятелствата по чл. 27.
Чл. 29. (1) Допълнителните възнаграждения по чл. 26, т. 3 се изплащат въз основа на
оценка за приноса и постигнатите резултати
в лечебната или друга дейност на съответните звена (клиники, отделения, лаборатории,
аптеки, дирекции, отдели и др.), както и
на отделните медицински и немедицински
специалисти.
(2) Определените по реда на ал. 1 средства за допълнителни възнаграж дения се
начисл яват и изплащат при от читане на
обстоятелствата по чл. 27.
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Раздел V
Възлагане на обществени поръчки
Чл. 30. Органите на управление на лечебните заведения, притежаващи качеството на
възложители по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16
от Закона за обществените поръчки, следва
да документират процесите по прогнозиране,
планиране и провеждане на обществените
поръчки така, че да могат да бъдат проследени отговорностите и задълженията на
конкретни длъжностни лица, свързани със:
1. п рог нози ра не на по т ребнос т и т е о т
възлагане, вк лючи телно за установяване
на датите, към които трябва да са налице
действащи договори за обществени поръчки;
2. планиране провеждането на процедурите;
3. извършване на пазарни проучвания или
консултации;
4. определяне на служителите, отговорни
за подготовката на процедурите, и реда за
осъществяване на контрол върх у тяхната
работа;
5. получаване и съхраняване на заявления
за участие и оферти и реда за определяне на
състава и начина на работа на комисията;
6. сключване на договорите, проследяване
на изпълнението им и приемане на резултатите от тях;
7. действия при обжалване на процедурите;
8. архивиране на документите, свързани
с управлението на цикъла на обществените
поръчки;
9. поддържане на профила на купувача.
Чл. 31. (1) Документацията и техническата
спецификация за лекарствени продукти не
трябва да съдържат информация от гледна
точка на търговски марки, марки за произход, патенти и количество на лекарствения
продукт в първична или вторична опаковка,
лекарствена форма и други, водеща до облагодетелстване или ограничаване на участието
на определени производители, вносители
и/или търговци на едро по отношение на
определен лекарствен прод у к т, начин на
приложение и концентрация на активното
лекарствено вещество.
(2) При изготвяне на условията и реда за
провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки лекарствените продукти
следва да се обособяват в самостоятелни
пози ц и и и/и л и номен к лат у ри с ъобразно
техните ATC, INN и начин на приложение.
Чл. 32. Максималната стойност, на която
се закупува лекарствен продукт, не следва да
надвишава стойността по чл. 55 от Наредбата
за условията, правилата и реда за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, приета с ПМС № 97 от 2013 г. (ДВ,
бр. 40 от 2013 г.).
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Чл. 33. Органите на управление на държавните лечебни заведени я за болнична
помощ и комплексни онкологични центрове,
притежаващи качеството на възложители
по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от Закона
за обществените поръчк и, съгласу ват по
целесъобразност с Министерството на здравеопазването възлагането на обществени
поръчки с обект строителство или доставка на медицинска и/или друга апаратура с
прогнозна стойност над 70 000 лв. без ДДС,
както следва:
1. преди вземане на решение за откриването им – за обществени поръчки, финансирани
със собствени средства;
2. преди кандидатстване – за обществени
поръчки с външно финансиране от фондове,
проекти и програми.
Ч л. 34. Р ъковод и т ел и т е на лечебн и т е
заведения за болнична помощ създават условия, организират и носят отговорност за
уреждането на доставката на неразрешени
за употреба в Република България лекарствени продукти и лекарствени продукти
от списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина по специална поръчка за конкретни
пациенти при спазване на реда и условията
на Наредба № 10 от 2011 г. за условията и
реда за лечение с неразрешени за употреба в
Република България лекарствени продукти,
както и за условията и реда за включване,
промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по чл. 266а,
ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина (ДВ, бр. 95 от 2011 г.).
Раздел VI
Бизнес програми
Чл. 35. Органите на управление на държавните лечебни заведения за болнична помощ
и комплексни онкологични центрове изготвят
тригодишна програма за дейността (бизнес
програма) и годишна бизнес програма.
Чл. 36. Органите на управление на общинските лечебни заведения за болнична
помощ и комплексни онкологични центрове
изготвят тригодишна програма за дейността
(бизнес програма), която се представя пред
съответния общински съвет.
Чл. 37. (1) Тригодишната бизнес програма
по чл. 35 се изготвя и се представя на министъра на здравеопазването в двумесечен
срок от сключване на договора за възлагане
на управлението.
(2) В бизнес програмата по ал. 1 се представя визията на органа на управление и
неговата стратегия за развитие на дейността
и трябва да отразява спецификата на дейността на съответното лечебно заведение,
конк у рентната среда, на личните ресу рси
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(финансови, материални, човешки), както
и да предоставя достатъчно конкретна информация в динамика (състояние и развитие
на дейността).
(3) Бизнес програмата по ал. 1 следва да
съдържа:
1. кратък анализ на необходимостта от предоставяните медицински услуги, включващ
анализ на заболеваемостта и географско-демографска характеристика на обслужваното
население;
2. структура, дейност, ресурси (човешки,
материални и др.) на лечебното заведение;
3. анализ на силните и слабите страни,
както и на възможностите за развитие и
заплахите за дейността (SWOT анализ).
Чл. 38. (1) Годишната бизнес програма по
чл. 35 се представя на министъра на здравеопазването до 28 февруари на текущата
година и се изготвя на база отчет и анализ
на показателите за предходната година, като
планирането се извършва съгласно структурата и съдържанието на финансовия отчет.
(2) Бизнес програмата по ал. 1 се представя чрез електронна форма, утвърдена със
заповед на министъра на здравеопазването.
Електронната форма се представя чрез уеббазирана информационна система по начин,
удостоверяващ надлежното є получаване на
съответната дата.
(3) Към бизнес програмата по ал. 1 се
прилагат процедури за управление на риска
и информация за планираните инвестиционни намерени я на лечебното заведение
за съответната година, като се посочват
източниците на финансиране – собствени
средства, средства от бюджета на Министерството на здравеопазването, оперативни
програми, фондове, дарителски програми и/
или заеми и др.
(4) Не се допуска сключването на нови
договори за инвестиции, които изискват поемането на финансов ангажимент от страна
на лечебното заведение и не са предвидени в
бизнес програмата по ал. 1, освен когато се
касае за аварийни и/или неотложни ситуации или такива, произтичащи от изменения
в нормативната уредба.
(5) Исканията за финансиране на обекти
със средства за капиталови разходи от бюджета на Министерството на здравеопазването следва да са придружени с подробно
т ех н и че с ко оп ис а н ие н а и н в е с т и ц и я т а ,
анализ разходи-ползи, работна програма и
документи за извършено пазарно проучване
за формираната є стойност.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УПРАВЛЕНИЕ НА РИСК А И МОНИТОРИНГ
Чл. 39. (1) Органите на управление на
лечебните заведения са длъжни да осъщест-
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вяват мониторинг на текущото финансово
състояние на лечебното заведение чрез система от показатели за наблюдение и оценка.
(2) Задължително се наблюдават и контролират следните показатели:
1. текущ финансов резултат – формиране
и изменение спрямо предходни я от четен
период;
2. разлика меж д у собствени я капита л
и записания (регистриран) капитал по баланса на дружеството и изменение спрямо
предходния отчетен период;
3. коефициент на финансова автономност,
изчислена като съотношение на собствения
капитал, разделен на привлечения капитал
(изчислен като пасиви минус финансирания
и приходи за бъдещи периоди);
4. коефициент на обща и бърза ликвидност, изчислени, както следва:
а) коефициент на обща ликвидност, изчислен, като текущите активи се разделят на
текущите пасиви (задълженията до 1 година);
б) ко е фи ц иен т н а б ър з а л и к ви д но с т,
изчислен, като от текущите активи се извадят материалните запаси и резултатът се
раздели на текущите пасиви (задълженията
до 1 година).
Чл. 40. На базата на отчет и анализ на
показателите по чл. 39, ал. 2 за съответния
период органите на управление определят
кон т ролни цели и конк рет ни кон т ролни
дейности за преодоляване на идентифицираните рискове за лечебното заведение. Броят
и обхватът на контролните дейности трябва
да са достатъчни, за да дадат увереност, че
съществените рискове са ограничени.
Чл. 41. (1) Министерството на здравеопазването извършва мониторинг по определени
показатели за изпълнението на тази наредба
от лечебните заведения.
(2) Министерството на здравеопазването
проследява финансовите показатели, финансовите резултати и финансовата дисциплина
на държавните лечебни заведения за болнична
помощ и комплексни онкологични центрове.
(3) За целите на мониторинга по ал. 1
общинските лечебни заведения за болнична
помощ и комплексни онкологични центрове
представят на Министерството на здравеопазването на тримесечна и годишна база
чрез електронна отчетна форма:
1. справка за общия и текущия финансов
резултат;
2. справка за общите и просрочените
задължения;
3. справка за персонала;
4. информация по медикостатистически
показатели, характеризиращи дейността на
лечебното заведение.
(4) За изпълнение на целите по ал. 1 и 2
държавните лечебни заведения за болнична
помощ и комплексни онкологични центрове
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представят на Министерството на здравеопазването на тримесечна и годишна база
чрез електронна отчетна форма:
1. от чет за при ходите и разходите по
икономически елементи;
2. справка за общия и текущия финансов
резултат;
3. справка за общите и просрочените
задължения;
4. справка за коефициентите на ликвидност и ефективност;
5. справка за персонала;
6. информация по медикостатистически
показатели, характеризиращи дейността на
лечебното заведение.
Чл. 42. (1) Електронните отчетни форми
по чл. 41, ал. 3 и 4 се представят чрез уеббазирана информационна система по начин,
удостоверяващ надлежното им получаване
на съответната дата.
(2) Е лек т р он н и т е о т че т н и ф о р м и с е
представят в срок до 25-о число на месеца,
следващ съответното тримесечие.
(3) Електронните отчетни форми, изготвени на база предварителните годишни отчети
за текущата година, се подават в срок до 25
януари на следващата година.
(4) Електронните отчетни форми, изготвени на база окончателните годишни отчети
за текущата година, се подават в срок до 30
юни на следващата година.
Чл. 43. Министърът на здравеопазването у твърж дава със заповед електронните
отчетни форми по чл. 41, ал. 3 и 4 и издава
указания за тяхното попълване. Електронните отчетни форми и указанията за тяхното
попълване се поместват на официа лната
интернет страница на Министерството на
здравеопазването.
Чл. 44. Данните от електронните отчетни
форми на лечебните заведения, изготвени на
база окончателни годишни отчети, следва
да съответстват на годишните финансови
отчети на лечебните заведения.
Чл. 45. Данните, представени от държавните лечебни заведения за болнична помощ
по реда на чл. 41, ал. 4, трябва да съответстват на данните от меж динните от чети
по Постановление № 114 на Министерския
съвет от 2010 г. за наблюдение и контрол
върху финансовото състояние на държавни
предприятия и търговски дружества с над
50 на сто държавно участие в капитала и
на дружествата, които те контролират (ДВ,
бр. 46 от 2010 г.).
Чл. 46. Министерството на здравеопазването изг ра ж да и под държа система за
осъществяване на мониторинга по чл. 41,
ал. 1, състояща се от оценка и тримесечно
наблюдение на съответните показатели от
електронните отчети.
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Чл. 47. Въз основа на извършвания мониторинг министърът на здравеопазването
уведомява органите на управление на държавните лечебни заведения и общинските съвети
в качеството им на упражняващи правата на
собственик на общинските лечебни заведения за необходимостта от предприемане на
мерки за ограничаване на констатираните
отклонения и заплахи за дейността на лечебното заведение.
Чл. 48. (1) Държавните лечебни заведения
за болнична помощ и комплексни онкологични центрове, които на годишна база отчитат
влошаване спрямо предходната година на
най-малко четири от показателите използваемост на болничните легла в проценти,
приходи от медицинска дейност, коефициент
на финансова автономност, коефициент на
ефективност на приходите от оперативната
дейност и финансов резултат от оперативната
дейност или увеличават размера на просрочените задължения, следва в срок до три
месеца от получаване на уведомлението по
чл. 47 да изготвят план за преструктуриране
и устойчиво развитие.
(2) Планът по ал. 1 се представя на министъра на здравеопазването и съдържа:
1. сис т ема о т к ри т ери и и фи на нс ови
показатели, определени за наблюдение, с
цел постигане на финансова устойчивост и
стабилност;
2. мерки за приоритизиране и оптимизация на разходите;
3. управленските, организационните, правните, финансовите, техническите и другите
действия за осъществяването на плана;
4. времеви график за обслужването на
просрочените задължения до пълното им
изплащане.
ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Минист ърът на зд равеопазванет о
утвърждава електронната форма по чл. 38,
ал. 2, изречение първо в срок до един месец
от влизане в сила на наредбата.
§ 2. Минист ърът на зд равеопазванет о
у твърж дава електронните отчетни форми
по чл. 41, ал. 3 и 4 и издава указанията за
тяхното попълване в срок до един месец от
влизане в сила на наредбата.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 3. Наредбата се издава на основание
чл. 6, ал. 6 от Закона за лечебните заведения
и влиза в сила от деня на обнародването є
в „Държавен вестник“.
Министър:
Кирил Ананиев
4785
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образците, по
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене
на публични регистри (ДВ, бр. 51 от 2014 г.)
§ 1. В чл. 7 се създават т. 10 и 11:
„10. лицата, чиято дейност е свързана с временно съхраняване на отпадъци от живак по
чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/852
на Европейския парламент и на Съвета от 17
май 2017 г. относно живака и за отмяна на
Регламент (ЕО) № 1102/2008 (ОВ, L 137/1),
наричан по-нататък „Регламент (ЕС) 2017/852“,
по образец съгласно приложение № 48;
11. лицата, чиято дейност е свързана с преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване
на отпадъци от живак по чл. 14, параграф 2 от
Регламент (ЕС) 2017/852, по образец съгласно
приложение № 49.“
§ 2. В чл. 9, ал. 1 думата „след“ се заменя
с „до“.
§ 3. В чл. 10 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 – 4 се изменят така:
„(1) Отчетните книги по чл. 7 се попълват
хронологично минимум веднъж месечно за
всеки календарен месец до 5 дни след изтичането му, като всеки запис се отразява по дата.
(2) В случай на необходимост от коригиране на данните, въведени в отчетните книги
по чл. 7, се допуска извършване на корекция
през текущия месец на вече записани данни в отчетната книга за предходния месец.
Корекцията се записва на отделен ред, като
се отразяват датата, на която е извършена,
датата на предишния запис в отчетната книга,
в какво се състои корекцията и причината,
поради която се извършва.
(3) В случай че през календарен месец не са
извършвани дейности с отпадъци, респективно
с конкретен отпадък, това също се отразява в
отчетната книга, като еднократно се записва
на един ред „не е извършвана дейност с отпадъци за месец“ и се посочва месецът, през
който не е извършвана дейност с отпадъци.
(4) В случай че през календарен месец не са
образувани отпадъци, това също се отразява в
отчетната книга, като еднократно се записва
на един ред „не са образувани отпадъци за
месец“ и се посочва месецът, през който не
са образувани отпадъците.“
2. В ал. 6 думите „по чл. 7, т. 2 – 4 и 6 – 9“
се заменят с „по чл. 7, т. 1, 3, 5 и 8 – 11“.
§ 4. Създават се чл. 22а и 22б:
„Чл. 22a. (1) Производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци
съгласно актовете на Европейската комисия,
приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от
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Директива 2008/98/ЕО, или съгласно критерии, определени с наредба на министъра на
околната среда и водите по чл. 5, ал. 2 от
ЗУО, предоставят годишен отчет по образец
съгласно приложение № 46.
(2) Лицата, при чийто производствен процес
се образува вещество или предмет, определено
като страничен продукт с мотивирано решение на министъра на околната среда и водите
по чл. 4, ал. 2 от ЗУО, предоставят годишен
отчет по образец съгласно приложение № 47.
Чл. 22б. Икономическ ите оператори в
промишлените отрасли, посочени в чл. 11,
букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2017/852,
предоставят годишен отчет по чл. 12 от Регламент (ЕС) 2017/852 по образец съгласно
приложение № 50.“
§ 5. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по чл. 13 – 22“ се
добавя „и чл. 22а и 22б“.
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Годишни отчети по чл. 22а за предходната календарна година се предоставят
ежегодно до 31 март на текущата на хартиен
носител или по електронен път в информационната система, поддържана от ИАОС, при
наличие на квалифициран електронен подпис
по смисъла на чл. 13, ал. 3 ЗЕДЕП.
(3) Лицата, чиято дейност е свързана с временно съхраняване на отпадъци от живак по
чл. 13, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/852,
и лицата, чиято дейност е свързана с преобразуване и/или втвърдяване на отпадъци от
живак по чл. 13, параграф 2 от Регламент (ЕС)
2017/852, предоставят ежегодно до 31 януари
на текущата година копия от отчетните книги
по чл. 7, т. 10 и 11 за предходната година.“
3. Досегашните ал. 2 – 6 стават съответно
ал. 4 – 8.
4. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея
думите „по ал. 6“ се заменят с „по ал. 8“.
5. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно
ал. 10 и 11.
§ 6. В чл. 24, ал. 1 се създават т. 5 и 6:
„5. производителите на отпадъци, които
са престанали да бъдат отпадъци, съгласно
актовете на Европейската комисия, приети в
съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива
2008/98/ЕО, или съгласно критерии, определени с наредба на министъра на околната среда
и водите по чл. 5, ал. 2 от ЗУО;
6. лицата, при чийто производствен процес
се образува вещество или предмет, определено като страничен продукт с мотивирано
решение на министъра на околната среда и
водите по чл. 4, ал. 2 от ЗУО.“
§ 7. В чл. 25, ал. 1 се създава т. 7:
„7. отпадъците, които са престанали да
бъдат отпадъци, по образец съгласно приложение № 45.“

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

§ 8. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по чл. 24, ал. 1,
т. 1“ се добавя „и 5“, а след думите „по чл. 25,
ал. 1, т. 1 – 5“ се добавя „и 7“.
2. В ал. 2 след думите „по чл. 25, ал. 1,
т. 1 – 5“ се добавя „и 7“.
3. В ал. 3 след думите „лицата по чл. 24,
ал. 1, т. 1“ се добавя „и 5“, а накрая на текста
се добавя „по чл. 24, ал. 1, т. 1 и 5“.
4. В ал. 4 думите „по чл. 25, ал. 1, т. 1, 2,
4 и 5“ се заменят с „по чл. 25, ал. 1, т. 1, 2,
4, 5 и 7“.
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§ 9. В чл. 32, ал. 1 думите „по чл. 24, ал. 1,
т. 1 и 4“ се заменят с „по чл. 24, ал. 1, т. 1,
4 и 5“.
§ 10. В преходните и заключителните разпоредби § 8 се изменя така:
„§ 8. За вписване в регистрите по чл. 24,
ал. 1, т. 5 и 6 лицата предоставят регистрационни образци на хартиен носител до
надграждане на информационната система
за предоставянето им по електронен път.“
§ 11. Приложение № 13 към чл. 15, ал. 2,
т. 1 се изменя така:
„Приложение № 13
към чл. 15, ал. 2, т. 1

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА НЕГОДНИ ЗА УПОТРЕБА БАТЕРИИ
И АКУМУЛАТОРИ
ЗА ……………… ГОДИНА
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/едноличен търговец: ................................................................................................... .
ЕИК: .............................................................
Документ по чл. 35 ЗУО: .............................................................................................................................
Адрес на управлението:
Община: .............................. Населено място: ..................................... ЕК АТТЕ: ......................................
(на населеното място)
Адрес: ...................................................................................................................................................................
1. Списък и местоположение на площадките на юридическото лице:
Номер на площадката

Община

Населено място

ЕКАТТЕ

Адрес на площадката

1

2

3

4

5

Забележки:
Попълват се всички площадки, за които фирмата има разрешена дейност за НУБА, с код R13 по смисъла на приложение № 2 от ЗУО.
Колона 4 – попълва се ЕК АТТЕ на населеното място.
2. Данни за лицето от името и за сметка на което са събрани НУБА за изпълнение целите по
събиране:

Име на индивидуалиста/организация по оползотворяване

ЕИК

Документ съгласно чл. 81
ЗУО

Вид на
НУБА

1

2

3

4

Количество
НУБА
тон
5

Номер на площадката

Забележка. Колона 4 – попълва се едно от следните: 1 – портативни; 2 – автомобилни; 3 – индустриални.
II. ДАННИ ПО ПЛОЩАДКИ
1. Количествени данни за НУБА:

1

Код на
Вид
Описа- Налични
отпана
ние на
НУБА
дъка НУБА НУБА
към
1 януари
на отчетната
година

2

3

4

тон
5

Количество приети НУБА през отчетната година:
общо
в т.ч.
от
от юри- от раз- от предот
коликолифизи- дически комплек- варител- други
чество чество на чески лица, товане на но тре- собстприети приетите лица
обра- ИУМПС тиране
вени
НУБА
НУБА
зуващи
на
плобез елекНУБА
ИУЕЕО щадки
тролит
за
събиране на
НУБА
тон
тон
тон
тон
тон
тон
тон
6
7
8
9
10
11
12

от
други
юридически
лица за
събиране на
НУБА
тон
13

С Т Р.
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Количество предадени НУБА през отчетната година:

Налични
НУБА към
31 декември
на отчетната
година

общо количество предадени НУБА

за рециклиране

на други юридически
лица за извършване на
дейност, различна от рециклиране

на друга
собствена
площадка

тон

тон

тон

тон

тон

тон

14

15

16

17

18

19

Забележки:
Колона 1 – попълва се номерът на площадката от т. I.1.
Колона 2 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Колона 3 – попълва се едно от следните: 1 – портативни; 2 – автомобилни; 3 – индустриални.
Колона 4 – попълва се описание на НУБА – например: оловно-кисели; никел-кадмиеви; литиеви-йонни; никел-метал хидридни; и т.н.
Колона 6 – попълва се общото количество на приетите НУБА като сума от колони 8, 9, 10, 11, 12 и 13.
Колона 7 – попълва се само за автомобилни и индустриални НУБА.
Колона 9 – попълва се количеството приети НУБА от юридически лица, образуващи НУБА при дейности, различни от разкомплектоване на ИУМПС и от предварително третиране на ИУЕЕО.
Колона 15 – попълва се общото количество на предадените НУБА като сума от колони 16, 17 и 18.

Номер на площадката
1

Юридическо лице/
едноличен търговец/физическо
лице/номер на
собствена площадка

ЕИК

Основание
за притежание на
отпадъка

Код на
отпадъка

Вид на
НУБА

Описание
на НУБА

Количество приети
НУБА

тон
2

3

4

5

6

7

8

Предадени

Приети

Приети/предадени

2. Количество приети/предадени НУБА:

Забележки:
Колона 1 – попълва се номерът на площадката от т. I.1.
Информацията за НУБА, получени директно от физически лица, се записва на един ред, като в колона
2 се записва „физически лица“, а колона 3 не се попълва.
При приемане на НУБА от собствени площадки на фирмата в колона 2 се записват номерът и адресът
на площадката (от таблица 1, т. I.1), а колона 3 не се попълва.
Колона 4 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува
отпадъкът, като изрично се упоменава произходът на отпадъка – 1. от бита или 2. извън бита, освен в
случаите, когато отпадъкът се получава от лице, извършващо дейности по събиране и транспортиране
или събиране и съхраняване на отпадъци, или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговците и
брокерите на отпадъци.
Колона 5 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 от ЗУО.
Колона 6 – попълва се едно от следните: 1 – портативни; 2 – автомобилни; 3 – индустриални.
Колона 7 – попълва се описание на НУБА – например: оловно-кисели; никел-кадмиеви; литиеви-йонни; никел-метал хидридни; и т.н.

Други бележки: ............................................................
Трите имена: ................................................................
.........................................................................................
(на лице с представителна власт)
Дата: ..........................“

.....................................................
(длъжност, подпис и печат)
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§ 12. Приложение № 14 към чл. 15, ал. 2, т. 2 се изменя така:
„Приложение № 14
към чл. 15, ал. 2, т. 2
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ
ЗА ……… ГОДИНА
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/едноличен търговец: ................................................................................................... .
ЕИК: ............................................................. Документ по чл. 35 ЗУО: ......................................................
Адрес на управлението:
Община: .............................. Населено място: ..................................... ЕК АТТЕ: ......................................
(на населеното място)
Адрес: ...................................................................................................................................................................
1. Списък и местоположение на площадките на юридическото лице:			
Номер площадка

Община

Населено място

ЕКАТТЕ

Адрес на площадката

1

2

3

4

5

Забележки:
Попълват се всички площадки, за които фирмата има разрешена дейност за ИУЕЕО, с код R13 по
смисъла на приложение № 2 от ЗУО.
Колона 4 – попълва се ЕК АТТЕ на населеното място.

2. Данни за лицето от името и за сметка на което е събрано ИУЕЕО за изпълнение целите по
събиране:
Име на индивидуалиста/организация по оползотворяване

ЕИК

Документ съгласно чл. 81 ЗУО

Категория
ИУЕЕО

Произход

1

2

3

4

5

Забележки:
Колона 4 – попълва
трическо и електронно
Колона 5 – попълва
Колона 6 – попълва

Количество
ИУЕЕО
тон
6

се категория съгласно приложение № 3 от Наредбата за излязло от употреба елекоборудване.
се 01 – за бита; 02 – извън бита.
се 03 – за маркирано; 04 – за немаркирано.

2

3

4

Маркировка

Произход

1

Код
на
отпадъка

Категория съгласно приложение № 3

Номер на площадката

II. ДАННИ ПО ПЛОЩАДКИ
1. Количествени данни за ИУЕЕО:

5

Налично
Количество прието ИУЕЕО през отчетната година:
ОбраИУЕЕО
зувано
към
ИУЕЕО
1 януари общо коот
от юри- от разком- от други от други от дейна отността
личество физидически
плектособстюридичетната
на фирприето
чески лица, обване на
вени
чески
година
мата
ИУЕЕО
лица
разуващи ИУМПС
плолица за
ИУЕЕО
щадки
събиза съби- ране на
ране на ИУЕЕО
ИУЕЕО
тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

6

7

8

9

10

11

12

13

Количество предадено ИУЕЕО през отчетната година:

Налично ИУЕЕО
към 31 декември на
отчетната година

общо количество предадено
ИУЕЕО

за повторно използване като цял
уред

за оползотворяване

на други юридически лица

на друга
собствена
площадка

тон

тон

тон

тон

тон

тон

14

15

16

17

18

19
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Забележки:
Колона 1 – попълва се номерът на площадката от т. I.1.
Колона 2 – попълва се кодът на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Колона 3 – попълва се категория съгласно приложение № 3 от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
Колона 4 – попълва се 01 – за бита; 02 – извън бита.
Колона 5 – попълва се 03 – за маркирано; 04 – за немаркирано.
Колона 7 – попълва се общото количество на приетото ИУЕЕО като сума от колони 8, 9, 10, 11 и 12.
Колона 9 – попълва се количеството на приетото ИУЕЕО от юридически лица, образуващи ИУЕЕО
при дейности, различни от разкомплектоване на ИУМПС.
Колона 14 – попълва се общото количество на предадено ИУЕЕО като сума от колони 15, 16, 17 и 18.

2

3

4

5

6

Маркировка

Основание
Код на
за прите- отпадъка
жание на
отпадъка

Произход

ЕИК

Количество прието
ИУЕЕО

тон
7

8

9

Предаден

Приет

1

Ю ри д и че с ко л и це/еднол и чен т ърг овец /физическо лице/номер на
собствена площадка

Категория съгласно приложение № 3

Номер на площадката

Приет/предаден

2. Количество прието/предадено ИУЕЕО:

Забележки:
Колона 1 – попълва се номерът на площадката от т. I.1.
Информацията за ИУЕЕО, получена директно от физически лица, се записва на един ред, като в колона 2 се записва „физически лица“, а колона 3 не се попълва.
При приемане на ИУЕЕО от собствени площадки на фирмата в колона 2 се записват номерът и адресът
на площадката (от таблица 1, т. I.1), а колона 3 не се попълва.
При предаване на ИУЕЕО на собствени площадки на фирмата в колона 2 се записват номерът и адресът на площадката (от таблица 1, т. I.1), а колона 3 не се попълва.
Колона 4 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува
отпадъкът, като изрично се упоменава произходът на отпадъка – 1. от бита или 2. извън бита, освен в
случаите, когато отпадъкът се получава от лице, извършващо дейности по събиране и транспортиране
или събиране и съхраняване на отпадъци, или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговците и
брокерите на отпадъци.
Колона 5 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Колона 6 – попълва се категория съгласно приложение № 3 от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
Колона 7 – попълва се 01 – за бита; 02 – извън бита.
Колона 8 – попълва се 03 – за маркирано; 04 – за немаркирано.

Други бележки: ............................................................
Трите имена: ................................................................
.........................................................................................
(на лице с представителна власт)

Дата: ..........................“

.....................................................
(длъжност, подпис и печат)
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§ 13. Приложение № 15 към чл. 15, ал. 2, т. 3 се изменя така:
„Приложение № 15
към чл. 15, ал. 2, т. 3
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА МОТОРНИ
ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА
ЗА .............. ГОДИНА
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/едноличен търговец: ............................................. ЕИК: ............................................
Документ по чл. 35 ЗУО: .............................................................................................................................
Адрес на управлението:
Община: ............................. Населено място: ................................ ЕК АТТЕ: ...........................................
(на населеното място)
Адрес:..................................... ................................................................................................................................
1. Списък и местоположение на площадките на юридическото лице:
Номер на площадката

Община

Населено място

ЕКАТТЕ

Адрес на площадката

1

2

3

4

5

Забележки:
Попълват се всички площадки, за които фирмата има разрешена дейност за ИУМПС, с код R13 по
смисъла на приложение № 2 от ЗУО.
Колона 4 – попълва се ЕК АТТЕ на населеното място.

2. Данни за лицето от името и за сметка на което са събрани ИУМПС:
Име на индивидуалиста/организация
по оползотворяване

ЕИК

1

Документ съгласно Количество ИУМПС, образувани от категориите:
чл. 81 ЗУО
по чл. 2, ал. 1, т. 1 от
по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
НИУМПС
НИУМПС

2

3

брой

тон

брой

тон

4

5

6

7

Номер на
площадката

II. ДАННИ ПО ПЛОЩАДКИ:
1. Количествени данни за ИУМПС с код на отпадъка 160104*, образувани от категории по чл. 2,
ал. 1, т. 1 от НИУМПС:

1

Налични ИУМПС
към 1 януари на
отчетната година

Количество приети
ИУМПС през отчетната година

Количество предадени
ИУМПС през отчетната
година на център за разкомплектоване

Налични ИУМПС
към 31 декември на
отчетната година

брой

тон

брой

тон

брой

тон

брой

тон

2

3

4

5

6

7

8

9

Номер на
площадката

Забележка. Колона 1 – попълва се номерът на площадката от т. I.1.
2. Количествени данни за ИУМПС с код на отпадъка 160104*, образувани от категории по чл. 2,
ал. 1, т. 2 от НИУМПС:

1

Налични ИУМПС
към 1 януари на
отчетната година

Количество приети
ИУМПС през отчетната година

Количество предадени
ИУМПС през отчетната
година на център за разкомплектоване

Налични ИУМПС
към 31 декември на
отчетната година

брой

тон

брой

тон

брой

тон

брой

тон

2

3

4

5

6

7

8

9
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Номер на
площадката

Юридическо лице/
едноличен търговец/
физическо лице/
номер на собствена
площадка

ЕИК

1

2

3

Основание за
притежание на
отпадъка

4

Количество приети ИУМПС
брой

тон

5

6

Предаден

Приет

Приет/
предаден

3. Количество приети ИУМПС с код на отпадъка 160104*, образувани от категории по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от НИУМПС:

Номер на площадката

Приет/предаден

Забележки:
Колона 1 – попълва се номерът на площадката от т. I.1.
Информацията за ИУМПС, получена директно от физически лица, се записва на един ред, като в
колона 2 се записва „физически лица“, а колона 3 не се попълва.
При удостоверяване на собствени ИУМПС в колони 2, 3 и 4 се попълват данните на юридическото лице.
Колона 4 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува
отпадъкът, или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.
4. Количество приети ИУМПС с код на отпадъка 160104*, образувани от категории по чл. 2, ал. 1,
т. 2 от НИУМПС:

2

ЕИК

Основание за
притежание на
отпадъка

3

4

Количество приети ИУМПС

брой

тон

5

6

Предаден

Приет

1

Юридическо лице/
едноличен търговец/
физическо лице/номер
на собствена площадка

Забележки:
Колона 1 – попълва се номерът на площадката от т. I.1.
Информацията за ИУМПС, получена директно от физически лица, се записва на един ред, като в
колона 2 се записва „физически лица“, а колона 3 не се попълва.
При удостоверяване на собствени ИУМПС в колони 2, 3 и 4 се попълват данните на юридическото лице.
Колона 4 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува
отпадъкът, или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.

Други бележки: ............................................................
Трите имена: ................................................................
.........................................................................................
(на лице с представителна власт)
Дата: ..........................“

.....................................................
(длъжност, подпис и печат)
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§ 14. Приложение № 16 към чл. 15, ал. 2, т. 4 се изменя така:
„Приложение № 16
към чл. 15, ал. 2, т. 4
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА СЪБИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА
ЗА ............ ГОДИНА
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/едноличен търговец: ............................................. ЕИК: ............................................
Документ по чл. 35 ЗУО: .............................................................................................................................
Адрес на управлението:
Община: ............................. Населено място: ................................ ЕК АТТЕ: ...........................................
(на населеното място)
Адрес:..................................... ................................................................................................................................
1. Списък и местоположение на площадките на юридическото лице:
Номер на площадката

Община

Населено място

ЕКАТТЕ

Адрес на площадката

1

2

3

4

5

Забележки:
Попълват се всички площадки, за които фирмата има разрешена дейност с ОМ, с код R13 по смисъла
на приложение № 2 от ЗУО.
Колона 4 – попълва се ЕК АТТЕ на населеното място.

2. Данни за лицето от името и за сметка на което са събрани ОМ:
Име на индивидуалиста/организация по оползотворяване

ЕИК

1

2

Документ съгласно чл. 81 ЗУО Количество ОМ
тон
3

4

Номер площадката

II. ДАННИ ПО ПЛОЩАДКИ:
1. Количествени данни за ОМ:

1

Код Налич- Количество приети ОМ през отчетната Образу- Количество предадени ОМ през отна ни ОМ
година:
вани
четната година:
отпа- към 1
ОМ от
общо
от разот
от
от
за
за
на
на
дъка януадейност- общо
коликомдруги
други юриколипов- опол- други друга
ри на
та на
отчет- чество плекто- собст- юриди- ди- фирмата чество торно зотво- юриди- собствени
чески чески
предаизрява- чески
вена
ната приети ване на
ОМ
ИУМПС пло- лица за лица,
дени
полне
лица
плогодина
щадки съби- обраОМ
зване
щадка
за съ- ране на зувабиране
ОМ
щи
на ОМ
ОМ
тон
тон
тон
тон
тон
тон
тон
тон
тон
тон
тон
тон
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Налични ОМ
към 31
декември на
отчетната
година

тон
15

Забележки:
Колона 1 – попълва се номерът на площадката от т. I.1.
Колона 2 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Колона 4 – попълва се общото количество на приетите ОМ като сума от колони 5, 6, 7 и 8.
Колона 10 – попълва се общото количество на предадените ОМ като сума от колони 11, 12, 13 и 14.
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Номер на
площадката

Юридическо лице/
едноличен търговец/
физическо лице/
номер на собствена
площадка

ЕИК

1

2

3

Основание за
притежание
на отпадъка

Код на отпадъка

4

5

Количество приети
ОМ
тон
6

Предаден

Приет

Приет/
предаден

2. Количество приети ОМ:

Забележки:
Колона 1 – попълва се номерът на площадката от т. I.1.
При предаване на ОМ на собствени площадки на фирмата в колона 2 се записват номерът и адресът
на площадката (от таблица 1, т. I.1), а колони 3 и 4 не се попълват.
Колона 4 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува
отпадъкът, или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.
Колона 5 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.

Други бележки: ............................................................
Трите имена: ................................................................
.........................................................................................
(на лице с представителна власт)
Дата: ..........................“

.....................................................
(длъжност, подпис и печат)

§ 15. Приложение № 22 към чл. 17, ал. 1, т. 2 се изменя така:
„Приложение № 22
към чл. 17, ал. 1, т. 2
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ИЗЛЯЗЛО ОТ УПОТРЕБА
ЕЛЕКТРИЧЕСКО И ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ (ИУЕЕО)
ЗА ............. ГОДИНА
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/едноличен търговец: ..................................................... ЕИК:......................................
Документ по чл. 35 ЗУО: .............................................................................................................................
Адрес на управлението:
Община: ........................... Населено място: .................................... ЕК АТТЕ: .........................................
(на населеното място)

Адрес: ...................................................................................................................................................

Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката:
Община: ........................... Населено място: ................................... ЕК АТТЕ: ..........................................
(на населеното място)
Адрес: ...................................................................................................................................................................
Телефон за контакти: .................................. Лице за контакти: ..................................................................
Имейл: ..................................................................
Данни за лицето от името и за сметка на което е третирано ИУЕЕО за изпълнение целите по
оползотворяване и рециклиране:
Име на индивидуалиста/организация по оползотворяване
1

ЕИК

Документ
съгласно
чл. 81 ЗУО

2

3

Категория
съгласно
приложение
№ 3
4

Произход

5

Количество
рециклиране
оползотворяване
тон
тон
6

7

Забележки:
В колони 1, 2 и 3 се попълват данните за организацията и/или индивидуално изпълняващо задълженията си лице, с което фирмата има сключен договор за изпълнение на целите по оползотворяване/
рециклиране от Наредбата за ИУЕЕО.
Колона 5 – попълва се 01 – за бита; 02 – извън бита.
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2

Маркировка

1

Произход

II. ОБЩО КОЛИЧЕСТВО ИУЕЕО:
Код на Категория
отпа- съгласно
дъка
приложение № 3

3

4

Налично
ИУЕЕО
към 1 януари на
отчетната
година

Общо количество,
прието
ИУЕЕО
през отчетната
година

Общо количество,
предадено
за повторно изполване като
цял уред

Общо количество
третирани

Отпадъци, получени от Налично
третиране
ИУЕЕО
към
предадено наличност
количество в края на 31 декември на
отчетния
отчетната
период
година

тон

тон

тон

тон

тон

тон

тон

5

6

7

8

9

10

11

Забележки:
Колона 1 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Колона 2 – попълва се категория съгласно приложение № 3 от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
Колона 3 – попълва се 01 – за бита; 02 – извън бита.
Колона 4 – попълва се 03 – за маркирано; 04 – за немаркирано.
III. ПРОИЗХОД НА ПРИЕТОТО ИУЕЕО:
Оператори на площадки
Код на от- Категория Маркировка
за съхраняване
падъка
съгласно
(други юридически лица/едноприложение
лични търговци/физически лица)
№ 3
физическо
ЕИК основание
лице/юридиза притеческо лице/
жание на
отпадъка
едноличен
търговец/
собствена
площадка/
страна
1

2

3

4

5

6

Количество на отпадъка
от страната

от внос/
пристигане
от
извън
бита
бита

от
бита

извън
бита

тон

тон

тон

тон

7

8

9

10

Забележки:
Информацията за отпадъци, получени директно от физически лица, се записват на един ред, като в
колона 1 се записва „физически лица“, а колона 2 не се попълва.
При приемане на отпадъци от собствени площадки на фирмата в колона 1 се записват номерът и
адресът на площадката, а колона 2 не се попълва.
При приемане на отпадъци от друга страна в колона 1 се записва страната, а колони 2 и 3 не се попълват.
Колона 3 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува
отпадъкът, или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.
Колона 4 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Колона 5 – попълва се категория съгласно приложение № 3 от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
Колона 6 – попълва се 03 – за маркирано; 04 – за немаркирано.
IV.А. ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУЕЕО (ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ):
Категория
Отпадъци, образувани от третиране
съгласно
приложение код на описание налични общо полуотпадъ- на отпа- отпадъци чено коли№ 3
ка
дъка
към
чество от
1 януари третиране
на отчетната
година

1

2

3

тон

тон

4

5

Предадени отпадъци

Налични отпадъци към
количе- за:
31 декември
ство
01 – транспортиране,
на отчетната
02 – търговец и/или брокер
година
на отпадъци,
03 – рециклиране,
04 – оползотворяване, различно от рециклирането,
05 – изгаряне с оползотворяване на енергия,
06 – повторна употреба,
07 – обезвреждане,
08 – изнесен или изпратен за
рециклиране,
09 – изнесен или изпратен за
оползотворяване, различно от
рециклирането,
10 – изнесен или изпратен за
тон
тон
обезвреждане
6
7
8
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Забележки:
Колона 1 – попълва се категория съгласно приложение № 3 от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
Колона 2 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.

IV.Б. ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУЕЕО (ШРЕДИРАНЕ):
(попълват се само отпадъците, получени от шредиране на ИУЕЕО, при наличие на шредер на площадката)
Категория
съгласно
приложение № 3

Отпадъци, образувани от третиране
код на
отпадъка

1

2

Предадени отпадъци

описание налични
общо
на отпа- отпадъци получено
дъка
към 1
количеянуари
ство от
на оттретирачетната
не
година

количество

тон

тон

тон

4

5

6

3

Налични отпадъци към
31
декември
за:
на отчетната
01 – транспортиране,
година
02 – търговец и/или брокер на
отпадъци,
03 – рециклиране,
04 – оползотворяване, различно от рециклирането,
05 – изгаряне с оползотворяване на енергия,
07 – обезвреждане,
08 – изнесен или изпратен за
рециклиране,
09 – изнесен или изпратен за
оползотворяване, различно от
рециклирането,
10 – изнесен или изпратен за
тон
обезвреждане
7

8

Забележки:
Колона 1 – попълва се категория съгласно приложение № 3 от Наредбата за излязло от употреба електрическо и електронно оборудване.
Колона 2 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.

V. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИ ОТ ИУЕЕО:
Юридическо
лице/едноличен търговец/адрес
на собствена
площадка/
страна

ЕИК

1

2

ОсноваКод на
Описа- Количество отпадъчни компоненти, предадени за:
ние за отпадъка ние на
оползотворяване
обезвреждане
притеотпажание
дъка рециклиповторно
друг вид
на отране
използване оползотвопадъка
ряване
3

4

тон

тон

тон

тон

6

7

8

9

5

Забележки:
При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 1 се записват номерът и
адресът на площадката, а колона 2 не се попълва.
При предаване на отпадъци на друга страна в колона 1 се записва страната, а колона 2 не се попълва.
Колона 3 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.
Колона 4 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.

Други бележки: ............................................................
Трите имена: ................................................................
.........................................................................................
(на лице с пред ставителна власт)
Дата: ..........................“

.....................................................
(длъжност, подпис и печат)
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§ 16. Приложение № 23 към чл. 17, ал. 1, т. 3 се изменя така:
„Приложение № 23
към чл. 17, ал. 1, т. 3
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ/ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ИЗЛЕЗЛИ ОТ УПОТРЕБА
МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ИУМПС)
ЗА ........... ГОДИНА
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/едноличен търговец: ........................................................... ЕИК:................................
Документ по чл. 35 ЗУО: .............................................................................................................................
Адрес на управлението:
Община: ........................... Населено място: ................................... ЕК АТТЕ: ..........................................
(на населеното място)
Адрес: .............................................................................................................................................................
Местоположение на съоръжението/инсталацията/площадката:
Община: ............................ Населено място: .................................. ЕК АТТЕ: ..........................................
(на населеното място)
Адрес: .............................................................................................................................................................
Телефон за контакти: .................................. Лице за контакти: ...............................................................
Имейл: ............................................................................................................................................................
Данни за лицето от името и за сметка на което са третирани ИУМПС за изпълнение целите по
повторна употреба и оползотворяване и повторна употреба и рециклиране:
1.1. Третирани ИУМПС за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2, т. 1 и 2
Име на индивидуалиста/
организация по оползотворяване
1

ЕИК

2

Документ съгласно чл. 81
ЗУО
3

Количество ИУМПС
повторна употреба*
и рециклиране

повторна употреба и
оползотворяване

брой

тон

брой

тон

4

5

6

7

1.2. Третирани ИУМПС за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2, т. 3 и 4
Име на индивидуалиста/
организация по оползотворяване
1

ЕИК

2

Документ съгласно чл. 81
ЗУО
3

Количество ИУМПС
повторна употреба*
и рециклиране

повторна употреба и
оползотворяване

брой

тон

брой

тон

4

5

6

7

1.3. Третирани ИУМПС за изпълнение на целите по чл. 8, ал. 2, т. 3 и 5
Име на индивидуалиста/
организация по оползотворяване

ЕИК

1

2

Документ съгласно чл. 81
ЗУО
3

Количество ИУМПС
повторна употреба*
и рециклиране

повторна употреба и
оползотворяване

брой

тон

брой

тон

4

5

6

7

Забележки:
В колони 1, 2 и 3 се попълват данните за организацията и/или индивидуално изпълняващо задълженията си лице, с което фирмата има сключен договор за изпълнение на целите по повторна употреба и
оползотворяване/повторна употреба и рециклиране от Наредбата за ИУМПС.
* Повторната употреба се изчислява по следния начин: От теглото на моторното превозно средство
(масата на МПС от свидетелството за регистрация, част I, позиция G) се изважда теглото на отделените
материали и компоненти, предадени за рециклиране, друг вид оползотворяване или обезвреждане.
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II. ОБЩО КОЛИЧЕСТВО ИУМПС:
2.1. Общо количество ИУМПС, образувани от категории по чл. 2, ал. 1, т. 1 от НИУМПС
Код на Наличност
Общо количеотпана ИУМПС
ство приети
дъка към 1 януари ИУМПС през
на отчетната отчетната гогодина
дина

1

Общо количество
третирани
ИУМПС

Общо количество на отпадъци, Наличност на
образувани от дейността по
ИУМПС към
подготовка преди оползотворя- 31 декември
ване или обезвреждане
на отчетната
година
предадени от- общо наличност
падъци – кона отпадъци в
личество
края на отчетната година

брой

тон

брой

тон

брой

тон

брой

тон

брой

тон

брой

тон

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

160104*
160106
2.2. Общо количество ИУМПС, образувани от категории по чл. 2, ал. 1, т. 2 от НИУМПС
Код на Наличност
Общо количеотпана ИУМПС
ство приети
дъка към 1 януари ИУМПС през
на отчетната отчетната гогодина
дина

1

Общо количество
третирани
ИУМПС

Общо количество на отпадъци, Наличност на
образувани от дейността по
ИУМПС към
подготовка преди оползотворя- 31 декември
ване или обезвреждане
на отчетната
година
предадени от- общо наличност
падъци – кона отпадъци в
личество
края на отчетната година

брой

тон

брой

тон

брой

тон

брой

тон

брой

тон

брой

тон

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

160104*
160106
III. ПРОИЗХОД НА ПРИЕТИТЕ ИУМПС:
3.1. Приети ИУМПС, образувани от категории по чл. 2, ал. 1, т. 1 от НИУМПС
Оператори на площадки за събиране и съхраняване (други юридически лица/еднолични
търговци/физически лица)
физическо лице/
юридическо лице/
едноличен търговец/
собствена площадка/
страна

ЕИК

основание за
притежание на
отпадъка

1

2

3

Код на отпадъка

4

Количество ИУМПС
от страната

от внос/пристигане

брой

тон

брой

тон

5

6

7

8

3.2. Приети ИУМПС, образувани от категории по чл. 2, ал. 1, т. 2 от НИУМПС
Оператори на площадки за събиране и съхраня- Код на отване (други юридически лица/еднолични търпадъка
говци/физически лица)
физическо лице/
юридическо лице/
едноличен търговец/
собствена площадка/страна

ЕИК

основание за
притежание на
отпадъка

1

2

3

4

Количество ИУМПС
от страната

от внос/пристигане

брой

тон

брой

тон

5

6

7

8

Забележки:
Информацията за отпадъци, получени директно от физически лица, се записва на един ред, като в
колона 1 се записва „физически лица“, а колона 2 не се попълва.
При приемане на отпадъци от собствени площадки на фирмата в колона 1 се записват номерът и
адресът на площадката, а колона 2 не се попълва.
При приемане на отпадъци от друга страна в колона 1 се записва страната, а колони 2 и 3 не се попълват.

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

Колона 3 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или лице, при чиято дейност се образува
отпадъкът, или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.
Колона 4 – попълва се кодът на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.

IV.А. ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС (РАЗКОМПЛЕКТУВАНЕ):
Отпадъци, образувани от дейности по подготовка преди оползотворяване или обезвреждане
код
на
отпадъка

1

описание на
отпадъка

2

Предадени отпадъци

налични отпадъци към
1 януари на
отчетната година

образувани отпадъци – количество

количество

тон

тон

тон

3

4

5

Налични
отпадъци
към 31 деза:
кември на
01 – транспортиране,
отчетната
02 – търговец и/или брогодина
кер на отпадъци,
03 – рециклиране,
0 4 – о п о л з о т в о р я в а н е,
тон
различно от рециклирането,
05 – изгаряне с оползотворяване на енергия,
06 – повторна употреба,
07 – обезвреждане,
08 – изнесен или изпратен
за рециклиране,
09 – изнесен или изпратен
за оползотворяване, различно от рециклирането,
10 – изнесен или изпратен
за обезвреждане
6

7

Забележка.
Колона 1 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.

IV.Б. ОТПАДЪЦИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА ИУМПС (ШРЕДИРАНЕ):
(попълват се само отпадъците, получени от шредиране на ИУМПС, при наличие на шредер на площадката)
Отпадъци, образувани от дейности по подготовка преди оползотворяване или обезвреждане
код
на
отпадъка

1

описание на
отпадъка

2

налични от- образувани отпадъци към п а д ъ ц и – ко 1 януари на
личество
отчетната година

Предадени отпадъци

количество

тон

тон

тон

3

4

5

Налични
отпадъци,
към 31 декември на
за:
отчетната
01 – т ра нспор т и ра не,
година
02 – търговец и/или брокер на отпадъци,
03 – рециклиране,
04 – ползотворяване, различно от рециклирането, тон
05 – изгаряне с оползотворяване на енергия,
07 – обезвреждане,
08 – изнесен или изпратен
за рециклиране,
09 – изнесен или изпратен
за оползотворяване, различно от рециклирането,
10 – изнесен или изпратен
за обезвреждане
6

Забележка.
Колона 1 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.

7
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V. СПИСЪК НА ЛИЦАТА, НА КОИТО СА ПРЕДАДЕНИ ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ТРЕТИРАНЕ НА
ИУМПС:
Юридическо лице/
едноличен
търговец/
адрес на
собствена
площадка/
страна

ЕИК

1

2

ОсноваКод Описание
на
ние на
за прите- отпа- отпажание
дъка
дъка
рена отпациклидъка
ране

3

4

5

Предадени за:
оползотворяване чрез:

обезвреждане

повторна употреба

изгаряне с
оползотворяване на
енергията

друг вид
оползотворяване

тон

тон

тон

тон

тон

6

7

8

9

10

Колона 4 – попълва се код на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
При предаване на отпадъци на собствени площадки на фирмата в колона 1 се записват номерът и
адресът на площадката, а колона 2 не се попълва.
При предаване на отпадъци на друга страна в колона 1 се записва страната, а колона 2 не се попълва.
Колона 3 – попълва се № на документ съгласно чл. 35 ЗУО или № на търговец на отпадъци от регистъра на търговците и брокерите на отпадъци.

Други бележки: ............................................................
Трите имена: ................................................................
.........................................................................................
(на лице с представителна власт)
Дата: ..........................“

.....................................................
(длъжност, подпис и печат)

§ 17. Създава се приложение № 45 към чл. 25, ал. 1, т. 7:
„Приложение № 45
към чл. 25, ал. 1, т. 7
Заявление за вписване в регистъра на производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат
отпадъци, съгласно актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, параграф 2
от Директива 2008/98/ЕО, или съгласно критерии, определени с наредба на министъра на околната
среда и водите по чл. 5, ал. 2 от ЗУО
Юридическо лице/едноличен търговец: …………………………………………………………………………......................................
ЕИК: ………………………………………….....................................................................................................................................
Седалище и адрес на управлението:
Пощенски код: …….... Населено място: ………………………………….. Община: …………………………...........................
Улица, №: ………………………………………………………………………………………………………………....................................................
Адрес за кореспонденция:
Пощенски код: ……..... Населено място: …………………………………... Община: ………………………….............................
Улица, №: ……………………………………………………………………………………………………………….....................................................
Интернет адрес: ………………………………………………………...................................................................................................
Лице за контакти:
Име: ……………………………………………………............................... Фамилия: ………………………………………………........................
Телефон: ………………………………………………......................... Факс: ……………………………………………………..........................
e-mail: …………………………………………………………...................................................................................................................
Наименование на акта, в съответствие с който производителят работи: …………………………………………….
Номер на документ по чл. 35 ЗУО, съгласно който заявителят извършва дейност с отпадъци:……………….….
Вид на отпадъците, които се използват като входящ материал в дейност за оползотворяване
(всеки отпадък се записва на отделен ред, с код и наименование съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО)
№
Код
Наименование
1.
2.
3.
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Дейност по оползотворяване съгласно приложение № 2 към § 1, т. 13 от ДРЗУО.
Наименование на получавания материал (например скрап от чугун и стомана; скрап от алуминий;
скрап от мед; стъклени трошки или друго) ……………………………………...................................................................
Декларирам, че в производствения процес е въведена система за управление по смисъла на актовете на Европейската комисия, приети в съответствие с чл. 6, параграф 2 от Директива 2008/98/ЕО.

□ Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни данни (задължително се отбелязва със знак „х“).
Трите имена: ................................................................
.........................................................................................
(на лице с представителна власт)
Дата: ..........................“

.....................................................
(длъжност и подпис)

§ 18. Създава се приложение № 46 към чл. 22а, ал. 1:
„Приложение № 46
към чл. 22а, ал. 1
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ОТПАДЪЦИ, КОИТО СА ПРЕСТАНАЛИ ДА
БЪДАТ ОТПАДЪЦИ,
ЗА ........... ГОДИНА
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/едноличен търговец: ....................................................................................................
ЕИК: .................................................................................................................................................................
Адрес на управлението:
Община: ................................. Населено място: ............................... ЕК АТТЕ: .........................................
(на населеното място)
Адрес:................................... ..................................................................................................................................			
Телефон за контакти:.................................. Лице за контакти: ...................................................................
имейл: ..................................................................
Местоположение на площадката:
Община: ................................ Населено място: .................................. ЕК АТТЕ: .......................................
(на населеното място)
Адрес: .............................................................................................................................................................
Телефон за контакти: .................................. Лице за контакти:.................................................................
имейл: ............................................................................................................................................................
Регистрационен номер: ........................ Дата на вписване: ........................................................................
(попълва се рег. номер от регистъра на производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат
отпадъци)
II. КОЛИЧЕСТВО НА ОТПАДЪЦИ, КОИТО СА ПРЕСТАНАЛИ ДА БЪДАТ ОТПАДЪЦИ:
Код на
входящите отпадъци

Наименование
на отпадъка

1

2

Количество на
входящия отпадък

Дейност по
оползотворяване

Наименование на
получения продукт

тон
3

Количество на
получения продукт
тон

4

5

6

Забележки: Попълва се отделен ред за всеки отпадък, който е престанал да бъде отпадък.
Колони 1 и 2 – попълва се код и наименование на отпадъка съгласно наредбата по чл. 3, ал. 1 ЗУО.
Колона 4 – попълва се дейност по оползотворяване по приложение № 2 към § 1, т. 1 3УО.
Колона 5 – попълва се кратко наименование – например скрап от чугун и стомана; скрап от алуминий;
скрап от мед; стъклени трошки или друго.

Други бележки: ............................................................
Трите имена: ................................................................
.........................................................................................
(на лице с представителна власт)
Дата: ..........................“

.....................................................
(длъжност, подпис и печат)
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§ 19. Създава се приложение № 47 към чл. 22а, ал. 2:
„Приложение № 47
към чл. 22а, ал. 2
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ........... ГОДИНА ЗА ЛИЦАТА,
при чийто производствен процес се образува вещество или предмет, определено като страничен
продукт с мотивирано решение на министъра на околната среда и водите по чл. 4, ал. 2 от ЗУО
I. ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/едноличен търговец: ....................................................................................................
ЕИК: ...............................................................................................................................................................
Адрес на управлението:
Община: ................................. Населено място: ............................... ЕК АТТЕ: .........................................
(на населеното място)
Адрес: ................................. ..................................................................................................................................			
Телефон за контакти: .................................. Лице за контакти: ..................................................................
имейл: ............................................................................................................................................................
Местоположение на площадката:
Община: ............................ ....Населено място: ................................ ЕК АТТЕ: ........................................
(на населеното място)
Адрес: ................................. ..................................................................................................................................			
Телефон за контакти: .................................. Лице за контакти: ..................................................................
имейл: ............................................................................................................................................................
Регистрационен номер: ........................ Дата на вписване: ........................................................................
(попълва се рег. номер от регистъра на лицата, при чийто производствен процес дадено вещество или
предмет се определят като страничен продукт)
II. КОЛИЧЕСТВО НА ВЕЩЕСТВА ИЛИ ПРЕДМЕТИ, КОИТО СЕ ОПРЕДЕЛЯТ К АТО СТРАНИЧЕН ПРОДУКТ:
Вид на страничния
продукт
1

Описание на веществото Дейностите, за които е реализиран
или предмета
2

3

Реализирано
количество
тон
4

Забележки: Попълва се отделен ред за всяко вещество или предмет, който се определя като страничен
продукт.
Колона 1 – попълва се видът на страничния продукт от регистъра на лицата, при чийто производствен
процес дадено вещество или предмет се определя като страничен продукт.
Колона 2 – попълва се кратко описание на веществото или предмета.
Колона 3 – попълва се кратко описание на дейността, за която е реализиран.

Други бележки: ............................................................
Трите имена: ................................................................
.........................................................................................
(на лице с представителна власт)
Дата: ..........................“

.....................................................
(длъжност, подпис и печат)

§ 20. Създава се приложение № 48 към чл. 7, т. 10:
„Приложение № 48
към чл. 7, т. 10
Отчетна книга – регистър за временно съхраняване на отпадъци от живак по чл. 14, параграф 1 от
Регламент (ЕС) 2017/852
Юридическо лице/едноличен търговец:........................................................................................................
1. ЕИК: ...........................................................................................................................................................
2. Адрес на площадката: .............................................................................................................................
3. Община: ................................. Населено място: ............................... ЕК АТТЕ: ....................................
(на населеното място)
4. Описание на основната дейност:............................. ....................................................................................
5. Описание на инсталацията: ...................................................................................................................
6. Операции по третиране, Код: ................................................................................................................
7. Описание на операцията по третиране: ...............................................................................................
Забележка. Информацията по т. 1 – 7 се попълва в момента на завеждане на отчетната книга.
Точка 7 – попълват се дейностите и наименованията съгласно приложение № 1 към § 1, т. 11 и
приложение № 2 към § 1, т. 13 ЗУО.

БРОЙ 51
Месец,
година

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9

Пратка отпадъци от Пратка отпадъци от Количество- Удостовереж ивак, пол у чена в ж и ва к , на п уск а ща то отпадъци ние от опесъоръжението
съоръжението*
о т ж и ва к , ратора на
съхранявано съоръжениколиче- произход
колиместона- в съоръжени- ето за прество
(име и данни чество, значение ето в края на образуване/
з а кон т а к т
в т. ч.
и пред- всеки месец втърдяване
н а д о с т а в - съдър
видена
(попълва се
чика и собжание
операция
за с ъо т ве тственика на на живак по обезната пратка
отпадъците)
в тях
вреждане
след получаване на удостоверението
за завършено
преобразуване/втърдяване)

Удостоверение от оператора на съоръжението за
постоянно съхраняване
(попълва се за съответната пратка след получаване на удостоверението,
че пратката отпадъци от
живак, преминали преобразуване/втърдяване, е
поставена в съоръжение
за постоянно съхраняване)

Декларирам, че:
• о тпадъците от живак по смисъла на Регламент (ЕС) 2017/852 се съхраняват съгласно изискванията на Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и
на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
• з а всяка пратка отпадъци от живак, напускаща съоръжението за временно съхраняване,
се издава удостоверение, че отпадъците от живак са изпратени в съоръжение, извършващо
операции по обезвреждане, а копие от него се изпраща на генератора на съответната пратка
отпадъци.
□ Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни данни (задължително се отбелязва със знак „х“).
Трите имена: ................................................................
.........................................................................................
(на лице с представителна власт)
Дата: ..........................“

.....................................................
(длъжност и подпис)

§ 21. Създава се приложение № 49 към чл. 7, т. 11:
„Приложение № 49
към чл. 7, т. 11
Отчетна книга – регистър за преобразуване и ако е приложимо, втърдяване на отпадъци от живак
по чл. 14, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2017/852
Юридическо лице/едноличен търговец: ......................................................................................................
1. ЕИК: .......................................................................................................................................................... .
2. Адрес на площадката: .............................................................................................................................
3. Община: ................................. Населено място: ............................... ЕК АТТЕ: ....................................
(на населеното място)
4. Описание на основната дейност: ........................... ....................................................................................
5. Описание на инсталацията: ...................................................................................................................
6. Операции по третиране, Код: ................................................................................................................
7. Описание на операцията по третиране: ...............................................................................................
Забележка. Информацията по т. 1 – 7 се попълва в момента на завеждане на отчетната книга.

Точка 7 – попълват се дейностите и наименованията съгласно приложение № 1 към § 1, т. 11 и
приложение № 2 към § 1, т. 13 ЗУО.

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

Месец, Пратка отпадъци от
година живак, получена в
съоръжението

ВЕСТНИК

Пратка отпадъци от живак, напускаща съоръжението за преобразуване и
втърдяване*

количе- произход количество, в
местонаство
(име и дан- т. ч. съдържа- значение и
ни за кон- ние на живак предвидена
такт на досв тях
операция
тавчика и
по обезсобственивреждане
ка на отпадъците)

БРОЙ 51

Количеството
отпадъци от живак, съхранявано
в съоръжението
в края на всеки
месец

Удостоверение от оператора на съоръжението за
постоянно съхраняване**
(попълва се за съответната
пратка след получаване на
удостоверението, че пратката отпадъци от живак,
преминали преобразуване/
втърдяване, е поставена в
съоръжение за постоянно
съхраняване)

Декларирам, че:
• в
 еднага след като бъде завършена операцията по преобразуване и ако е приложимо, по
втвърдяване на цялата пратка, се издава удостоверение, че цялата пратка отпадъци от живак
е преобразувана и ако е приложимо, втвърдена; копие от това удостоверение се изпраща
незабавно на операторите на съоръженията за временно съхраняване на отпадъци от живак,
както и на съответния генератор на отпадъците;
• в еднага след като бъде завършена операцията за обезвреждане на цялата пратка, се издава
удостоверение, че цялата пратка отпадъци от живак, които са били подложени на преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване, е поставена в съоръжение за постоянно съхраняване;
това удостоверение включва и информация относно местоположението на съоръжението за
постоянно съхраняване; копие от това удостоверение се изпраща незабавно на съответния
оператор на съоръжението за временно съхраняване, на съответния оператор на съоръжението, в което е извършено преобразуването, и ако е приложимо, втвърдяването на отпадъци
от живак, както и на съответния генератор на отпадъците.
□ Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на
неверни данни (задължително се отбелязва със знак „х“ ).
Трите имена: ................................................................
.........................................................................................
(на лице с представителна власт)
Дата: ..........................“

.....................................................
(длъжност и подпис)

§ 22. Създава се приложение № 50 към чл. 22б:
„Приложение № 50
към чл. 22б
ГОДИШЕН ОТЧЕТ ПО ЧЛ. 12 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/852
ЗА ........... ГОДИНА
ДАННИ ЗА ЮРИДИЧЕСКОТО ЛИЦЕ:
Юридическо лице/едноличен търговец: ....................................................... ЕИК: ..................................
Документ по чл. 35 ЗУО: .............................................................................................................................
Адрес на управлението:
Община: ................................... Населено място: ................................ ЕК АТТЕ: ......................................
(на населеното място)
Адрес: .............................................................................................................................................................
1. Списък и местоположение на съоръженията на юридическото лице
Номер на съоръжението

Община

Населено
място

ЕКАТТЕ

1

2

3

4

Адрес на съоръжението Данни за общото количество отпадъци от живак,
съх ран явано във всяко
съоръжение
5
6

2. Данни за общото количество отпадъци от живак, напуснало съоръженията на юридическото лице
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1

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

Общо количество
отпадъци от жив а к , и з п р ат ен о
в индивидуални
съоръжения, извърш ва щ и вр е менно съх ран яване на отпадъци
от живак

Местоположен ие и
данни за
връзка със
съоръжението – полу чател на
отпадъците
от колона 2

Общо количество отпадъци от ж ивак,
изпратено в
и н д и ви д уа л н и
съоръжения,
извършващи
преобразу ване
на отпадъци от
живак

Местоположение
и данни за връзка
със съоръжението – пол у чател
на отпадъците от
колона 4

Общо кол и чес т во
отпадъци от живак,
изпратено в индивидуални съоръжения,
извършващи втвърдяване на отпадъци
от живак

Местоположение и данни
за връзка със
съоръжението – получател
на отпадъците
от колона 5

2

3

4

5

5

6

Към годишния отчет се прилагат следните документи:
– копие от удостоверението, предоставено от оператора на съоръжението, извършващ временно
съхраняване на отпадъците от живак, в съответствие с чл. 14, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2017/852;
– копие от удостоверението, предоставено от оператора на съоръжението, извършващ преобразуване и ако е приложимо, втвърдяване на отпадъци от живак, в съответствие с чл. 14, параграф 2
от Регламент (ЕС) 2017/852;
– копие от удостоверението, предоставено от оператора на съоръжението, извършващ постоянно
съхраняване на отпадъци от живак, които са били подложени на преобразуване и ако е приложимо,
втвърдяване, в съответствие с чл. 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/852.“

Министър:
Нено Димов

4784

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение на Наредба № 2 от 2006 г.
за задължителното застраховане на частните
съдебни изпълнители (ДВ, бр. 16 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 12 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Минималната годишна застрахователна
сума, за която частният съдебен изпълнител
сключва договор за застраховка, е в размер
на 1 200 000 лв.
(2) Минималната годишна застрахователна
сума, за която частният съдебен изпълнител
сключва договор за задължителна застраховка
при встъпването му в длъжност, е в размер на
една втора от сумата по ал. 1.“
§ 2. В заключителните разпоредби се правят
следните изменения:
1. Думите „Заключителни разпоредби“ се
заменят с „Преходни и заключителни разпоредби“.
2. Параграф 1 се изменя така:
„§ 1. Договорите за задължителна застраховка по чл. 8, които частните съдебни изпълнители
ще сключват или подновяват след 1.01.2020 г.,
следва да бъдат съобразени с изискванията на
чл. 12, ал. 1 и 2.“
§ 3. Приложението към чл. 12, ал. 1 се
отменя.
Министър:
Данаил Кирилов
4869

Наредба за изменение на Наредба № 3 от 2006 г.
за годишните отчети на частните съдебни
изпълнители (ДВ, бр. 16 от 2006 г.)
§ 1. Наименованието на наредбата се
изменя така:
„Наредба № 3 от 2006 г. за отчетите на
частните съдебни изпълнители“.
§ 2. В чл. 1 думите „да отговаря годишният
отчет“ се заменят с „да отговарят годишният
и шестмесечният отчет“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „годишният отчет се
изготвя“ се заменят с „годишният и шестмесечният отчет се изготвят“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Отчетните периоди са шест месеца
и една календарна година.“
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „годишният отчет“ се
заменят с „отчетът“.
2. Досегашната а л. 3 става а л. 2 и се
изменя така:
„(2) О т че т ът в е лек т р он на ф орма с е
представя във форма и формат, одобрени от
министъра на правосъдието.“
§ 5. В чл. 4 думите „годишният отчет“ се
заменят с „отчетът“.
§ 6. Приложението към чл. 2, ал. 1 се
изменя така:

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ФОРМА СП – ЧСИ

б

1000

1100

1110

1120

1130

1140

1150

1160

ОБЩО (шифър 1000 = 1100
+ 1200 + 1300 + 1400)

I. В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА
И ОБЩИНИТЕ
(ш. 1100=1110+1140+1170)

1. В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВНИ
ОРГАНИ
(ш. 1110=1120 +1130), в т.ч.:

а) публични вземания

б) частни вземания

2. В ПОЛЗА НА ОБЩИНИТЕ
(ш. 1140=1150 +1160), в т.ч.:

а) публични вземания

б) частни вземания

Характер на изпълнението

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

уважени

Брой
жалби

несвър- постъ- всичко
изпра- оста- продажби на въво- преда- други постъпрекратени
шени
пили
(кол.
тени
нали
вещи
ди
ване
пили
дела в
1 +
на
несвърна двипо
двиненачакол. 2) свършедруг
шени
жими
ни чрез други съде- в края жидвилото на
вещи
реализи- прими жими
отчетбен
на отране на чини изпъл- четния
ния
вземапериод
нител период
нето

Движение на делата –
кол. 3 = кол. 4 + кол. 5 + кол. 6 + кол. 7

ДЪРЖАВЕН

а

Шифър
на реда

52

РАВЕНСТВА:
кол. 1 + кол. 2 = кол. 3
кол. 3 = кол. 4 + кол. 5 +
кол. 6 + кол. 7

Видове изпълнителни
дела

Раздел I – Изпълнителни дела

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ В ОКРЪЖНИТЕ СЪДИЛИЩА ЗА ПЕРИОДА ……….. – …….… г.

ПОЛУЧАТЕЛ: МП
ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ
РЕГ. №
ОКРЪЖЕН СЪД:

„Приложение
към чл. 2, ал. 1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 51

б

1170

1200

1210

1220

1230

1300

1310

1320

1330

1340

1400

1500

3. В ПОЛЗА НА СЪДИЛИЩАТА

II. В ПОЛЗА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И ТЪРГОВ
ЦИ (ш.1200 = шифър 1210 +
1220+1230), в т.ч.:

а) в полза на банки

б) в полза на търговци

в) в полза на други ЮЛ

III. В ПОЛЗА Н А Г РА ЖДАНИ
(ш.1300 = ш.1310 + 1320+1330),
в т.ч.:

а) за издръжки

б) по трудови спорове

в) предаване на дете

г) други

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЧУЖДЕСТРАННИ РЕШЕНИЯ

V. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ

Шифър
на реда

а

РАВЕНСТВА:
кол. 1 + кол. 2 = кол. 3
кол. 3 = кол. 4 + кол. 5 +
кол. 6 + кол. 7

Видове изпълнителни
дела
Характер на изпълнението

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

уважени

Брой
жалби

несвър- постъ- всичко
изпра- оста- продажби на въво- преда- други постъпрекратени
шени
пили
(кол.
тени
нали
вещи
ди
ване
пили
дела в
1 +
на
несвърна двипо
двиненачакол. 2) свършедруг
шени
жими
ни чрез други съде- в края жидвилото на
вещи
реализи- прими жими
отчетбен
на отране на чини изпъл- четния
ния
вземапериод
нител период
нето

Движение на делата –
кол. 3 = кол. 4 + кол. 5 + кол. 6 + кол. 7

БРОЙ 51
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
С Т Р. 5 3

5

разноски

6

лихви

суми по несъбрани суми останала неизпъл- по опрощаване, събрана сума
нителни прекр. по подс.
по изпъллистове
перемция, изнителни липратени на друг стове в края
СИ, давност,
на отчетния
обезсилване и
период
др.
7
8
9

Събрана сума

ВЕСТНИК

1320
1330
1340
1400

1310

1300

1220
1230

1210

1200

1160
1170

1150

от об- от образу- всичко
общо
разува- вани през (кол. 1 (кол. 5 +
нето им отчетния
+ кол.
6+ 7)
до напериод
2) (кол.
чалото
3 = кол.
на от7+8+9)
четния
период
1
2
3
4

Дължими суми
по изп. дела

ДЪРЖАВЕН

1140

1130

1120

1110

1100

б
1000

Шифър
на реда

54

I. В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА И ОБЩИНИТЕ
(ш. 1100=1110+1140+1170)
1. В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ
(ш. 1110=1120 +1130)
в т.ч.:
а) публични вземания
б) частни вземания
2. В ПОЛЗА НА ОБЩИНИТЕ
(ш. 1140=1150 +1160)
в т.ч.:
а) публични вземания
б) частни вземания
3. В ПОЛЗА НА СЪДИЛИЩАТА
II. В ПОЛЗА НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА
И ТЪРГОВЦИ
(ш. 1200 = шифър 1210 + 1220 + 1230)
в т.ч.:
а) в полза на банки
б) в полза на търговци
в) в полза на други ЮЛ
III. В ПОЛЗА НА ГРАЖДАНИ
(ш. 1300 = ш. 1310 + 1320 +1330 + 1340)
в т.ч.:
а) за издръжки
б) по трудови спорове
в) предаване на дете
г) други
IV. Изпълнение на чуждестранни решения

а
Общо (шифър 1000 = 1100 +1200 + 1300 + 1400)

РАВЕНСТВА:
кол. 1 + кол. 2 = кол. 3
кол. 3 = кол. 7 + кол. 8 + кол. 9
кол. 4 = кол. 5 + 6 + 7
кол. 9 <= кол. 4

Видове изпълнителни дела
по характер и произход
на вземанията

Раздел II – Суми по изпълнителни дела

С Т Р.
БРОЙ 51
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УК АЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА
ОТЧЕТНИТЕ ФОРМИ
Раздел I – Изпълнителни дела
Колона 1 – Посочва се броят на несвършените изпълнителни дела в началото на отчетния
период.
Колона 2 – Посочва се броят на образуваните
изпълнителни дела през отчетния период – новообразувани и получени от друг съдебен изпълнител.
Колона 3 – Образува се от сумиране на броя
на несвършените изпълнителни дела в началото на отчетния период (колона 1) и броя на
образуваните изпълнителни дела през отчетния
период (колона 2).
Колона 4 – Посочва се броят на делата, по
които взискателят е удовлетворен изцяло:
чрез плащане на сумата по изпълнителния
лист;
чрез възлагане на имущество на взискателя
вместо плащане;
чрез изпълнение на непаричното притежание – предаване на движими и недвижими вещи
и предаване на дете;
чрез изпълнение на действието, което длъжникът е осъден да извърши.
Колона 5 – Посочва се броят на делата, прекратени по други причини:
взискателят е поискал писмено прекратяване
на изпълнителното дело;
изпълнителният лист е обезсилен;
когато с влязъл в сила съдебен акт бъде
отменен актът, въз основа на който е издаден
изпълнителният лист, или се признае същият
акт за подправен;
когато взискателят не поиска извършването
на изпълнителни действия в продължение на две
години, с изключение на делата за издръжка,
и когато заяви писмено, че длъжникът прави
вноски срещу задължението си;
представено е влязло в сила решение, с което
е уважен искът в производството по оспорване
вземането по изпълнителния лист.
Колона 6 – Посочва се броят на делата, по
които взискателят е оттеглил изпълнителния си
лист и е възложил вземането си за събиране на
друг съдебен изпълнител, и на делата, изпратени
по подсъдност на друг съдебен изпълнител.
Колона 7 – Броят на делата, останали несвършени в края на отчетния период, се определя
като разлика между колона 3 и общия сбор от
колони 4, 5 и 6.
Колона 8 – Посочва се броят на извършените
продажби на движими вещи без значение дали
са завършили със закупуване от реален купувач,
или са възложени на взискател.
Колона 9 – Посочва се броят на извършените
продажби на недвижими вещи без значение дали
са завършили със закупуване от реален купувач,
или са възложени на взискател.
Колона 10 – Попълва се броят на извършените въводи.
Колона 11 – Посочва се броят на принудителните действия, при които са предадени движими
вещи. Тук се отразява и броят на принудителните
действия за предаване на дете.
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Колона 12 – Посочва се броят на принудителните действия, които не са отразени в колони
8, 9, 10 и 11.
Колони 13 и 14 – Посочва се съответно броят
на постъпилите жалби през отчетния период и
броят на жалбите, които са уважени, независимо
кога са постъпили.
Раздел II – Суми по изпълнителни дела
Колона 1 – Посочва се размер на дължимите
суми по изпълнителни дела, останали несвършени
в края на предходния отчетен период. Сумата се
изчислява от дължимите суми по изпълнителни
дела, чийто брой е посочен в колона 7 на раздел
I – Изпълнителни дела. Дължима сума е сумата,
посочена в изпълнителния лист – главница, мораторна лихва и разноски, така, както са посочени.
Колона 1 от този отчет е равна на колона 9 от
отчетната форма за предходния период.
Колона 2 – Посочва се размер на дължимата сума по образуваните през отчетния период
изпълнителни дела. Сумата се определя като
сбор от присъдената главница, мораторната
лихва и разноските така, както са посочени в
изпълнителните листове, въз основа на които са
образувани изпълнителните дела през отчетния
период. Сумата се изчислява от дължимите суми
по изпълнителни дела, чийто брой е посочен в
колона 2 от раздел I – Изпълнителни дела.
Колона 3 – Посочва се сума, която е сбор от
сумите в колони 1 и 2.
Колона 4 – Посочва се сумата, която е сбор
от сумите в колони 5, 6 и 7.
Колона 5 – Посочва се сумата на събраните
от длъжниците приети от частния съдебен изпълнител разноски по изпълнението (за адвокатски
и юрисконсулстки възнаграждения, както и тези
по раздел VI от Тарифата за таксите и разноските по изпълнението към Закона за частните
съдебни изпълнители).
Колона 6 – Посочва се сумата на лихвата,
събрана от длъж ниците, изчисл явана върх у
главниците от образуване на изпълнителното
дело до погасяване на дълга.
Колона 7 – Вписва се сумата на събраните
от длъжниците главница, мораторна лихва и
разноски така, както са посочени в изпълнителните листове.
Колона 8 – Посочва се сборът на вземанията
(така, както са посочени в изпълнителните листове) по изпълнителни дела, прекратени поради
опрощаване, перемция, давност, обезсилване или
изпратени на друг съдебен изпълнител.
Колона 9 – Посочва се несъбраната сума по
изпълнителни дела до края на отчетния период.
Сумата от колона 9 е равна на сумата от колона 1 на отчетната форма за следващия отчетен
период.“

Заключителна разпоредба
§ 7. Наредбата влиза в сила в едногодишен
срок от деня на обнародването є в „Държавен
вестник“.
Министър:
Данаил Кирилов
4870
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Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № 4 от 2006 г. за служебния архив
на частните съдебни изпълнители (ДВ, бр. 16
от 2006 г.)
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Деловодните книги се водят в електронна форма по начин и стандарт, осигуряващи
обмен на информация с държавната администрация. За всяко вписване в деловодните
книги се генерира уникален идентификатор.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Внесените в архива дела и други книжа
се съхраняват в следните срокове:
1. дела и други книжа – 5 години;
2. дневници на извършените действия –
25 години;
3. регистри на заведените дела и азбучници – 100 години;
4. изпълнителни листове – 100 години;
5. обезпечителни заповеди – 100 години;
6. постановления за възлагане – 100 го
дини.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) След изтичане на срока за съхранение
на внесените в архива дела частният съдебен
изпълнител може да запази електронно копие
на съдържащите се в тях документи. Електронното копие, удостоверено с електронен
подпис на частния съдебен изпълнител към
момента на неговото запазване, се счита вярно
с оригинала на документа.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) След изтичане на сроковете по ал. 5
внесените в архива дела и други книжа се
унищожават при спазване на приложимите
нормативни изисквания.“
§ 2. Член 13 се изменя така:
„Чл. 13. (1) Когато изпълнителният лист
или обезпечителната заповед бъдат поискани
обратно от взискателя, за това се съставя
протокол, който се прилага към изпълнителното дело. На гърба на изпълнителния лист
се отбелязват извършените плащания.
(2) При унищожаване на изпълнителните
дела изпълнителните листове, обезпечителните заповеди и постановленията за възлагане
се изваждат и се подреждат в съответна папка. На гърба на изпълнителните листове се
отбелязват извършените плащания.“
§ 3. В чл. 16, ал. 4 след думите „номерират“
се добавя „с химикал“.
§ 4. В чл. 18, ал. 1 думите „приложение
№ 2 към Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и
апелативните съдилища“ се заменят с „приложение № 6 към чл. 84, ал. 1 от Правилника
за администрацията в съдилищата“.
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§ 5. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Писмени ят договор меж ду
възложителя и частния съдебен изпълнител
относно действията по чл. 18 от Закона за
частните съдебни изпълнители, както и книгата за документи и книжа по чл. 18, ал. 5 от
Закона за частните съдебни изпълнители са
част от служебния архив.
(2) Книгата за документи и книжа по чл. 18,
ал. 5 от Закона за частните съдебни изпълнители се образува от връчените покани, съобщения
и отговори във връзка с гражданскоправните
отношения и връчените съобщения и призовки
по граждански дела, подредени хронологично.
В книгата се подрежда представен от молителя
екземпляр от връчените покани, съобщения
и отговори във връзка с гражданскоправните
отношения, съответно – заверен от частния
съдебен изпълнител препис на връчените
съобщения и призовки по граждански дела.“
§ 6. Допълнителните разпоредби се отменят.
Заключителна разпоредба
§ 7. Параграф 1 по отношение на чл. 5,
ал. 4 влиза в сила в едногодишен срок от деня
на обнародването на наредбата в „Държавен
вестник“.
Министър:
Данаил Кирилов
4871

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
НАРЕДБА № РД-07-6
от 20 юни 2019 г.

за реда за осъществяване на контрол върху
изразходването на средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели,
съответно органи по назначаване, специализирани предприятия и кооперации на хората
с увреждания и трудово-лечебни бази
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определя редът
за осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели, съответно
органи по назначаване, специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания
и трудово-лечебни бази за държавно обществено осиг у ряване, задъл ж ително здравно
осигуряване и допълнително задължително
пенсионно осигуряване.
(2) Контролът по използването на средствата
от възстановените осигурителни вноски се извършва от Агенцията за хората с увреждания.
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Раздел II
Ред на разходване и отчитане на възстановени
осигурителни вноски
Чл. 2. (1) Възстановените осигурителни
вноски на специализираните предприятия и
кооперации на хората с увреждания и трудоволечебните бази се използват за инвестиции,
рехабилитация и социална интеграция на
хората с трайни увреждания и подкрепящия
ги персонал съгласно чл. 50, ал. 2 от Закона
за хората с увреждания.
(2) Средствата, използвани за подпомагане
на подкрепящия персонал, не могат да бъдат
повече от 50 % от средствата, използвани
за инвестиции, рехабилитация и социална
интеграция за хората с трайни увреждания.
Чл. 3. Възстановените осигурителни вноски на работодателите, съответно органите
по назначаване, в случаите по чл. 42 и 44
от Закона за хората с увреждания, ползващи
преференции по чл. 45, ал. 1 и чл. 50, ал. 1 от
Закона за хората с увреждания, се използват
за инвестиции, рехабилитация и социална
интеграция на хората с трайни увреждания.
Чл. 4. Средствата от възстановени осигурителни вноски на работодателите по чл. 42,
чл. 44 и чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с
увреждания се изразходват до 31 януари на
следващата година.
Чл. 5. (1) Всеки работодател, ползващ преференция по чл. 42, чл. 45, ал. 1 и чл. 50, ал. 1
от Закона за хората с увреждания, представя
справка за изразходените средства по образец,
утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания, в едномесечен
срок от изтичане на срока по чл. 4.
(2) Специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и трудоволечебните бази, ползващи преференцията по
чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с увреждания, представят и списък на лицата, които
са подкрепящ персонал, по образец, утвърден
от изпълнителния директор на Агенцията за
хората с увреждания.
Чл. 6. Средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели по чл. 42,
чл. 44 и чл. 50, ал. 1 от Закона за хората с
увреждания не могат да се изразходват авансово и да се отчитат като разход, преди да
бъдат възстановени.
Чл. 7. (1) Изразходването на възстановени
осигурителни средства за инвестиции включва:
1. покупка на активи за разширяване на
производството;
2. създаване на ново производство и технологично обновление на работните места, заети
от хората с увреждания в специализирана или
обичайна работна среда;
3. осигуряване на достъп до работното
място.
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(2) Работодателите по чл. 42, чл. 44 и чл. 50,
ал. 1 от Закона за хората с увреждания, изразходвали възстановените средства за инвестиции, подписват декларация, че дейностите
по ал. 1 не са обект на финансиране по друга
програма/проект при спазване на правилата
за избягване на двойно финансиране и за
допустимост на разходите.
Чл. 8. Изразходването на възстановени осигурителни вноски за рехабилитация включва:
1. поддържаща медикаментозна терапия;
2. физикална, говорна и зрителна терапия;
3. кинезитерапия, ерготерапия и психотерапия;
4. трудова терапия, провеждане на профилактични прегледи и др.;
5. балнеолечение и рехабилитация, профилактика, диагностични и терапевтични
процедури;
6. медицински изделия и лекарствени продукти на хора с трайни увреждания, получили
медицинска услуга в лечебни заведения за
болнична помощ, когато същите не се заплащат от Националната здравноосигурителна
каса и пациентите са ги заплатили по цените,
на които ги е закупило лечебното заведение;
7. лекарствени продукти и диетични храни за домашно лечение и други медицински
дейности над стойностите, заплащани от
Националната здравноосигурителна каса.
Чл. 9. Изразходването на възстановени
осигурителни вноски за социална интеграция
включва:
1. обучение на новопостъпили работници
и служители с трайни увреждания;
2. закупуване на технически средства за
обучение на работници и служители с трайни
увреждания;
3. специализирана литература и/или софтуер;
4. други пособия, които подпомагат хората
с трайни увреждания в работния процес;
5. семинари, спортни мероприятия и туризъм;
6. специализиран транспорт за хората с
трайни увреждания до месторабота и обратно,
ако същите не получават друга подкрепа за
задоволяване на същата потребност, и/или
други организирани от работодателя дейности,
свързани с интеграцията на хората с трайни
увреждания в работната среда;
7. допълнително възнаграждение по чл. 13
от Наредбата за трудоустрояване.
Раздел III
Ред за контрол на възстановени осигурителни
вноски
Чл. 10. (1) Агенцията за хората с увреждания осъществява контрол за изразходените
средства от възстановени осигурителни вноски
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за предходната календарна година на работодателите по чл. 42, чл. 44 и чл. 50, ал. 1 от
Закона за хората с увреждания.
(2) Проверките се извършват от длъжностни
лица на Агенцията за хората с увреждания.
(3) За извършените проверки длъжностните
лица по ал. 2 съставят констативни протоколи. Констативният протокол се изготвя в
два еднообразни екземпляра за всяка една
от страните и се връчва срещу подпис на
проверяваното лице.
Чл. 11. (1) При установено неправомерно
изразходване на средствата по тази наредба
и/или неизразходване на възстановени осигурителни вноски в регламентирания срок
по чл. 4 се дава предписание и се определя
подходящ срок за изпълнение съобразно тежестта и степента на допуснатата нередност.
(2) При неизпълнение на предписанията
по ал. 1 работодателите, съответно органите
по назначаване, специализираните предприятия и кооперации на хората с увреждания и
трудово-лечебни бази възстановяват в едномесечен срок неправомерно изразходваната
и/или неизразходваната възстановена сума
заедно със законната лихва по сметката на
Агенцията за хората с увреждания.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 50, ал. 3 от Закона за хората с увреждания.
§ 2. Наредбата за реда за възстановяване
на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия,
трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално
представителните организации на и за хора с
увреждания (обн., ДВ, бр. 46 от 2005 г.; изм.,
бр. 47 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2011 г.;
изм., бр. 7 от 2018 г.) се отменя.
Министър:
Бисер Петков
4931

Наредба за изменен иe и доп ъ л нен ие на
Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията
и реда за отпускане на целева помощ за
отопление (обн., ДВ, бр. 49 от 2008 г.; изм.,
бр. 59 и 67 от 2008 г., бр. 72 от 2009 г., бр. 52
от 2010 г., бр. 45 от 2012 г., бр. 48 и 57 от
2013 г.; доп., бр. 94 от 2013 г.; изм. и доп.,
бр. 53 от 2014 г.; изм., бр. 63 и 91 от 2014 г.,
бр. 48 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2015 г.;
изм., бр. 55 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 57 от
2017 г. и бр. 56 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „диференциран минимален
доход“ се заменят с „диференцирания доход“.
2. Алинея 4 се изменя така:
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„(4) Основа за определяне на диференцирания доход за отопление е базовият доход
за отопление (БДО).“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Диференцираният доход за отопление
се определя, както следва:
1. за лице, живеещо само – 1,30 от БДО;
2. за лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто, живеещо
само – 1,57 от БДО;
3. за дете-сирак до 18-годишна възраст,
а ако учи – до придобиване на средно или
професионално образование, но не повече от
20-годишна възраст – 1,27 от БДО;
4. за родител, отглеждащ сам дете/деца
до 18-годишна възраст, а ако учи/учат – до
придобиване на средно или професионално
образование, но не повече от 20-годишна
възраст – 1,57 от БДО;
5. за всеки един от съвместно живеещи
съпрузи – 1,00 от БДО;
6. за дете от 0- до 18-годишна възраст,
а ако учи – до придобиване на средно или
професионално образование, но не повече от
20-годишна възраст – 1,03 от БДО;
7. за дете с трайно увреждане до 18-годишна
възраст, а ако учи – до придобиване на средно
или професионално образование, но не повече
от 20-годишна възраст – 1,30 от БДО;
8. за дете от 0- до 18-годишна възраст,
а ако учи – до придобиване на средно или
професионално образование, но не повече от
20-годишна възраст, настанено в семейство на
роднини и близки или в приемно семейство по
чл. 26 от Закона за закрила на детето – 1,25
от БДО;
9. за дете от 5- до 16-годишна възраст,
което не учи – 0,30 от БДО;
10. за дете от 16- до 18-годишна възраст,
което не учи и е регистрирано в дирекция
„Бюро по труда“ в срока по чл. 10, ал. 4, т. 2
от Правилника за прилагане на Закона за
социално подпомагане – 0,90 от БДО;
11. за родител, отглеждащ дете/деца до
18-годишна възраст, което не учи – 0,50 от
БДО;
12. за лице, съжителстващо с друго лице
(лица) или семейство – 1,24 от БДО;
13. за бременни жени 45 дни преди раждане – 1,20 от БДО;
14. за родител, полагащ грижи за дете до
3-годишна възраст – 1,20 от БДО;
15. за лице на възраст над 70 години – 1,20
от БДО;
16. за лице на възраст над 65 години, живеещо само – 1,75 от БДО;
17. за лице на възраст над 75 години, живеещо само – 1,85 от БДО;
18. за лице с трайно намалена работоспособност 50 на сто или над 50 на сто – 1,20
от БДО;
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19. за лице с трайно намалена работоспособност 70 и над 70 на сто – 1,42 от БДО;
20. за лице с трайно намалена работоспособност 90 и над 90 на сто – 1,72 от БДО.“
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) При наличие на повече от едно основание за определяне на коефициент по ал. 5
се прилага коефициентът с по-висок размер
с изключение на случаите по чл. 2, ал. 5,
т. 9, 10 и 11.“
§ 2. В чл. 3, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Числото „385“ се заменя с „500“.
2. Числото „280“ се заменя с „300“.
3. Числото „105“ се заменя със „200“.
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „по образец“ се
поставя запетая и думите „съгласно приложението“ се заменят с „утвърден от изпълнителния директор на Агенцията за социално
подпомагане“, след които се поставя запетая.
2. В ал. 3 след думите „извършва социална
анкета“ се добавя „и посещение по настоящия
адрес, посочен в заявлението“.
3. Създава се ал. 6 със следното съдържание:
„(6) Когато директорът на регионалната
дирекция за социално подпомагане е решил
въпроса по същество, както и когато не се е
произнесъл по жалбата или я е отхвърлил,
обжалването се осъществява в съответствие
с разпоредбите на чл. 13, ал. 6 и 7 от Закона
за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 6 думата „изплаща“ се заменя с
„превежда“.
2. В ал. 7 след думите „безкасов път“ се
добавя „по лична платежна сметка на правоимащото лице, обозначена с Международен
номер на банкова сметка (International Bank
Account Number – IBAN), водена от доставчик
на платежни услуги, лицензиран от БНБ и
клонове на доставчици на платежни услуги,
осъществяващи дейност на територията на
страната“.
3. В ал. 8 след думите „помощ за отопление“ се добавя „въз основа на мотивирано
предложение от социален работник,“.
§ 5. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 3 думата „минимален“ се заличава.
2. В § 3а в края на изречението се поставя
запетая и се добавя следният текст: „което
отговаря на установените стандарти за качество и екологични норми“.
3. Създава се § 6 със следното съдържание:
„§ 6. „Базов доход за отопление“ е разчетен показател, който служи за определяне на
диференцирания доход за отопление и е равен
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на двойния размер на определения месечен
гарантиран минимален доход.“
§ 6. Параграфи 4, 5, 5а, 6 и 7 от преходните
и заключителните разпоредби се преномерират
съответно на 7, 8, 9, 10 и 11.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 7. Приложението към чл. 4, ал. 1 се
отменя.
§ 8. За отоплителен сезон 2019/2020 г.
коефициентът по чл. 2, ал. 3 се актуализира
съгласно § 7б, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално
осигуряване (обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; изм.,
бр. 55 и 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41 от 2001 г.;
изм. и доп., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г., бр. 12,
21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г., бр. 38,
39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г., бр. 17, 30,
34, 56, 57, 59, 68, 76, 80, 82, 95, 102 и 105 от
2006 г.; изм., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 33, 43, 67, 69, 89,
102 и 109 от 2008 г.; изм., бр. 23, 25, 35, 41, 42,
93, 95, 99 и 103 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 16,
19, 43, 49, 58, 59, 88, 97 и 100 от 2010 г., бр. 45,
60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58,
81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104,
106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и
107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98
и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г.,
бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 16, 17,
30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г. и
бр. 12 и 35 от 2019 г.).
§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Бисер Петков
4932

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 500-НС
от 24 юни 2019 г.

относно обявяване на Анна Николаева Славова за народен представител от Двадесет и
пети изборен район – София
С писмо вх. № НС-02-12 от 21 юни 2019 г.
в ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 21 юни 2019 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България са прекратени
пълномощията на Петър Бойков Витанов
като народен представител от Двадесет и пети
изборен район – София, издигнат от листата
на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в 44-то
Народно събрание.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 1
от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
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РЕШИ:
Обя вя ва А н на Н и колаева С ла вова за
народен представител в 44-то Народно събра н ие о т л ис тата на коа л и ц и я „БСП за
БЪЛГАРИЯ“ от Двадесет и пети изборен
район – София.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Стефка Стоева
Секретар:
Севинч Солакова
4975

РЕШЕНИЕ № 501-НС
от 24 юни 2019 г.

относно обявяване на Смиляна Николова
Нитова-Кръстева за народен представител от
Двадесет и девети изборен район – Хасковски
С писмо вх. № НС-02-12 от 21 юни 2019 г.
в ЦИК е получено Решение на Народното
събрание от 21 юни 2019 г., с което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конститу-
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цията на Република България са прекратени
пълномощията на Елена Николова Йончева
като народен представител от Двадесет и
девети изборен район – Хасковски, издигнатa
от листата на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
в 44-то Народно събрание.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 1
от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Обя вя ва С м и л я на Н и колова Н и т оваКръстева за народен представител в 44-то
Народно събрание от листата на коалиция
„БСП за БЪЛГАРИЯ“ от Двадесет и девети
изборен район – Хасковски.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Стефка Стоева
Секретар:
Севинч Солакова
4976
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЕНЕРГЕТИКАТА
РАЗРЕШЕНИЕ № 503
от 13 юни 2019 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Ханчето“, разположена в землището на с. Стрижба,
община Кирково, област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 22 от протокол № 20 от заседанието на Министерския съвет на 15 май 2019 г. разрешавам на
„Гнайс Мозайк“ – ЕООД, титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на
Агенцията по вписванията, ЕИК 202206773, със
седалище и адрес на управление – с. Тихомир,
община Кирково, област Кърджали, ул. Мир № 50,
да извърши за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства,
в площ „Ханчето“, разположена в землището на
с. Стрижба, община Кирково, област Кърджали,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,36 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Ханчето“
Координатна система 1970 г.
№

Х (m)

Y (m)

1.

4510108.2

9418218.6

2.

4510101.7

9418266.5

№

Х (m)

Y (m)

3.

4510087.1

9418390.0

4.

4510000.0

9419000.0

5.

4509500.0

9418500.0

6.

4509505.9

9418212.8

7.

4509690.8

9418099.8

8.

4509846.7

9418100.9

9.

4509940.1

9418152.9

10.

4509997.9

9418140.3

11.
5002

4510061.7

9418170.6

РАЗРЕШЕНИЕ № 504
от 13 юни 2019 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Чинка-3“, разположена в землището на с. Голяма
Чинка, община Крумовград, област Кърджали
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 23 от протокол № 20 от заседанието на Министерския съвет на 15 май 2019 г. разрешавам
на „Гугуланови“ – ООД, Кърджали, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК
201146597, със седалище и адрес на управление – Кърджали, ул. Мир № 40, да извърши за
своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Чинка-3“, разположена в землището на с. Голяма
Чинка, община Крумовград, област Кърджали,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,052 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за проучване.
8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
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Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Чинка-3“
Координатна система 1970 г.
№

Х (m)

Y (m)

1.

4520200

9428133

2.

4520129

9428240

3.

4519868

9428055

4.

4519997

9427854

5.

4520050

9427950

6.
5003

4520150

9428130

РАЗРЕШЕНИЕ № 505
от 13 юни 2019 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6
от Закона за подземните богатства, в площ
„Гнайс“, разположена в землищата на с. Ореше и
с. Крушево, община Гърмен, и с. Долен, община
Сатовча, област Благоевград
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 1, т. 8, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 61 от 2010 г.),
§ 105, ал. 2 от ПЗРЗИДЗПБ (ДВ, бр. 100 от
2010 г.) и § 63 от преходните и заключителните
разпоредби към Закона за изменение на Закона
за забрана на химическото оръжие и за контрол
на токсичните химически вещества и техните
прекурсори (ДВ, бр. 14 от 2015 г.) и протоколно
решение по т. 19 от протокол № 20 от заседанието на Министерския съвет на 15 май 2019 г.
разрешавам на „Копривлен – Мрамор“ – ЕООД,
титуляр на разрешението, дружество, вписано
в търговския регистър на Агенцията по вписванията, ЕИК 811141501, със седалище и адрес
на управление – с. Копривлен, община Хаджидимово, област Благоевград, да извърши за
своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Гнайс“, разположена в землищата на с. Ореше
и с. Крушево, община Гърмен, и с. Долен, община Сатовча, област Благоевград, при следните
условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 2,7 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.

ВЕСТНИК
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8. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Гнайс“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4484400

8546900

2.

4484200

8548100

3.

4483350

8548200

4.

4483910

8549141

5.

4483318

8549456

6.

4483354

8548868

7.

4482665

8548994

8.

4482774

8547841

9.

4483101

8547350

10.

4483450

8546450

изключена площ
11.

4483795

8546950

12.

4483795

8547135

13.

4483695

8547210

14.

4483592

8547180

15.

4483590

8546950

16.
5004

4483690

8546945

РАЗРЕШЕНИЕ № 506
от 13 юни 2019 г.
за търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Бориева-изток“, разположена на територията
на община Мадан, област Смолян
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона
за подземните богатства и протоколно решение
по т. 13 от протокол № 19 от заседанието на Министерския съвет на 8 май 2019 г. разрешавам на
„Горубсо-Мадан“ – АД, гр. Мадан, ЕИК 120057853,
титуляр на разрешението, със седалище и адрес
на управление – гр. Мадан 4900, община Мадан,
област Смолян, ул. Явор № 1, да извърши за своя
сметка търсене и проучване на метални полезни
изкопаеми – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 1 от Закона за подземните богатства, в площ
„Бориева-изток“, разположена на територията
на община Мадан, област Смолян, при следните
условия:
1. Срокът на разрешението е 3 години.
2. Размерът на площта е 2,59 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.

БРОЙ 51
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4. Условията за осъществяване на дейността
по търсене и проучване, както и правата и задълженията на титуляря се определят в договора
за търсене и проучване.
5. Видовете и обемите на работите по търсене
и проучване и добивът за технологични изпитания
са определени в работна програма, неразделна
част от договора за търсене и проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на
влизане в сила на договора за търсене и проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Бориева-изток“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
4892

Х (m)
4467999.9
4467999.0
4467914.0
4467809.0
4467773.1
4467640.9
4467348.0
4467289.5
4467226.2
4466934.0
4466766.1
4466681.0
4466225.0
4466213.0
4466600.0
4466130.0
4465882.9
4465809.3
4466281.0
4466384.3
4466348.7
4466503.6
4466501.5
4466400.0
4466402.0
4466814.2
4466832.8
4466970.0
4467098.7
4467163.4
4467342.9
4467470.7

Y (m)
8635025.9
8635315.0
8635399.7
8635455.0
8635472.4
8635563.0
8635706.0
8635812.6
8635902.4
8636217.0
8636351.9
8636269.0
8636452.0
8636306.1
8635850.0
8635325.0
8635416.0
8635283.3
8635070.0
8635008.4
8634949.6
8634856.5
8634784.4
8634780.0
8634055.0
8634059.7
8634525.5
8634454.5
8634386.7
8634360.2
8634296.2
8634242.6

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3   

РАЗРЕШЕНИЕ № 508
от 13 юни 2019 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Осъм“, разположена в землището на гр. Летница, община
Летница, област Ловеч
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства и протоколно решение по
точка № 25 от протокол № 21 от заседанието на
Министерския съвет на 22 май 2019 г. разрешавам на ЕТ „ЕВРОКВАРЦ – ИВАНКА ВАТОВА“,
Плевен – титуляр на разрешението, търговец,
вписан в търговския регистър на Агенцията по
вписванията, ЕИК 201392218, със седалище и адрес
на управление – Плевен 5800, ул. Цар Самуил
№ 4, вх. Г, ет. 5, ап. 13, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Осъм“, разположена
в землището на гр. Летница, община Летница,
област Ловеч, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,064 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Осъм“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

X (m)
4706629
4706794
4706777
4706736
4706722
4706723
4706713
4706702
4706691
4706673

Y (m)
8644447
8644715
8644725
8644693
8644693
8644706
8644773
8644802
8644816
8644830

С Т Р.
№
11.
12.
13.
14.
5005
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X (m)
4706606
4706546
4706544
4706528

Y (m)
8644855
8644864
8644580
8644510

РАЗРЕШЕНИЕ № 509
от 13 юни 2019 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Белите поляни“, разположена в землището на с. Близнаци,
община Аврен, област Варна
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 от Закона за
подземните богатства и протоколно решение по
точка № 23 от протокол № 21 от заседанието на
Министерския съвет на 22 май 2019 г. разрешавам
на „ЕСКАНА“ – АД, Варна – титуляр на разрешението, дружество, вписано в търговския регистър
на Агенцията по вписванията, ЕИК 103044056, със
седалище и адрес на управление – Варна 9010,
район „Приморски“, ул. Арх. Петко Момчилов
№ 26, да извърши за своя сметка проучване на
строителни материали – подземни богатства по
чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Белите поляни“, разположена в
землището на с. Близнаци, община Аврен, област
Варна, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,247 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Белите поляни“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.
3.
4.
5006

Х (m)
4669300
4669360
4668440
4668461

Y (m)
9635385
9635644
9635840
9635545

ВЕСТНИК
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РАЗРЕШЕНИЕ № 510
от 13 юни 2019 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Ветрен дол“,
разположена в землището на с. Паталеница,
община Пазарджик, област Пазарджик
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 5,
т. 1, чл. 7, ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства, § 63 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за забрана на химическото
оръжие и за контрол на токсичните химически
вещества и техните прекурсори (ДВ, бр. 14 от
2015 г.) и протоколно решение по точка № 22
от протокол № 21 от заседанието на Министерския съвет на 22 май 2019 г. разрешавам на
„ИНТЕРПРОМ“ – ООД, София – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията,
ЕИК 121115366, със седалище и адрес на управление – София 1309, район „Възраждане“, бул.
Александър Стамболийски № 130 – 132, сграда
„А“, ет. 1, офис 1, да извърши за своя сметка
проучване на строителни материали – подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ „Ветрен дол“, разположена
в землището на с. Паталеница, община Пазарджик, област Пазарджик, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е една година.
2. Размерът на площта е 0,40 кв. км.
3. Границите на площта са определени с
координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както и правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работната програма, неразделна
част от договора за проучване.
6. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
7. Контролът по изпълнението на разрешението и на сключения договор се осъществява от
министъра на енергетиката.
8. Разрешението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:
Т. Петкова
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Ветрен дол“
Координатна система 1970 г.
№
1.
2.
3.
4.
5.
5007

X (m)
4542720,8
4542398,3
4542055,3
4542376,9
4542559,2

Y (m)
8568946,2
8569458,8
8569216,5
8568367,5
8568472,3
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-117
от 28 май 2019 г.
С оглед необходимостта от ефективно осъществяване на минно-технологичната дейност
в съответствие със стратегическите планове за
развитие на „Мини Марица-изток“ – ЕАД, до
края на съществуването на рудник „Трояново-1“ и
заявления с вх. № АУ14-6/15.03.2019 г. и № АУ146-(2)/10.05.2019 г. на Андон Андонов – изпълнителен директор на „Мини Марица-изток“ – ЕАД, на
основание § 45, ал. 1 от ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 25
от 2019 г.) и чл. 129, ал. 3, т. 2, буква „б“ във връзка с чл. 124а, ал. 4, т. 2 и чл. 111, ал. 1 от ЗУТ,
Решение № 755 от 21.09.2004 г. на Министерския
съвет (МС), с което обект рудник „Трояново-1“,
община Раднево, област Стара Загора, е включен
в списъка на стратегическите обекти от национално значение в енергетиката; Решение № 655 от
13.07.2005 г. на МС за предоставяне на концесия
за добив на подземни богатства от находище „Източномаришки въглищен басейн“; Заповед № РД02-15-66 от 3.10.2018 г. на заместник-министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за допускане изработването на Специализиран
подробен устройствен план (СПУП) – план за
развитие на „Мини Марица-изток“ ЕАД, рудник
„Трояново-1“; Решение по ОВОС № 3-2/1997 г. на
Министерството на околната среда; писмо с изх.
№ ЗНПБ-740/17.03.2010 г. на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ); становище с изх.
№ 26-00-1052/15.12.2017 г. на МОСВ; становище с
изх. № 33-НН-678/11.09.2018 г. на Министерството
на културата; рамков договор от 10.01.2018 г. с
Археологически музей „Марица-изток“; Решение
№ КЗ-9 от 1995 г. на Комисията за земята към
Министерството на земеделието и хранителната
промишленост за утвърждаване на площадки и
трасета за проектиране и промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди; писмо с изх. № 70-506/3.02.2011 г.
на за мес т н и к-м и н ис т ъра на земедел ие т о и
храните; писмо с изх. № 70-1049/20.03.2018 г.
на Министерството на земеделието, храните
и горите; писмо с изх. № 7979/27.02.2019 г. на
„Електроразпределение Юг“ – ЕА Д; писмо с
изх. № 159/26.02.2019 г. на „Водоснабдяване и
канализация“ – ЕООД, Стара Загора; решения
по протокол № УТАТУ-01-02-29/21.05.2019 г. от
заседанието на Националния експертен съвет
по устройство на територията и регионална
политика при МРРБ и Заповед № РД-02-15-79
от 11.04.2019 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за предоставяне
на функции по ЗУТ одобрявам Специализиран
подробен устройствен план за развитие на „Мини
Марица-изток“ – ЕА Д, рудник „Трояново-1“,
части от землищата на с. Ковачево, с. Полски
градец, община Раднево, област Стара Загора,
съгласно приетите графични и текстови части
на документацията, представляваща неразделна
част от настоящата заповед.
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На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от АПК настоящата
заповед подлежи на обжалване пред Административния съд – Стара Загора, в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
4876
ЗАПОВЕД № РД-02-15-123
от 12 юни 2019 г.
Във връзка с реализацията на проект 1: „Развитие на железопътен възел Пловдив“ по проект
„Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – фаза 2“ е
необходимо изработване на подробни устройствени планове – парцеларни планове за територията
на община Пловдив и община „Марица“, област
Пловдив, и изменение на подробните устройствени
планове – планове за регулация и застрояване
(ИПУП – ПРЗ) на с. Рогош и с. Скутаре, община
„Марица“, за развитие на участък 83: Междугарие
Филипово – Скутаре, участък 84: Гара Скутаре, и
участък 87: Междугарие Тракия – Скутаре. Железопътен възел Пловдив представлява национален
обект по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост и
чл. 29, ал. 1 от Закона за железопътния транспорт
като част от TEN-T мрежата и поради това, че
е разположен на трансевропейския транспортен
коридор „Ориент – Източно Средиземноморие“.
Предвид това на основание § 45 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на
територията (ДВ, бр. 25 от 2019 г.), чл. 129, ал. 3,
т. 2, букви „б“ и „в“, и ал. 4, чл. 136, ал. 1 във
връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 и 3, и ал. 2, чл. 110,
ал. 1, т. 1 и 5, чл. 64, ал. 5 и чл. 75, ал. 1 от Закона
за устройство на територията (ЗУТ); заявление на
Държавно предприятие „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“ с вх. № АУ1025/4.12.2018 г. (изх. № ЖИ-43 521/3.12.2018 г.),
допълнена с вх. № АУ10-25(12)/29.03.2019 г. и
№ АУ10-25/10.06.2019 г., Заповед № РД-02-15135 от 23.12.2016 г. на заместник-министъра на
регионалното развитие и благоустройството
за разрешаване изработване на ПУП – ПП и
изменение на ПУП – ПРЗ, разгласена по реда
на чл. 124б от ЗУТ, доказателства за извършено
съобщаване на изработения проект на ПУП – ПП
и ИПРЗ с обявление, обнародвано в „Държавен
вестник“, бр. 38 от 2017 г., от община Пловдив,
и бр. 21 от 2017 г. от Община „Марица“, което
е разгласено по реда на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ;
удостоверения за съгласуване по чл. 55, ал. 3
от Закона за кадастъра и имотния регистър
с изх. № 91769/18.12.2017 г. и удостоверени я
№ 91769/19.12.2017 г. за имотите в гр. Пловдив,
с. Войводиново, с. Рогош, с. Скутаре и с. Трилистник, община „Марица“, издадени от Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пловдив;
писмо № ЕО-1/20.04.2017 г. на МОСВ за проведена
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процедура по преценяване на необходимостта
от извършване на ОВОС, в рамките на която е
проведена процедура по оценка за съвместимост
(ОС) с предмета и целите на защитените зони,
приключила с Решение № ПВ-120-ПР/2016 г. на
директора на РИОСВ – Пловдив, което е преценено като достатъчно основание за одобряване
на ПУП, писмо изх. № ПУ-02-16(1)/26.02.2019 г.
на Басейнова дирекция „Източнобеломорски
район“, Решение на КЗЗ № КЗЗ-17 от 21.08.2018 г.
и писмо изх. № АО-1331/21.02.2019 г. на дирекция „Поземлени отношения и комасация“ при
МЗХГ, писмо на Община Пловдив, изх. № 17-РЗК201/8/8.12.2017 г., и на Община „Марица“, № 5300-4(7)/28.11.2017 г., във връзка с изискванията
на чл. 9, ал. 14 от Закона за защита от бедствия
и чл. 112, ал. 2, т. 12 от ЗУТ, писмо изх. № 5300-4(3)/26.09.2017 г. на Община „Марица“ във
връзка с чл. 63, ал. 4 от ЗУТ; съгласуване със:
Министерството на културата със становище
№ 33-НН-1224/20.03.2017 г., здравно заключение
изх. № 1696/28.02.2017 г. на Регионалната здравна инспекция – Пловдив, Министерството на
отбраната с писмо рег. № 14-00-195/9.06.2017 г.;
Министерството на вътрешните работи с писмо
рег. № 812100-11046/29.05.2017 г., Държавна агенция „Разузнаване“ с писмо рег. № 783/19.03.2019 г.,
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив, със становище
рег. № 104700-338/12.03.2019 г., Държавна агенция „Национална сигурност“ със становище
рег. № Д-706/29.03.2018 г., „Геозащита“ – ЕООД,
Перник, с писмо изх. № 017/11.02.2019 г., Агенция „Пътна инфраструктура“ с писмо № 24-00309/22.02.2019 г., Държавна агенция „Електронно
управление“ с писмо № ДАЕУ-2117/11.02.2019 г.;
съгласуване с експлоатационните дружества с писма: „ЕСО“ – ЕАД, с изх. № ЦУ-1138#5/25.03.2019 г.,
„ЕВН Електроразпределение България“ – ЕАД,
с писмо № 3859/17.03.2017 г., „Водоснабдяване и канализация“ – ЕООД, Пловдив, с писма изх. № 4360/15.03.2017 г. и изх. № 70 - 00 4567/27.09.2017 г., „Напоителни системи“ – ЕАД,
к лон Марица, с писма № 201#1/22.03.2017 г.,
№ 2 01#2/22.03.2 017 г., № 2 01#3/22.03.2 017 г.,
№ 201#4/22.03.2017 г., № 201#5/22.03.2017 г. и
№ 201#6/22.03.2017 г., „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
с п и с м о и з х . № 2 4 - 0 0 -3 2 0 (1)/ 7. 0 2 . 2 01 9 г.
(вх. № АУ10-25(10)/12.02.2019 г.), „Лукойл – България“ – ЕООД, с № 521/14.02.2019 г., „ВИВАКОМ – „БТК“ – АД, с писмо рег. инд. № 95Д-53/25.04.2017 г., „Теленор България“ – ЕАД,
с писмо № IT46818/28.02.2019 г., „А1 България“ – ЕАД, с писмо изх. № 1932/28.02.2019 г.,
Решение от протокол на Национа лни я експертен съвет по устройство на територията и
регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ
№ УТАТУ-01-02-28/14.05.2019 г. и Заповед № РД02-15-79 от 11.04.2019 г. (т. 3 и 7) на министъра
на регионалното развитие и благоустройството
за предоставяне на изпълнението на функции по
ЗУТ одобрявам проект за подробни устройствени
планове – парцеларни планове (ПУП – ПП) и
изменение на планове за регулация и застрояване
(ИПРЗ) за проект 1: „Развитие на железопътен въ-
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зел Пловдив“ на територията на община Пловдив
и община „Марица“, област Пловдив, по проект
„Подготовка на проект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас – фаза 2“ за:
УЧАСТЪК 83: Междугарие Филипово – Скутаре:
ПП за подобект 1: „Прелез на км 9+180 (път
Павел баня – Пловдив)“, за изграждане на пътен
надлез на жп км 9+248 на общински път PDV1191
в землищата на гр. Пловдив, община Пловдив, и с.
Войводиново, община „Марица“, област Пловдив.
УЧАСТЪК 84: Гара Скутаре:
ПУП – ПП за подобект 4: „Прелез на км
17+008 (път посока с. Рогош)“, за изграждане на
нов пътен надлез на км 17+008 в землищата на
с. Рогош, с. Скутаре и с. Трилистник, община
„Марица“, област Пловдив,
ПУП – ИПРЗ на с. Рогош, община Марица,
област Пловдив, за подобект 4: „Прелез на км
17+008 (път посока с. Рогош)“, във връзка с изграждане на нов пътен надлез на км 17+008 в
обхват: изменение на план за улична регулация
за промяна на оста на улица от о.т. 5а до о.т. 6
и създаване на бордюрни линии, план-схема на
вертикално планиране и надлъжен профил.
УЧАСТЪК 87: Междугарие Тракия – Скутаре:
ПУП – ПП за землищата на гр. Пловдив,
община Пловдив, с. Рогош и с. Скутаре, община
„Марица“, област Пловдив,
ПУП – ИПРЗ на с. Скутаре, община „Марица“,
област Пловдив, в обхват:
Изменение на ПР за УПИ за жп ареал, УПИ
XVIII – „зеленина“, в кв. 24, УПИ XIV – „зеленина“, в кв. 25, УПИ XII – „зеленина“, в кв. 26,
УПИ XIV – „зеленина“, в кв. 27, УПИ VI, УПИ
VII и обособяване на нови УПИ: УПИ – „за инженерна иннфраструктура“, за телата на насипите
на надлеза, УПИ I-12008 и УПИ II в нов кв. 19а,
УПИ I – „общ.“, в нов кв. 19б,
Заличаване на улична регулация от о.т. 69
до о.т. 70, от о.т. 103 – о.т. 69 – о.т. 66 – о.т. 63
до о.т. 56а и обособяване на нови улици: за нов
пътен надлез от о.т. 103 – о.т. 103 – о.т. 103б – о.т.
103в – о.т. 103г – о.т. 103д – о.т. 103е – о.т.
103ж – о.т. 103з – о.т. 103и – о.т. 103к – о.т. 103л
до о.т. 62, нова улица от о.т. 62 – о.т. 62а – о.т.
62б – о.т. 62в – о.т. 62г – о.т. 64а – о.т. 65, нов
тупик от о.т. 62г до о.т. 62д и нов тупик с обръщало от о.т. 72а – о.т. 72б – о.т. 71б до о.т. 71а,
комуникационно-транспортен план, план-схема
на вертикално планиране, надлъжен профил и
типов напречен профил.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ във връзка
с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс настоящата заповед подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Административния съд – Пловдив, в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
4898
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № РД-01-405
от 10 юни 2019 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията във връзка с чл. 34, ал. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за хората с
увреждания утвърждавам Национална програма
за заетост на хората с увреждания по чл. 44, ал. 1
от Закона за хората с увреждания.
Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ресорния заместник-министър.
Настоящата заповед да се доведе до знанието
на изпълнителния директор на Агенцията за
хората с увреждания за сведение и изпълнение.
Заповедта и приложенията към Националната
програма да се публикуват на интернет страницата на Министерството на труда и социалната
политика и Агенцията за хората с увреждания.
Министър:
Б. Петков
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА
за заетост на хората с увреждания съгласно чл. 44,
ал. 1 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ)
1. Цели на Програмата
1.1. Основна цел
Насърчаване и подпомагане на работодателите,
съответно органите по назначаване, за създаване
на условия за заетост, наемане на работа и/или
повишаване на пригодността за заетост на хората
с трайни увреждания.
1.2. Непосредствени цели
1.2.1. Осигуряване на достъп до работно място
на човек с трайно увреждане.
1.2.2. Приспособяване на работно място за
човек с трайно увреждане.
1.2.3. Оборудване на работно място за човек
с трайно увреждане.
1.2.4. Квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно
развитие на човек с трайно увреждане.
2. Целева група
Работодатели/органи по назначаване от обичайна работна среда, които осигуряват заетост
за хора с трайни увреждания в трудоспособна
възраст.
3. Териториален обхват
Програмата ще се осъществява на територията
на Република България.
4. Финансов ресурс
Програмата се финансира със средства от
държавния бюджет.
5. Продължителност на Програмата
До 31.12.2019 г.
6. Условия за допустимост
Всеки работодател, съответно органът по
назначаване, за да участва в Програмата, трябва
да отговаря на следните общи условия:
6.1. да е регистриран по действащото законодателство;
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6.2. да няма изискуеми публични задължения
към държавата или общините, установени с акт
на компетентен орган, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на
задълженията или задължението е по акт, който
не е влязъл в сила;
6.3. общият размер на получените държавни
помощи не надхвърля левовата равностойност
на 200 000 евро за период от три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна
година, а ако работодателят изпълнява дейности
по сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, общият размер
на получените помощи не надхвърля левовата
равностойност на 100 000 евро за период от три
бюджетни години – двете предходни и текущата
бюджетна година; този таван се прилага независимо от формата на помощта или от преследваната
цел и без значение дали предоставената помощ
се финансира изцяло или частично със средства,
произхождащи от Европейския съюз;
6.4. да не е получавал финансови средства от
други източници за същите допустими разходи
или за същата цел;
6.5. да не е в изключенията, посочени в чл. 1
от Регламент (ЕО) № 1407/2013 г. на Европейската комисия.
7. Институции за реализиране на Програмата
7.1. Министерство на труда и социалната политика (МТСП)
7.1.1. Утвърждава Програмата на основание
чл. 44, ал. 1 от Закона за хората с увреждания.
При необходимост министърът със заповед изменя
и допълва Програмата.
7.1.2. Осигурява необходимите средства за
реализация на Програмата от бюджета на министерството.
7.1.3. Осъществява обща координация, контрол по изпълнението на Програмата и оценка
на резултатите.
7.1.4. Оказва методическа помощ при реализиране на Програмата.
7.1.2. Агенция за хората с увреждания (АХУ)
7.1.2.1. Организира прилагането на Програмата
и сключва договори с работодателите за финансиране на заложените за изпълнение проектни
дейности.
7.1.2.2. Разпределя средствата по критерии,
регламентирани в Методиката, неразделна част
от Програмата.
7.1.2.3. Осъществява контрол по изпълнението
на Програмата.
7.1.2.4. Осигурява информация за реализация
на Програмата.
7.1.3. Агенция по заетостта (АЗ)
7.1.3.1. Оказва съдействие при наемането на
работа на лица с трайни увреждания в трудо
способна възраст, които са регистрирани като
безработни в Дирекция „Бюро по труда“.
7.1.3.2. Взаимодейства с АХУ при реализацията
на Програмата.
7.2. Обучаващи институции
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7.2.1. Адаптират съществуващи и/или разработват и предлагат подходящи програми за
обучение на лица с трайни увреждания, обект
на Програмата.
7.2.2. Обучаващите институции осигуряват
достъпна и адаптирана база за провеждане на
обучението на хората с трайни увреждания по
Програмата.
7.2.3. Издават документ, доказващ успешното
приключване на обучението.
7.3. Работодатели по Националната програма
Всеки работодател по настоящата Програма:
7.3.1. сключва договор за финансиране с АХУ
за предоставяне на средства по Програмата;
7.3.2. разкрива работни места за срок от 36
месеца, на които наема лица с трайни увреждания
в трудоспособна възраст, като сключва и изменя
трудови договори с тях;
7.3.3. посочва обучаваща институция, която да
извърши обучение на лицата с трайни увреждания в съответствие с изискванията за заеманата
длъжност.
7.4. Организации на работодателите и национално представителни организации на и за хората
с увреждания
7.4.1. Съдействат на АХУ за популяризиране
на Програмата.
7.4.2. Участват при реализацията на Програмата чрез информиране на хората с трайни
увреждания и работодателите за възможностите
за включване в Програмата.
8. Допустими дейности по реализация на
Програмата
Отпускат се средства за следните области на
действие, условно наречени компоненти.
8.1. Компонент 1:
Осигуряване на достъп до действащи или
разкривани нови работни места за лица с трайни
увреждания в трудоспособна възраст.
8.2. Компонент 2:
Приспособяване на съществуващи работни
места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст.
8.3. Компонент 3:
Оборудване на нови работни места за лица с
трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстващо на характера на тяхното заболяване.
8.4. Компонент 4:
Квалификация и преквалификация, съответно
обучение за професионално и служебно развитие.
9. Очаквани резултати
9.1. Откриване на нови работни места за хора
с трайни увреждания в обичайна работна среда.
9.2. Осигуряване на подходящи условия на
труд за хора с трайни увреждания в обичайна
работна среда.
9.3. Повишена пригодност за заетост на хората
с трайни увреждания.
9.4. Осигуряване на устойчива заетост на хората с трайни увреждания.
9.5. Увеличаване броя на работодателите,
наемащи безработни хора с трайни увреждания.
9.6. Пълноправно вк лючване на хората с
трайни увреждания в работоспособна възраст в
обществения живот.

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

10. Наблюдение и контрол
В хода на реализация на Програмата ще се
извършват следните действия:
10.1. контрол по правилното усвояване на
средствата;
10.2. постоянен контрол за изпълнение на проектните дейности от работодателите, сключили
договори с АХУ по Програмата.
11. Методика и документи
Неразделна част от настоящата програма е
Методиката за финансиране на проектни предложения на работодатели/органи по назначаване
по Национална програма за заетост на хората с
увреждания ведно с документи за кандидатстване
към нея.
МЕТОДИКА
за финансиране на проектни предложения на
работодатели/органи по назначаване по Национална програма за заетост на хората с увреждания
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) Тази Методика има за цел да се създаде необходимата организация за провеждане на
конкурси от Агенцията за хората с увреждания
(АХУ) за финансиране на проекти по Национална
програма за заетост на хората с увреждания на
работодатели/органи по назначаването (наричани по-нататък за краткост „работодатели“) в
съответствие с разпоредбите на чл. 44, ал. 1 от
Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и чл. 35 от
Правилника за прилагане на Закона за хората с
увреждания (ППЗХУ).
(2) С нея се утвърждават процедурите за допускане до разглеждане, оценка и класиране на
проектни предложения на работодателите, чиято
реализация е насочена към заетост на хората с
трайни увреждания.
(3) С Методиката се определят етапите на
изпълнение на всяко проектно предложение:
1. етап, през който работодателят е длъжен
да поддържа заетост за срок не по-кратък от 36
месеца след сключване на договор за предоставяне на финансиране за заложените за изпълнение
проектни дейности;
2. етап на изпълнение на дейностите, през
който работодателят е длъжен да усвои отпуснатите средства.
Чл. 2. (1) Работодателите могат да кандидатстват пред АХУ с предложение за отпускане на
средства за покриване на инвестиционни разходи
по четири компонента:
1. компонент 1 – за осигуряване на достъп
до съществуващи или разкривани нови работни
места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст;
2. компонент 2 – за приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни
увреждания в трудоспособна възраст;
3. компонент 3 – за оборудване на нови работни
места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстветстващо на характера
на тяхното заболяване;
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4. компонент 4 – квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и
служебно развитие за лица с трайни увреждания
в трудоспособна възраст.
(2) Работодателите могат да ползват средства по
четирите компонента, като отчитат индивидуалните потребности на лицата с трайни увреждания.
Чл. 3. (1) Средствата, които се отпускат от
АХУ за финансиране на класираните в конкурса
предложения, не могат да превишават определените лимити по компоненти.
(2) Когато средствата, които са нужни за
изпълнение на дейностите по даден компонент,
превишават определения лимит, превишението
е за сметка на кандидата и се представя като
собствен принос.
Чл. 4. (1) Лимитът на средствата по компонент 1 е до 10 000 лв.
(2) Необходимото финансиране по компонента
се отпуска за осигуряване на достъп на лица,
имащи увреждания на опорно-двигателния апарат, зрителни увреждания или други специфични
увреждания, както и при наличието на подходящи
и основателни доказателства от страна на работодателя за наложителността от извършване на
дейности по осигуряване на архитектурен достъп
до сградата и вътре в нея, в т.ч. и до близкото до
работното място санитарно помещение.
(3) Сумата по ал. 1 се отпуска на кандидата
еднократно без оглед на броя на лицата с трайни
увреждания, които ще се възползват от него.
(4) Не се отпускат средства за осигуряване на
достъп на лица с увреждания, когато те са клиенти (пациенти) на работодателя. В този случай
работодателят осигурява необходимите средства
за изграждане на достъп от други източници.
(5) Средствата за достъп могат да се използват за
изграждане на рампи, пътеки за хора със зрителни
увреждания, механизми за облекчено влизане/
излизане през външния вход на сградата, в която
се разполагат работните места за лицата с трайни
увреждания, за изграждане и/или приспособяване
на санитарни помещения и подстъпите към тях.
При извършване на посочените дейности се прилагат разпоредбите на съответните нормативни
актове за проектиране, изпълнение и поддържане
на строежите в съответствие с изискванията за
достъпна среда за населението, включително за
хората с трайни увреждания.
(6) Исканото финансиране за изграждане и/
или приспособяване на санитарно помещение за
нуждите на лица с трайни увреждания трябва да
се използва само за извършване на строителномонтажни работи. Неговият размер не може да
бъде повече от 5000 лв.
(7) Средствата за осигуряване на достъп се
отпускат на кандидати, които са собственици
на сградата или на части от нея, където ще се
оборудва работно място за лица с трайни увреждания при условията на ал. 4.
(8) Ако работодателят не е собственик, той
представя надлежно подписан договор за наем и
писмено съгласие от собственика за изграждане
на достъпа, като се изброяват всички обекти, за-
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сегнати от дейностите по изграждане на достъпа.
С договора за наем работодателят трябва да си
осигурява ползването на изградения достъп за срок
не по-кратък от срока на договора за финансиране.
(9) Работодателят представя снимки на обекта
(помещението) преди извършване на строително-монтажните работи с кратко описание на
състоянието. Когато е приложимо, представя и
конструктивно становище, техническа документация и разрешение за строеж.
(10) При смяна на адрес на осъществяване на
дейността по проекта работодателят осигурява
достъп за работещите хора с трайни увреждания
за своя сметка.
Чл. 5. (1) Лимитът на средствата по компо-
нент 2 е до 10 000 лв. за едно работно място.
(2) Средствата по предходната алинея се
използват за приспособяване на уреди, приспособления и съоръжения, с помощта на които се
компенсират дефицитните състояния, свързани
с увреждането на лицето, чието работно място
се приспособява във връзка с изпълняване на
вменените му служебни задължения.
(3) При смяна на адрес на осъществяване на
дейността по проекта работодателят осигурява
приспособяване на работното място за своя сметка.
Чл. 6. (1) Лимитът на средствата по компонент 3 е до 10 000 лв. за едно работно място.
(2) Средствата по предходната алинея се използват за придобиване на оборудване за работно
място за новонаето лице с трайни увреждания.
Оборудването трябва да осигурява необходимите
технически условия, технология и последователност в процедурите, позволяващи на новонаетото лице ефективно да изпълнява вменените му
служебни задължения.
(3) Средствата по ал. 1 могат да се използват за
придобиване само на активи, имащи дългосрочен
характер на използване, без които наетото лице
с трайни увреждания не би могло да изпълнява
непосредствените си служебни задължения.
(4) Размерът на отпусканите средства за оборудване на работно място е пропорционален на
величината на работното време, през което лицето
с трайни увреждания ще изпълнява задълженията
си по длъжностна характеристика, освен ако на
работното място не работят последователно две
лица с трайни увреждания, формирайки така
един пълен работен ден при изпълнението на
една и съща длъжност.
(5) Придобиваните активи за оборудване на
работното място трябва да бъдат нови. Когато
работодателят предвижда придобиване на активи
втора употреба, той задължително посочва във
формуляра причините, налагащи тяхното придобиване, като мотивира своя избор.
(6) Работодател, получил финансиране, възстановява на АХУ използваните финансови средства
по ал. 1, когато закупи активи втора употреба,
без да е заложил и обосновал това в конкурсното
си предложение.
Чл. 7. (1) Лимитът на средствата по компонент 4 е до 200 лв. на лице с трайно увреждане
на ден.
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(2) Сумата по ал. 1 се отпуска за покриване
на разходи за провеждане на обучителни курсове
за наето лице с увреждане, които са пряко свързани със заеманата длъжност. В тях се включват
разходи за:
1. обучение и материали – до 100 лв., и
2. транспорт и пансион – до 100 лв., когато обучението се провежда в населено място, различно
от седалището на работодателя, и/или разходът
не е признат на друго нормативно основание.
(3) С придобиване на финансови средства по
този компонент се повишават квалификацията
и преквалификацията и професионалното и
служебното развитие на наетите лица с трайни
увреждания.
(4) Обучителните курсове от ал. 3 се провеждат от лицензирани обучители, които след
провеждане на обучението трябва да издадат
документ, доказващ успешното му приключване.
Чл. 8. (1) Отпускането на средства на класираните за финансиране кандидати става само
при условие, че след сключване на договора за
финансиране работодателят наеме или преназначи
лице от целевата група за срок не по-кратък от
36 месеца.
(2) На работните места по предходната алинея,
с изключение на лицата по чл. 7, работодателят
може да наема последователно повече от едно
лице със същия (сходен) вид увреждане, което се
е имало предвид при изграждане на работната
среда и на работното място.
(3) Когато работодател, получил финансиране
по чл. 7, не поддържа заетост за срок от 36 месеца за обучавано лице, той обучава за собствена
сметка друго лице с трайни увреждания.
(4) Когато работното място за лице с трайни
увреждания е предназначено за сезонна работа,
при определяне на продължителността по чл. 1,
ал. 3, т. 1 се зачита само времето, през което
назначеното лице е работило при наличието на
сключен трудов договор с определен конкретен
период на работа и фактически изплатено трудово
възнаграждение за този период.
Чл. 9. (1) Всеки работодател може да участва в
обявения конкурсен кръг само с едно предложение.
(2) До оценка в конкурса се допуска работодател, който отговаря на следните критерии:
1. има приключила една пълна отчетна (календарна) година преди годината на кандидатстване,
през която е извършвал дейност;
2. през предходната пълна отчетна (календарна)
година преди годината на кандидатстване не е
отчел финансов резултат „загуба“.
Чл. 10. В последващи конкурси на АХУ работодатели, реализирали и/или реализиращи
проекти по тази Методика, в т. ч. и проекти,
чийто срок от 36 месеца не е приключил, могат да участват при изпълнение на следните
съвкупни условия:
1. предходните проекти са приключени успешно и/или неприключените още проекти се
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изпълняват без забележки, което се потвърждава
от издаден констативен протокол по чл. 23, ал. 3;
2. с новия проект се осигурява достъп до нови
работни места за лица с трайни увреждания
при условията на чл. 4, когато изградени вече
съоръжения не осигуряват достъп до тези нови
работни места;
3. с новия проект се осигурява приспособяване и/или оборудване на работни места за лица с
трайни увреждания, които не са били обект на
финансиране в рамките на предходни реализирани
и/или реализиращи се проекти и на тях няма да се
преназначават лица с трайни увреждания, за които
вече са били разкрити подобни работни места;
4. с новия проект не се иска финансиране за
постигане на резултати, които е трябвало да се
постигнат с реализацията на предходен проект.
Раздел II
Процедура и критерии на оценяване и класиране
на проектните предложения
Чл. 11. Проектните предложения се оценяват от комисия, назначена от изпълнителния
директор на АХУ. Одобрените за финансиране
предложения се отразяват в специално изготвен
протокол, който се предлага за утвърждаване на
изпълнителния директор на АХУ.
Чл. 12. (1) Комисията разглежда получените
конкурсни предложения и ги оценява по посочените в чл. 13 критерии за оценка.
(2) Комисията оценява целесъобразност и
изпълнимост на предложението. Те се определят
като среден сбор от точките, получени от всички
членове на комисията.
Чл. 13. Специфичните показатели за оценка
на конкурсните предложения за целесъобразност
и изпълнимост са следните:
1. точност и пълнота на формуляра – формулярът трябва да бъде с попълнени точки и
подточки, информацията в него трябва да бъде
ясна и аргументирана, между отделните точки
и подточки трябва да е налице обвързаност,
последователност и логика, не се допускат вътрешни противоречия, необосновани повторения
и изкривяващи съдържанието на предложението
техническ и грешк и; използваните оценъчни
показатели в различните части на формуляра
трябва да са еднозначно определени, а тяхното
изчисляване трябва да е аргументирано и проследимо;
2. обоснованост на преоборудваните и разк ри ва н и т е рабо т н и мес та – п ред ложен ие т о
трябва да дава ясна представа за потребностите
на кандидата от преоборудването на действащи
и разкриването на нови работни места; за възможността на тези работни места трудово да се
интегрират хора с трайни увреждания, когато те
са предназначени за новоназначавани или преназначавани лица, в т.ч. и чрез изграждане на
достъп до тях; за дейностите, които ще изпълняват
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лицата с трайни увреждания, и потребността от
целево приспособяване на действащи и оборудване на нови работни места във връзка с техните
увреж дания и съществуващата архитектурна
среда в предприятието; за причините да бъдат
избрани конкретни лица с трайни увреждания
като бенефициенти по проекта;
3. реалистичност на очакваните резултати – очакваните резултати от реализацията на
заложените проектни дейности трябва да са ясно
и точно формулирани, еднозначно определени,
количествено измерими, обвързани с конкретни
срокове, постижими в рамките на определения
инвестиционен етап;
4. пълнота и изчерпателност на дейностите – предложението трябва да включва подробно
описание на всички взаимносвързани дейности,
които предстои да се извършат във връзка с реализацията на проекта; за всяка дейност трябва
да са определени конкретни разходи, чийто
размер трябва да се гарантира от оферта, специално избрана измежду най-малко три актуални
конкурентни оферти на доставчици на активи и
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услуги, от специализирани справочници и/или
други източници на релевантна информация,
изборът на офертата трябва да е обоснован;
5. прозрачност на бюджета – изготвеният бюджет трябва в максимална степен точно, ясно и
систематизирано да отразява планираните разходи,
свързани с извършване на предвидените дейности,
които трябва да съответстват на лимитите по
компоненти;
6. устойчивост на дейностите от етапа, през
който работодателят е длъжен да поддържа
заетост за срок не по-кратък от 36 месеца след
сключване на договор за предоставяне на финансиране – предложението трябва да съдържа
доказателства, че работодателят ще може да
осигури ефективна трудова заетост и реализация
на предвидените лица с трайни увреждания за
целия период от 36 месеца.
Чл. 14. (1) При определяне на точките по
специфични показатели се попълва следната
таблица, в която за всеки специфичен показател
е утвърден коефициент за тежест:

Специфичен показател

Петстепенна
скала за оценка (точки)

Присъдени
точки

А

1

2

1. Точност и пълнота на формуляра

мин. 0;
макс. 4

4

2. Обоснованост на преоборудваните и разкриваните работни места

мин. 0;
макс. 4

5

3. Реалистичност на очакваните
резултати

мин. 0;
макс. 4

2

4. Пълнота и изчерпателност на
дейностите

мин. 0;
макс. 4

5

5. Прозрачност на бюджета

мин. 0;
макс. 4

2

6. Устойчивост на дейностите от
етапа на осигуряване на заетост

мин. 0;
макс. 4

3

Обща оценка

Х

Х

КоефиОбща
циент за
оценка
тежест (к.2 * к.3)
3

4

Обосновка на
присъдените
точки
5

Х

(2) Всеки член на експретната комисия присъжда точки по всеки специфичен показател в колона 2
от таблицата по ал. 1, като прилага посочената петстепенна скала и съответните критерии за определяне на конкретния брой точки:
Брой на
точките
4 точки
3 точки
2 точки
1 точка
0 точки

Критерии
Оценка „отличен“ – по съответния специфичен показател работодателят е спазил всички
необходими изисквания, налице са нужните доказателства за пълнота, обоснованост, точност, яснота и приложимост в процеса на неговата изпълнимост.
Оценка „добър“ – по съответния специфичен показател работодателят е спазил всички
необходими изисквания, налице са доказателства за неговата изпълнимост, съпътствани
от видими пропуски и непълноти.
Оценка „задоволителен“ – по съответния специфичен показател работодателят не е спазил
всички необходими изисквания, налице са пропуски и неясноти, които биха затруднили
неговата изпълнимост.
Оценка „формален“ – по съответния специфичен показател участникът е направил формално
предложение без изискуемата пълнота и обоснованост, които се съпътстват от сериозни
пропуски и неясноти, доказващи неговата затруднена изпълнимост.
Оценка „лош“ – по съответния специфичен показател участникът е направил формално
предложение без изискуемата пълнота и обоснованост, налице са сериозни рискове и
съмнения относно неговата изпълнимост.
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(3) Всеки член на експертната комисия обосновава присъдените от него точки по ал. 2.
Обосновката се представя в колона 5 на таблицата по ал. 1.
(4) Общата оценка, която определя всеки член
на експертната комисия, се формира в колона 4
като произведение от присъдените точки и коефициента за тежест. Максималният брой точки,
които могат да се присъдят на едно конкурсно
предложение, е 87 точки.
Чл. 15. Въз основа на присъдените от всички
членове на експертната комисия точки за всяко
проектно предложение се определя оценката за
целесъбразност и изпълнимост.
Чл. 16. До финансиране се допускат само
предложенията, които са събрали 44 и повече
от 44 точки за целесъбразност и изпълнимост.
Чл. 17. Въз основа на изчисления брой точки проектните предложения се подреждат по
низходящ ред. Всеки работодател с класирано
предложение получава в пълен размер исканата,
уточнена или коригирана сума. Исканата сума
може да бъде редуцирана поради допуснати грешки
и необективно и неправилно направени разчети,
както и поради неспазване на пределните лимити
по компоненти.
Чл. 18. Предложение, което по реда на класирането си получава средства, представляващи
само част от определения за него бюджет, се
финансира от АХУ след преработка на бюджета.
Раздел III
Специфични условия на кандидатстване, механизъм на финансиране и отчитане на получената
субсидия
Чл. 19. (1) Всеки кандидат в конкурса представя:
1. попълнен формуляр по образец (приложение № 1);
2. попълнен подробен бюджет по образец
(приложение № 2);
3. таблица за оценка на административното
съответствие по образец (приложение № 3);
4. БУЛСТАТ или ЕИК;
5. копие от акта за учредяване на кандидата и
копие от удостоверението за актуално състояние,
издадено от компетентен съд не по-рано от 3
месеца преди датата на подаване на конкурсните документи; такива документи не представят
кандидатите, които са вписани в Търговския
регистър на Агенцията по вписванията;
6. дек ларация за общия размер на получените държавни помощи, чийто размер не
надхвърля левовата равностойност на 200 000
евро за период от три бюджетни години – двете
предходни и текущата бюджетна година, а ако
работодателят изпълнява дейности по сухопътни
товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, че общият размер на получените
помощи не надхвърля левовата равностойност
на 100 000 евро за период от три бюджетни го-
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дини – двете предходни и текущата бюджетна
година; този таван се прилага независимо от
формата на помощта или от преследваната цел
и без значение дали предоставената помощ се
финансира изцяло, или частично със средства,
произхождащи от Европейския съюз, по образец
(приложение № 4);
7. декларация за липса на публични задължения по образец (приложение № 4);
8. декларация за това, че за конкурсния проект
не са получавани и не се очаква да бъдат получени финансови средства от други източници за
същите допустими разходи или за същата цел по
образец (приложение № 4);
9. декларация за това, че не попада в обхвата
на изключенията, посочени в чл. 1 от Регламент
(EС) № 1407/2013, по образец (приложение № 4);
10. годишен финансов отчет за последната
пълна финансова година преди обявяването
на конкурса, в т.ч. и приложението към него,
и баланси (отчети за финансовото състояние)
и отчети за приходите и разходите (отчети за
печалбата или загубата и другия всеобхватен
доход) за една отчетна година, предхождаща
последната пълна финансова година, само в
случай че работодателят не ги е представил или
няма задължението да ги представи в Агенцията
по вписванията в сроковете на представяне на
конкурсното предложение;
11. минимум по три актуални оферти или други
носители на обективна техническа информация
за всеки от придобиваните активи и всяка от
получаваните услуги, включени в бюджета на
предложението; офертите или другите носители
на обективна техническа информация трябва да
са издадени не по-рано от 1 месец преди датата
на кандидатстване и да са с валидност най-малко
4 месеца след датата на кандидатстване;
12. когато работодателят не е орган по назначаване, се представя пълномощно от органа по
назначаване (когато е приложимо);
13. списък на лицата от целевата група с три
имена и ЕГН;
14. декларация относно извършването или не на
стопанска дейност по образец  (приложение № 4);
15. копие от акта за собственост на сградата или
на части от нея или копие на договора за наем и
писмено съгласие от собственика за извършване
на предвидените строително-монтажни работи
по компонент 1 (когато е приложимо);
16. длъжностни характеристики за работните
места на лицата с трайни увреждания;
17. действащи договори/заповеди за наетите
по трудови или служебни провоотношения лица
от целевата група;
18. документи по чл. 4, ал. 9 (когато е приложимо);
19. документ/и, доказващ/и, че обучителят е
лицензиран.
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(2) Във връзка с осъществяването на своята
работа комисията по чл. 11 може да изиска от
работодателите и други допълнителни документи, доказващи и изясняващи конкретни обстоятелства, които се отнасят до целесъобразността
и изпълнимостта на дейностите, предвидени в
конкурсното предложение.
(3) Проектното предложение, вк лючващо
документите по ал. 1, се представя по един от
следните начини:
1. на място, в офиса на Агенцията за хората
с увреждания;
2. чрез лицензиран пощенски оператор;
3. по електронен път.
Чл. 20. (1) Утвърдените за финансиране кандидати сключват договор, в който се посочват:
1. място на реализация на проекта;
2. размер на отпуснатите финансови средства;
3. срокът на усвояване на средствата;
4. броят на разкриваните работни места;
5. продължителността на работното време на
лицата, наемани или преназначавани на разкриваните работни места;
6. показателите и периодичността за извършване на мониторинг и контрол;
7. санкциите при неизпълнение на договорните условия;
8. сроковете за представяне и съдържанието
на техническия и финансовия отчет за изпълнението на дейностите в етапа по чл. 1, ал. 3, т. 2
и изискуемите документи по отчитането им;
9. други необходими клаузи.
(2) При сключване на договора по ал. 1 се
представят актуални оферти, когато срокът на
използваните за обосновка на конкурсното предложение оферти е изтекъл или оферентът вече
не може да ги изпълни.
Чл. 21. Утвърдената в договора сума се изплаща на три транша:
1. 50 % след сключване на договора с АХУ
и представяне на договор/заповед с наетото по
трудово или служебно правоотношение лице с
трайни увреждания или документи за преназначаването им във връзка с изпълнението на проекта;
2. 30 % след приключване на проекта, направена проверка, удостоверена с констативен
протокол по чл. 23, ал. 3, и представен в АХУ
отчет за реализация на проекта, в т.ч. и документи, удостоверяващи и доказващи неговото
изпълнение;
3. 20 % след утвърждаване от АХУ на отчета
за реализация на проекта, в т.ч. и на документите, удостоверяващи и доказващи неговото
изпълнение;
4. при отпускане на финансиране само по чл. 7
средствата се изплащат на 2 транша: 20 % след
сключване на договора с АХУ и представяне на
договор/заповед с наетото по трудово или служебно правоотношение лице с трайни увреждания
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или друг документ за преназначаване; 80 % след
приключване на проекта, направена проверка,
удостоверена с констативен протокол по чл. 23,
ал. 3, и представен в АХУ отчет за реализация на
проекта, документи, удостоверяващи и доказващи
неговото изпълнение, в т.ч. сертификат, удостоверение или друг документ, доказващ успешното
приключване на обучението.
Чл. 22. (1) След изпълнение на етапа, в който
работодателят е длъжен да усвои отпуснатите
средства, той изготвя и представя технически и
финансов отчет, в който се отразява изпълнението на проекта.
(2) Неразделна част от техническия и финансовия отчет са заверените от отчитащата се
организация изискуеми документи, регламентирани в договора, върху които се изписва изразът
„Вярно с оригинала“ и се полага се подписът от
ръководителя, освен ако представеният документ
не е оригинал.
Раздел IV
Наблюдение и контрол
Чл. 23. (1) Изпълнението на проектните дейности и на поетия ангажимент да се осигури
трудова заетост на лица с трайни увреждания се
следи чрез организирането и провеждането на
периодично наблюдение и контрол по показателите, послужили като основание за класиране на
работодателите и отпускане на финансирането.
(2) Периодичността на контрола, която се
вписва в договора за финансиране на проекта,
не може да бъде по-малка от един път на 12
месеца. Срокът на контрола обхваща етапите на
изпълнение на проектните дейности.
(3) Резултатите от извършените проверки се
отразяват в констативен протокол, който се подписва от представител на АХУ и работодателя
или упълномощено от него лице.
Чл. 24. (1) Когато вследствие на извършен
контрол бъдат констатирани отк лонени я от
договорените с АХУ резултати във връзка с изпълнението на дейностите от етапа на усвояване
на отпуснатите средства, работодателят се предупреждава за регистрираните несъответствия и
от него се изисква те да бъдат отстранени в срок
не по-дълъг от 14 дни.
(2) Когат о след из т и ча не на 14 -д невн и я
предупредителен срок по ал. 1 констатираните
несъответствия не са отстранени, използваните
финансови средства се възстановяват ведно със
законната лихва.
(3) Когато при извършване на контрол бъдат констатирани отклонения от договорените
с АХУ резултати за наемане на лица с трайни
увреждания на разкритите целево работни места, се издава предписание с фиксиран срок за
отстраняване.
(4) Ако в рамките на указания срок не се
отстрани констатираното нарушение, използваните финансови средства се възстановяват от
работодателя ведно със законната лихва.
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Приложение № 1

Приложение № 1

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Формуляр за кандидатстване
за получаване на финансиране от средствата на Агенцията за хората с
увреждания по чл. 44, ал.1 от Закона за хората с увреждания

Заглавие на конкурсното предложение:
Компонент 1:
Финансиране на достъп до работни места
Компонент 2:
Финансиране на приспособяване на
съществуващи работни места
Компонент 3:
Финансиране на оборудване на нови работни
места
Компонент 4:
Финансиране на квалификация и обучение

Име на работодателя:

Име на лицето, представляващо работодателя:

Подпис на лицето, представляващо
работодателя:

Регистрационен номер на проекта

1
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А. Обща информация

(На заглавната страница отбележете компонентите, по които кандидатствате)

1. Данни за работодателя
Пълно наименование на кандидата:
Юридически статут:
ЕИК / БУЛСТАТ
Официален адрес:
Адрес за кореспонденция:
Лице за контакти:
Телефон:
Адрес на електронна поща:
Адрес на Интернет - страница:

2. Данни за банковата сметка
Титуляр на сметката:
IBAN №:
Име на банката:
Адрес на банката:
Име(на)
на
спесимен:

лицето(ата),

имащ(и)

Длъжност(и) на лицето(ата) със спесимен:

3. Описание на работодателя
3.1. Кога е създадена Вашата организация и кога е започнала своята дейност?

3.2. Какви са основните дейности на Вашата организация?

4. Управленски капацитет и ресурсна осигуреност на кандидата
4.1. Опит в изпълнението на проекти и проекти със социална насоченост (ако има такъв)

Опишете проектите, управлявани от Вашата организация за последните 3 години в социалната област. В специална
група обособете изпълнените/изпълняваните проекти, финансирани от АХУ.
За всеки проект поотделно отбележете:

2
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Цел на проекта и местоположение на изпълнението му.



Постигнати резултати.



Роля на Вашата организация (основен изпълнител или партньор) и степен на участието й в проекта.



Стойност на проекта.



Донори на проекта (име, адрес, e-mail, телефон, сума).

4.2. Ресурси
Представете ресурсите, с които разполага Вашата организация. Специално отбележете тези, които имат
пряко отношение към реализацията на конкурсното предложение. Във връзка с това посочете:


Годишния оборот от основна дейност за годината преди годината на конкурса (само приходите от
продажби на продукция, стоки и услуги за стопанските организации; само трансферите и
приходите, имащи пряко отношение към основните функции на бюджетната организация).



Получения счетоводен финансов резултат за годината преди годината на конкурса (за стопанските
организации).



Броя на наетите на пълно и частично работно време служители и работници по основни категории
към 31 декември на годината, предхождаща годината на конкурса.



Броя на наетите лица с трайни увреждания (ако има такива).



Наличието или не на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност. Когато е налична
такава регистрация, се посочва нейното основание.



Друга подходяща информация, разкриваща управленския капацитет на кандидатстващата
организация.

Б. Информация за конкурсното предложение
5. Описание на конкурсното предложение
5.1. Заглавие на конкурсното предложение
[Заглавието трябва да бъде достатъчно конкретно и да дава информация за главното предназначение на проекта. То не
трябва да дублира целта.]

5.2. Местоположение на извършваната дейност

[Къде ще се осъществяват предвидените по проекта дейности]

5.3. Цел на конкурсното предложение

[Могат да се посочат общи и специфични цели, които трябва да са ограничени по брой. Очакваните резултати и
планираните дейности не могат да се класифицират като цели на проекта.]

5.4. Размер на финансирането, за което се кандидатства пред АХУ с това предложение
Размер на финансирането от Размер на личния принос на Обща стойност на предложението:
АХУ:
кандидата:
(Личен принос се посочва тогава, когато освен финансиране от АХУ се използват и собствени средства
за постигане на очакваните резултати по проекта.)
5.5. Резюме на очакваните резултати по конкурсните показателите:
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5.5.1. Разкривани нови работни места
[Посочват се работните места, на които ще се назначат нови лица от целевата група.]
5.5.2. Преоборудвани работни места
[Посочват се работните места, на които ще се преназначат вече работещи лица от целевата група.]
5.6. Обща информация за конкурсното предложение
Представя се информация за:

5.6.1.

- Целевата група, като посочите поименно всяко лице, спецификата на заболяването му,
степента на намалена работоспособност, възраст.

5.6.2.

- Причините за избора на конкретните лица от целевата група, като ги обвържете с
конкретните потребности за развитие на работодателя.

5.6.3.

- Длъжностните характеристики на работните места, на които ще се назначат/преназначат
лица от целевата група. Посочват се служебните задължения, които трябва да се изпълняват
на конкретното работно място.

5.6.4.

- Квалификационните умения и способности на лицата с увреждания и тяхното съответствие
на дейностите, които те ще изпълняват, като се даде и оценка на възможността те да се
справят с тях.
- Продължителността на дневното работно време, през което ще се изпълняват определените в
длъжностната характеристика служебни задължения по отделни работни места.

5.6.5.

- Необходимостта от извършване на дейностите по компонент 1, където е приложимо. Във
връзка с това се привеждат необходимите аргументи и доказателства за наложителността от
извършване на предвидените последователни дейности и операции, които се обвързват с
конкретните потребности на лицата от целева група, имащи увреждания на опорнодвигателния апарат, зрителни увреждания и със съществуващата неподходяща архитектурна
среда в организацията (предприятието).
- Собствеността на обекта, където ще се извършат строително-монтажните работи по
осигуряване на достъп.
- Описание на състоянието на обекта (помещението/помещенията), където ще се извършват
строително-монтажните работи за осигуряване на архитектурен достъп и необходимостта от
изготвяне и одобряване на проекти и становища, издаване на разрешения, когато е
приложимо.

5.6.6.

- Необходимостта от извършване на дейностите по компонент 2, като се посочва в каква
степен всяка предвидена дейност за приспособяване на уреди и съоръжения, с помощта на
които се компенсират дефицитните състояния, свързани с увреждането на лицето, чието
работно място се приспособява във връзка с изпълняване на вменените му служебни
задължения.

5.6.7.

- Необходимостта от придобиване на активи по компонент 3 за оборудване на новите работни
места, като се посочва в каква степен всеки отделен самостоятелен актив - е целесъобразен,
оправдан и наложителен от гледна точка на създаването на подходящи работни условия за
трудова реализация на лицата от целевата група съобразно техните увреждания.
- Когато работодателят предвижда закупуване на активи втора употреба, задължително
посочва причините налагащи тяхното придобиване, като мотивира своя избор.
- Начин на разпределяне на стойността на придобит актив, който ще се ползва от две и повече
лица от целевата група в рамките на един работен ден.

5.6.8.

- Необходимостта от провеждане на обучение по компонент 4. Обосновава се потребността
от обучение чрез участие в обучителен курс, имащ пряко отношение към заеманата длъжност
на лицето с трайни увреждания. Във връзка с това се привеждат необходимите аргументи и
доказателства за наложителността от извършване на обучителни дейности, които се обвързват
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с конкретните потребности на лицата от целева група. Описва се времетраенето на обучението
и се прилага график за провеждането му. Аргументира се и се прилагат необходимите
доказателства, когато обучението ще се извършва в населено място извън седалището на
работодателя (когато е приложимо).
5.6.9.

- Възможността организацията да осигури устойчива трудова заетост за лицата от целевата
група за срок не по-малък от 36 месеца след сключване на договор за финансиране, като се
дадат реалистични и разумни доказателства за осигурени източници за заплащане на техния
труд.

5.6.10. - Възможните рискове, които биха могли да застрашат реализацията на проектните дейности и
заетостта на лицата с трайни увреждания по време на срока договора, и мерките за
противодействие и предотвратяване на тези рискове.
5.7. Описание на очакваните резултати
Формулират се и се изброяват конкретните резултати, които се очаква да се постигнат с реализацията на
проектните дейности, като се използва подходяща логическа последователност. За всеки резултат се дава
кратка обосновка, посочва се начинът на определянето му, дават се количествени измерители, обвързани
с конкретни срокове.
5.8. Подробно и изчерпателно описание на планираните дейности
5.8.1. При описанието на дейностите се прави връзка и се следва логиката и последователността на
изброяването на формулираните очаквани резултати. Не е допустимо описанието на дейност, за която
не е формулиран очакван резултат! Описанието на всяка дейност започва с отбелязване на нейното
наименование, след което подробно и последователно:
(1) се обосновава потребността от нейното извършване;
(2) се изброяват свързаните с нея разходи и се определят техните размери (без ДДС, освен случаите,
когато кандидатът не е регистриран по Закона за ДДС) въз основа на количества, стойности и единични
цени, взети от специално избрана оферта (оферти) между минимум три актуални оферти;
(3) се обосновава изборът на конкретната оферта или на част от нея;
(4) се определя изпълнителят/подизпълнителят на дейността.
Разходите за дейностите по компоненти 2, 3 и 4 се групират по отделни работни места, като се спазват
лимитите по компоненти.
5.8.2. Отбелязва се необходимостта от провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки. С
„Х” се отбелязва вярното:
ДА
НЕ

6. Продължителност на проекта и план-график на планираните дейности

[Продължителността на усвояването на отпуснатите финансови средствата не може да бъде повече от 4 месеца.
Продължителността се отчита в цели месеци, които не се обвързват с конкретни календарни месеци от годината.
Целесъобразно е кандидатът да предвиди резервно време в предлагания план-график. План-графикът не трябва да
съдържа подробно описание на дейностите, а само техните наименования. Във връзка с това могат да се използват
кратките наименования или ясни и еднозначно определени индекси (номера) на дейностите, описани в т. 5.8.]


Продължителността на проекта ще бъде ___ месеца.
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Дейност

Месец 1

Подготовка на дейност 1
Подготовка на дейност 2

Месец 2

Изпълнение на дейност 1
Подготовка на дейност 3
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Местоположение
(пример)

Изпълнител
(пример)

Администрация
Външна
проектантска
организация
Цех 1
Администрация

Ръководител
Екип проектанти
Строителна организация
Ръководител

План-график на планираните дейности
Дейност

Месец 1

Месец 2

Месец 3

Месец 4

Дейност 1
Дейност 2
.........
Текущо изпълнение на дейността:
Последен месец за изпълнение на дейността:

X
O

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА
1. Всички точки задължително се попълват освен в случаите, когато дадената точка се отнася за компонент, по който
кандидатът не предвижда изпълнението на каквато и да е дейност. Тогава е допустимо да се отбележи –
„неприложимо”. Не се допуска промяна в номерацията и изтриване на непопълнените точки.
2. Задължително се обосновава потребността на работодателя от разкриване на нови работни места и/или
приспособяване и оборудване на действащи работни места и причините за избор на лица от целевата група, които да
бъдат назначени на тях, като се приведат подходящи аргументи.
3. Формулира се конкретна цел на проектното предложение, която най-пълно да разкрива неговата целесъобразност и
функционална насоченост.
4. Определят се и се обосноват очакваните резултати от осъществяване на проекта, които трябва да бъдат формулирани
достатъчно конкретно.
5. Извеждат се индикатори за оценка и проследяване на формулираните конкретни резултати по предходната точка.
6. Описват се лицата с трайни увреждания бенефициенти на резултатите от проекта, като се обосноват причините и
основанията за направения избор. При описанието на бенефициентите, които се изброяват поименно, се посочва
характерът на уврежданията, които предстои да се компенсират с извършване на дейностите по проекта.
7. Описва се работното място, съгласно длъжностната характеристика на лицето с трайни увреждания, като се прави
обективна оценка на неговите квалификационни умения и способността му да се справи с предвидената длъжност с
оглед на ограниченията за упражняване на труд в експертното решение на ТЕЛК, като се посочи продължителността
на работния ден и продължителността на упражнявания труд през годината - целогодишно или сезонно.
8. Определят се, обосноват и подробно се описват проектните дейности, като се обособят по отделни компоненти и се
посочи връзката на всяка дейност с конкретни очаквани резултати. За всяка дейност се посочва изпълнител.
9. Количествено се определят разходите, свързани с извършване на всяка дейност, като техният размер трябва да се
основава на данни от избрана оферта, която специално трябва да се посочи в описанието на дейността, за която се
отнася, както и избрания ѝ изпълнител.
10. Предвидените разходи за дейностите се разпределят по разкривани индивидуални работни места, като се посочат
отделно разходите по компоненти при спазване на лимитите за всяко индивидуално работно място. При определяне
на разходите по дейности не се отчита дължимият данък върху добавената стойност освен в случаите, когато
кандидатът не е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност.
11. Обосновава се възможността да се осигури устойчива заетост на адаптираните, приспособени и оборудвани работни
места и обучените лица с трайни увреждания, като се дадат разумни разяснения и аргументи относно осигуряването
на средства за трудово възнаграждение, отговарящо на изпълняваната длъжност.
12. Определят се възможните рискове и мерките за тяхното минимизиране или предотвратяване във връзка с
реализацията на проекта.
13. Определя се срокът на изпълнение на дейностите по проекта, който не може да бъде по-дълъг от 4 месеца, в които не
се включва срокът, необходим за провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки.
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2. Разход за ..........

1. Разход за .........

Дейност (5)

Всичко разходи по дейност (4)

1. Разход за .........
2. Разход за ..........

Дейност (4)

II. Приспособяване на работни места
Работно място А

Контролно число
Разлика

2

1

3

Единична
цена
4

Стойност на разхода
(2 х 3)
5

0

0
10000
-10000

0

0

6

0

0

0

0

Източник на финансиране
собствено участие
субсидия
7

Изпълнител
оферта

9/21

ДЪРЖАВЕН

Общо разходи по компонент I

Дейност (3)
............................

Всичко разходи по дейност (2)

Дейност (2)
1. Разход за .........
2. Разход за ..........

Количество

Мерна единица

Приложение № 2
80

Всичко разходи по дейност (1)

1. Разход за .........
2. Разход за ..........

Дейност (1)

I. Осигуряване на достъп

А

Наименование на разхода

Съставете бюджет за цялата продължителност на проекта в съответствие с подробното описание на дейностите и
план-графика за действие от формуляра.

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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ВЕСТНИК
БРОЙ 51

Работно място Б

Всичко разходи по дейност (8)

2. Разход за ..........

Дейност (8)
1. Разход за .........

III. Оборудване на нови работни места
Работно място А

Общо разходи по компонент II

Работно място В

0

0

0

0

0

0
10000
-10000

9/21
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Контролно число
Разлика

Общо разходи за работно място Б

0

0

0

0

0

Дейност (7)
.............................

Всичко разходи по дейност (6)

Дейност (6)
1. Разход за .........
2. Разход за ..........

Всичко разходи по дейност (4)

Дейност (4)
1. Разход за .........
2. Разход за ..........

0
10000
-10000

0

Контролно число
Разлика

Общо разходи за работно място А

0

0

0

Дейност (6)
.............................

Всичко разходи по дейност (5)
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0

Общо разходи по компонент III

0

0

Работно място В

-10000

Разлика

0

0
10000

Контролно число

Общо разходи за работно място Б

0

0

0

Дейност (11)
.............................

Всичко разходи по дейност (9)

2. Разход за ..........

1. Разход за .........

0
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Дейност (9)

Всичко разходи по дейност (8)

2. Разход за ..........

1. Разход за .........

Дейност (8)

0

-10000

Разлика

0

0

0

82

Работно място Б

10000

0

0

Контролно число

Общо разходи за работно място А

.............................

Дейност (10)

Всичко разходи по дейност (9)

2. Разход за ..........

1. Разход за .........

Дейност (9)
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0
0

0
0
0

Работно място В

ВСИЧКО РАЗХОДИ ПО ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

Общо разходи по компонент IV

0

0

0
0

0

0

Общо разходи за работно място Б

Дейност (14)
.............................

Всичко разходи по дейност (13)

0

0

Всичко разходи по дейност (12)

0

0

0

0
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Дейност (13)

0

0

0

0

1. Разход за .........

Дейност (12)

Работно място Б

Общо разходи за работно място А

.............................

Дейност (14)

Всичко разходи по дейност (13)

1. Разход за .........

Дейност (13)

Всичко разходи по дейност (12)

2. Разход за ..........

Дейност (12)
1. Разход за .........

IV. Квалификация и преквалификация
Работно място А

БРОЙ 51
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Приложение № 3

ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА
НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ
№
КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
ДА
1. Проектното предложение е представено в изискуемия срок.
2. Проектното предложение ведно с изискуемите документи е представено по един от  
следните начини:
(вярното се подчертава)
– на място, в офиса на Агенцията за хората с увреждания;
– чрез лицензиран пощенски оператор;
– по електронен път.
3. Представени са актът за учредяване на кандидата и удостоверението за актуално
състояние, издадено не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване на конкурсното
предложение.
4. Документите по т. 3 не са представени, защото кандидатът е вписан в Търговския
регистър на Агенцията по вписванията.
5. Декларация (приложение № 4) е попълнена и с нея кандидатът удостоверява:
– че общият размер на получените държавни помощи не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години – двете предходни и
текущата бюджетна година, а ако работодателят изпълнява дейности по сухопътни
товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, общият размер на получените помощи не надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро за период от
три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна година; този таван се
прилага независимо от формата на помощта или от преследваната цел и без значение
дали предоставената помощ се финансира изцяло, или частично със средства, произхождащи от Европейския съюз;
– че не е получавал финансови средства от други източници за същите допустими
разходи или за същата цел;
– че няма изискуеми публични задължения към държавата или общините, установени с акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или
обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
– че не попада в обхвата на изключенията, посочени в   чл. 1 от Регламент (ЕО)
№ 1407/2013 г. на Европейската комисия;
– дали извършва, или не стопанска дейност през годината преди годината на кандидатстване.
Декларацията е подписана от лицето, представляващо кандидата.
6. Копие от годишен финансов отчет за последната пълна финансова година преди обявяването на конкурса, в т.ч. и приложението към него, и баланси (отчети за финансовото състояние) и отчети за приходите и разходите (отчети за печалбата или загубата
и другия всеобхватен доход) за една отчетна година, предхождаща последната пълна
финансова година.
Финансовите отчети се представят само в случай, че кандидатът не ги е представил
или няма задължение да ги представи в Агенцията по вписванията в сроковете на
представяне на конкурсното предложение.
7. Представени са минимум по 3 актуални оферти или други източници на обективна
информация за всеки от придобиваните активи и получаваните услуги, включени в
бюджета на проекта.
8. Представено е пълномощно от органа по назначаване (където е приложимо).
9. Представен е списък на лицата от целевата група с три имена и ЕГН.
10. Представено е копие от акта за собственост на сградата или на части от нея при изграждането на достъп (когато е приложимо).
11. Представено е копие от договора за наем, когато сградата, където ще се изгражда
достъп, и помещението, където ще се извършат строително-монтажни работи, не са
собственост на кандидата (когато е приложимо).
12. Представено е писмено съгласие от собственика за извършване на работите по изграждане на достъп, където ще се разкрие работно място за лице с увреждания (когато е
приложимо).
13. Представени са длъжностни характеристики за работните места на лицата с трайни
увреждания.
14. Копия от действащите договори/заповеди за наетите по трудови/служебни правоотношения лица от целевата група (когато е приложимо).
15. Представени са документи по чл. 4, ал. 9 от Методиката (когато е приложимо).
16. Представен е документ, доказващ, че обучителят  е лицензиран (когато е приложимо).

НЕ
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Указания при попълване на бюджета
1. Бюджетът на проекта трябва да отразява
в обобщен вид разходите по компоненти,
работни места и видове дейности.        
2. О бщата стойност на исканото финансиране, определено в бюджета на конкурсното
предложение при спазване на лимитите
по компоненти, представлява максимално
възможната стойност, която може да получи
кандидатът, освен ако не бъде редуцирана
поради допуснати грешки и необективно и
неправилно направени разчети.    
3. Увеличаване на исканата субсидия след
подаване на конкурсното предложение не
може да се прави на никакво основание.
4. Разходите се отразяват по отделни дейности,
дейностите по отделни работни места,
работните места по отделни компоненти.
5. Д ей но с т и т е не е за д ъ л ж и т ел но да с е
представят последователно по начина на
номерирането им, а в съответствие с последователността,   посочена в т. 1. Така
например, по компонент І могат да се изпълняват дейности с номера 9, 10, 11, а по
компонент ІІІ – с номера 1, 2, 3.
6. Общата стойност на разходите по компонент
1. Осигураване на достъп, които се покриват
от отпуснатата сума, не може да превишава 10 000 лв. Спазването на този лимит се
проверява чрез стойността на получената
разлика между „общо разходи по комопонент
І“ и контролното число, която трябва да бъде
0 или отрицателно число.
7. Когато една дейност има отношение към
различни работни места, разходите, свързани с нея, се разпределят по съответните
работни места.
8. С тойността на разходите за всяко работно
място по компонент 2. Приспособяване на
работни места, която се покрива от отпуснатата сума, не може да превишава 10 000 лв.
Спазването на този лимит се проверява
чрез стойността на получената разлика
между „общо разходи за работно място…“
и контролното число, която трябва да е 0
или отрицателно число.
9. С тойността на разходите за всяко работно
място по компонент 3. Оборудване на работни места, която се покрива от отпуснатата
сума, не може да превишава   10 000 лв.
Спазването на тези лимити се проверява
чрез стойността на получената разлика
между „общо разходи за работно място …“ и
съответното контролно число, която трябва
да е 0 или отрицателно число.
10. Разходите общо за проекта се определят
чрез събиране на разходите по четирите
компонента.
11. О бщата стойност на разходите по работни
места, по компонент и общо за проекта
трябва да съответства на стойностите,
които са определени във формуляра, и да
има връзка с оферта (оферти) или друг
независим източник на икономическа информация, които се посочват в колона 7.
12. Когато се определя собствено участие, то
се обособява по дейности като разлика
между „всичко разходите за дейност …“ и
определената за тази дейност сума.
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13. Когато се разкриват повече работни места,
в бюджета се добавят редове за допълнителни работни места, за допълнителни
дейности и разходи, като се спазва редът за
попълване, посочен в предходните точки.
14. С лед изготвяне на бюджета непопълнените
редове за цели компоненти или непопълнените редове за работни места могат да
се изтрият.
Приложениe № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният ..............................................,
управляващ и представляващ ...............................
(наименование на кандидата)
с ЕИК/БУЛСТАТ ...................................................,
със седалище и адрес на управление .................,
кандидатстващ с Проект .......................................
(наименование на проекта и година)
за получаване на финансови средства от Агенцията за хората с увреждания
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Общият размер на получените държавни
помощи не надхвърля левовата равностойност на
200 000 евро за период от три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна година,
а ако се изпълняват дейности по сухопътни товарни
превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, общият размер на получените помощи не
надхвърля левовата равностойност на 100 000
евро за период от три бюджетни години – двете
предходни и текущата бюджетна година:
□ да;
□ не.
(отбелязва се вярното)
Бележка. Размерът на минималните помощи
се определя съгласно чл. 35, ал. 4 от Правилника
за прилагане на Закона за хората с увреждания.
2. Кандидатът, който представлявам, няма
изискуеми публични задължения към държавата
или общините, установени с акт на компетентен
орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила:
□ да;
□ не.
(отбелязва се вярното)
3. За конкурсния проект не са получени финансови средства от други източници за същите
допустими разходи или за същата цел:
□ да;
□ не.
(отбелязва се вярното)
4. Кадидатът, който представлявам, не попада
в обхвата на изключенията, посочени в чл. 1 от
Регламент (EC) № 1407/2013 г.:
□ да;
□ не.
(отбелязва се вярното)
5. През 20......г. представляваният от мен
кандидат:
□ извършва стопанска дейност;
□ не извършва стопанска дейност.
(отбелязва се вярното)
Запознат съм, че за неверни данни нося отговорност съгласно чл. 313 от НК на Република
България.
Дата:			
4662

Декларатор : .........................
(подпис)
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АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ЗАПОВЕД № 0023-2513
от 11 юни 2019 г.
На основание чл. 5, ал. 1, т. 9 от Устройствения правилник на Агенцията за хората с увреждания във връзка с чл. 21, ал. 2 от Правилника
за прилагане на Закона за хората с увреждания
утвърждавам Методика за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с
увреждания и приложенията към нея:
– Формуляр за кандидатстване за отпускане
на средства за финансиране на проекти за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания
(приложение № 1);
– Бюджет на конкурсното предложение (приложение № 2);
– Източници на финансиране (приложение
№ 3);
– Таблица за оценка на административното
съответствие (приложение № 4);
– Декларация (приложение № 5А);
– Декларация (приложение № 5Б);
– Декларация (приложение № 6);
– Европейск и формат на автобиог рафи я
(приложение № 7).
Настоящата заповед да се сведе до знанието
на отговорните служители и заинтересованите
лица за сведение и изпълнение.
Изпълнителен директор:
М. Коралски
МЕТОДИКА
за финансиране на проекти за рехабилитация и
интеграция на хората с увреждания
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази Методика се уреждат редът
и условията за изготвяне, структурата и съдържанието на конкурсни предложения, предлагани
от неправителствени организации с нестопанска
цел на и за хора с увреждания с цел социално
включване и извеждане от изолация на хората с
увреждания, както и начинът на тяхната оценка и
класиране в конкурса за получаване на финансиране от Агенцията за хората с увреждания (АХУ).
(2) Методиката се разглежда като инструмент
за реализиране на приоритетите на АХУ в изпълнението на държавната политика за рехабилитация и интеграция на хората с увреждания
посредством активната роля и целенасочена
дейност на организациите с нестопанска цел от
неправителствения сектор.
Чл. 2. (1) За получаване на финансиране от АХУ
могат да кандидатстват само юридически лица,
регистрирани по Закона за юридическите лица
с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) за извършване на
общественополезна дейност, както и национално
представените организации на хора с увреждания,
регистрирани по Закона за кооперациите, наричани за краткост по-нататък „организациите“.
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(2) Кандидатстващите организации по ал. 1
трябва да са учредени и/или обявени за национално представени на дата, която е по-ранна от
пълната изтекла календарна година, предхождаща
годината на обявяване на конкурса.
(3) Съгласно учредителния си акт и според
извършваната дейност в периода по ал. 2 организациите по ал. 1 трябва да са трайно обвързани с
решаване на проблемите на хората с увреждания.
Чл. 3. Участието в конкурса за получаване на
финансиране е свързано с изготвянето на предложение, състоящо се от попълнен формуляр и
бюджет на конкурсното предложение.
Чл. 4. (1) Преки бенефициенти на очакваните
от реализацията на конкурсното предложение
резултати могат да бъдат само лица с 50% и повече от 50% намалена работоспособност/вид и
степен на увреждането и деца с 50% и повече от
50% определен вид и степен на увреждания, в т.ч.
и чужденци с разрешено постоянно пребиваване
в Република България (чужденци с предоставен
хуманитарен статут) и чужденци с предоставен
статут на бежанци, наричани по-нататък „лица/
хора с трайни увреждания“.
(2) Преките бенефициенти могат да бъдат
активни и/или пасивни участници при постигане
на резултатите от реализацията на конкурсното
предложение. Когато хора с увреждания участват
в организацията и провеждането на дадено мероприятие, те са активни участници. Когато хора
с увреждания организирано посещават такова
мероприятие, те са пасивни участници.
Чл. 5. (1) За оценка в конкурса се представят
предложения, насочени към нарастване на „социалния капитал“ на обществото чрез интеграция
и реинтеграция на хората с трайни увреждания,
към преодоляване на тяхната социална изолация
и постигане на трайното им социално включване, водещи до повишаване на обществената им
значимост и на личностното им самочувствие, до
приобщаването им към съвременните културни
ценности, както и към постиженията на науката,
културата и спорта.
(2) По-конкретно предметът на конкурсното
предложение намира израз във:
1. повишаване на образователното, професионалното, квалификационното и културното
равнище на хората с трайни увреждания;
2. включване на хората с трайни увреждания в
процеса на създаване на културни ценности чрез
развитие на дарбите и художественотворческите
им заложби с оглед преодоляване на съществуващите за тях ограничения в тази област;
3. създаване на благоприятна среда в общността
и развитие на възможности за пълноценен живот
на хората с трайни увреждания чрез активното
им включване в обществени прояви, форуми,
чествания, културни събития, спортни състезания,
туристически походи и др.;
4. разработване и внедряване на специализирани
помагала и помощни средства за преодоляване на
изолацията и затрудненията, които изпитват хората
с трайни увреждания при намиране на работа,
при осъществяване на социални контакти, при
взаимодействие със и адаптиране към обкръжаващата ги среда, при стимулиране на активното
им участие в различни обществени прояви;
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5. пряко участие на хора с трайни увреждания
в провеждането на регионални, национални и
международни обществени мероприятия, като:
панаири, изложения и базари на произведена от
тях продукция, фестивали на самодейни състави
и индивидуални изпълнители, пленери и художествени изложби, автомобилни ралита с приспособени коли, маратони с колички, състезания
по други спортни дисциплини, както и други
подобни мероприятия;
6. промяна на обществените възприятия за
хората с трайни увреждания като пълноценни
български граждани чрез тяхното поставяне в
центъра на общественото внимание, чрез прякото
им участие в общественозначими изяви, в които
да могат да заявят и защитят лично своите права
и дължимото си място в съвременното общество.
Чл. 6. (1) Конкурсното предложение трябва да
бъде с предмет на дейност, отнасящ се само до
един от изброените по-долу компоненти:
1. компонент 1, вк лючващ меропри яти я,
насочени към индивидуална и групова работа
с целевата група – обучения, придобиване на
умения за самостоятелен живот, рехабилитация,
арттерапия, запознаване с културното наследство
и постижения на родината, посещения на културни мероприятия и други такива; конкурсни
предложения, от чиято реализация ползите за
преките бенефициенти биха имали случаен, вероятностен характер и биха изискали допълнително
осъществяване на специална рекламна кампания,
се оценяват с нула точки по чл. 21, т. 2 и 3;
2. компонент 2, включващ мероприятия с публична културна и/или спортна изява: фестивали,
концерти, спектакли, пленери, художествени изложби, спортни състезания и автомобилни ралита
и други подобни, в които преките бенефициенти
са активни участници в съответното мероприятие; финансирането на конкурсното предложение
допуска покриване на разходите за подготовка
(репетиции) на публичната изява;
3. компонент 3, включващ разработка на
различни материали, помагала, наръчници и
други, подпомагащи работата на и с хората с
трайни увреждания, тяхното адаптиране, трудова и социална интеграция и реинтеграция; при
разработка на такова предложение кандидатът
трябва да аргументира новаторското си начинание, като посочи новите моменти в своята
разработка, различаващи се от или допълващи
вече направеното в дадената област в рамките на
финансовия ресурс от АХУ и други източници;
4. компонент 4, включващ дейности, насочени
към промяна на обществените възприятия за
хората с трайни увреждания като пълноценни
граждани, които дават гласност и демонстрират
тяхната активна обществена позиция, постиженията в трудовата им реализация, в т.ч. и чрез
организираното им участие в панаири, търговски
изложения, благотворителни и търговски базари,
специализирани трудови борси и други социални
и икономически форуми и събития; конкурсни
предложения, в които се планира извършването
на PR кампания, с която се цели да се въздейства
върху общественото мнение, но без пряко, активно
и решаващо участие на хора с увреждания в нея,
се оценява с нула точки по чл. 21, т. 1.
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(2) Обучения по компонент 1 могат да извършват само кандидатстващи организации,
които притежават подходящ лиценз, издаден
от Националната агенция за професионално
обучение и образование. Подходящият лиценз
може да се притежава и/или от партньор, който
може да осъществи обучение при спазване на
изискванията на чл. 11.
(3) Всеки кандидат може да участва в обявения
конкурс само с едно предложение.
Чл. 7. Когато конкурсно предложение се представя за оценка на дата и час, в т.ч. дата и час
на пощенското клеймо на подателя, по-късна от
датата и часа, обявени за крайни за конкурсния
кръг, то не се допуска до участие в конкурса.
Чл. 8. В последващи конкурси по тази програма
организациите, реализирали и/или реализиращи
проекти, финансирани от АХУ, в т.ч. и по други
програми на АХУ, могат да участват при изпълнение на следните съвкупни условия:
1. изпълнението на предходни проекти е приключено успешно и/или неприключените още
такива не се оценяват от контролните органи на
АХУ като рискови по отношение на окончателното
им завършване съгласно издадените констативни
протоколи по чл. 30, ал. 5, в т. ч. и издадените
констативни протоколи за изпълнението на проекти по други програми на АХУ;
2. с новото предложение не се иска финансиране за постигане на резултати, които е трябвало
да се постигнат с реализацията на предходно
предложение;
3. новото проектно предложение по компонент
1 или компонент 2 е направено след изтичане на
поне една пълна календарна година от приключване на предходно предложение;
4. еднакви или подобни проектни предложения
на организации по компонент 1 или компонент
2, финансирани от АХУ през две последователни
календарни години, могат да бъдат финансирани
след изтичане на поне една пълна календарна
година от приключване на последното.
Чл. 9. (1) Не се допускат до участие в конкурса
предложения на кандидати, които:
1. не представят попълнен формуляр и/или
бюджет;
2. имат структура и съдържание на прило
жения формуляр и/или бюджет, несъответстващи
на изискуемите по тази Методика;
3. не отговарят на изискванията за минимална държавна помощ съгласно Регламент (ЕС)
1407/2013 г., в съответствие с които общият
размер на получените държавни помощи не
надхвърля левовата равностойност на 200 000
евро за период от три бюджетни години – двете
предходни и текущата бюджетна година, а ако
кандидатът изпълнява дейности по сухопътни
товарни превози за чужда сметка или срещу
възнаграждение, общият размер на получените
помощи не надхвърля левовата равностойност
на 100 000 евро за период от три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна
година; този таван се прилага независимо от
формата на помощта или от преследваната цел
и без значение дали предоставената помощ се
финансира изцяло или частично със средства,
произхождащи от Европейския съюз;
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4. имат изискуеми публични задължения към
държавата или общините, установени с акт на
компетентен орган, освен ако не е допуснато отсрочване или обезпечение на задълженията или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
5. търсят финансиране за осъществяване на
дейности, които са държавно делегирани и/или
се финансират от държавния бюджет;
6. са получили средства от други източници
за финансиране на същите допустими разходи и
за същата цел;
7. са свързани организации с други кандидати от гледна точка на участие на лица в общи
управителни органи;
8. са учредени и/или обявени за национално
представени организации, отговарящи на изискванията на чл. 2, ал. 2 и 3, но не са извършвали
дейност през последната пълна отчетна (календарна) година преди годината на кандидатстване;
9. чиито предложения не отговарят на изискванията на чл. 8;
10. не са представили изискуемите документи
по чл. 28, ал. 1, без неприложимите за конкретното конкурсно предложение.
(2) Допуска се финансиране на конкурсни
предложения, в които преките бенефициенти
ползват услуги – предмет на държавно делегирани
дейности, само в случаите, когато съответното
заведение за лица с трайни увреждания не предлага
в утвърдената си номенклатура услугата, обект
на конкурсното предложение. Непредлагането на
посочената в предложението услуга се доказва
с писмена декларация и копие от утвърдения
статут на социалното заведение за хора с трайни
увреждания.
(3) Конкурсни предложения, в които се планира еднократно включване в предвидени едни
и същи, повтарящи се мероприятия на няколко
различаващи се само по състав групи преки бенефициенти като пасивни участници, се оценяват
с нула точки по чл. 21, т. 2 и 3.
(4) Конкурсни предложения, в които се предвиждат само дейности за пасивно участие на група
преки бенефициенти, изчерпващо се с посещения
на мероприятия, могат по изключение при доказана с подходящи аргументи необходимост да
получат до половината от сумата, определена за
съответния компонент.
(5) Когато в конкурсно предложение се предвиждат дейности за активно и пасивно участие
на преките бенефициенти, за него се получава
пълно финансиране само ако в общата структура на разходите преобладават тези, обвързани
с активно участие на преките бенефициенти в
процеса. В противен случай исканите финансови средства за дейностите с пасивно участие на
преките бенефициенти се финансира наполовина.
Превишението на разходите за активно участие на
преките бенефициенти в дейностите на конкурсното предложение се доказва от кандидата чрез
прецизно направен разчет, в който се посочват
отделно разходите за активно и пасивно участие.
Чл. 10. Продължителността на конкурсното
предложение не може да бъде по-голяма от 6 месеца.
Чл. 11. (1) За изпълнение на конкурсното
предложение може да се формира партньорство
(съдружие). В този случай заедно с изискуемите
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документи от организацията – водещ изпълнител, се прилага споразумение, подписано от
партньорите.
(2) Партньорите представят и документите
по чл. 28, ал. 1, т. 4, 5, 6 (когато е приложимо),
7 (когато е приложимо), 8, 9 и 11.
(3) В споразумението се отбелязва коя е водещата организация, какви са правата и отговорностите на водещата организация и партньорите,
разпределението на дейностите между водещата
организация и партньорите, последователността
на тяхното изпълнение, начинът на уреждане на
финансовите взаимоотношения между водещата
организация и партньорите.
(4) Пълна отговорност пред АХУ за изпълнените от партньорите дейности на конкурсното
предложение се носи от водещата организация.
(5) Водещата организация може да привлича
като партньори само лица, регистрирани по
ЗЮЛНЦ, които са учредени на дата, която е поранна от пълната изтекла календарна година,
предхождаща годината на обявяване на конкурса.
(6) Водещата организация и партньорите не
могат да бъдат свързани лица съгласно § 1, т. 3
от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(7) Партньорите, взети заедно, не може да усвояват повече от 1/3 от отпусканите за реализация
на конкурсното предложение средства от АХУ.
(8) Не са партньори лица, които не участват
пряко в изпълнението на конкурсното предложение и не получават финансиране за своето
участие в него.
Г л а в а

в т о р а

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ И СТРУКТУРА НА ОТПУСКАНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ
НА КОНКУРСНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Чл. 12. Максимално възможният размер на
финансирането за конкурсните предложения и
квотите по отделните компоненти се определя
ежегодно със заповед на изпълнителния директор на АХУ.
Чл. 13. Отпусканите от АХУ средства могат
да се използват за покриване на текущи разходи
и разходи с инвестиционен характер.
Чл. 14. (1) За постигане на предвидените в
конкурсното предложение резултати кандидатът
осигурява и собствено участие, което е неразделна
част от предложението и подлежи на контрол и
проверка при неговото изпълнение.
(2) Собственото участие на кандидата не може
да бъде по-малко от 5% от общата стойност на
конкурсното предложение.
(3) Собственото участие се предоставя само в
парична форма и се използва за покриване само
на преки разходи.
(4) Когато се предвижда пряк разход за извършване на дадена дейност да се покрие от кандидата
само със собствени средства, това специално се
отбелязва във формуляра при описание на тази
дейност, а в бюджета се обособява на самостоятелен ред, на който в колонка „Изпълнител/
оферта“ се отбелязва „Собствено финансиране“.
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(5) Собственото участие, в т.ч. и това по пред
ходната алинея, документално се доказва и отчита
от кандидата по същия ред, както използваните
финансови средства.
Чл. 15. При изготвяне на конкурсното предложение се спазва следната структура и размер на
разходите, предвидени за неговото изпълнение:
1. разходи за администриране и отчитане на
конкурсното предложение, включващи разходи
за възнаграждения, за осигуровки за сметка на
работодател и командировки на административния състав: ръководителя (координатора) на
проекта, счетоводителя, техническия сътрудник,
които не трябва да превишават 10% от общата
стойност на проекта; разходите за възнаграждения се определят въз основа на действащи в
организацията ставки или се използват ставки,
обичайни за конкретната длъжност/дейност за
страната за периода на кандидатстване; разходите
за командировки се определят в съответствие с
разпоредбите на Наредбата за командировките в
страната; когато лице, предвидено да се ангажира
с изпълнението на длъжност по администриране
или отчитане на конкурсното предложение, работи
във водещата организация или неин партньор на
трудов договор, то може да получава допълнително възнаграждение само за времето, отработено
извън времето, което е задължено да работи
по трудовия договор; задължителното време за
работа по трудовия договор се доказва с представяне на същия в АХУ за справка; изпълнението
на задълженията по утвърдената длъжност във
връзка с администрирането или отчитането на
конкурсното предложение независимо от другата
заетост на наетото лице се доказва с изготвена
справка за отработеното време;
2. административни разходи – разходи за наеми на канцеларията на кандидата, разходи за
комуникации, пощенски услуги, режийни разходи
за поддръжка на канцеларията, разходи за консумативи на офис оборудването, банкови такси
и други, имащи пряко отношение към работата
на администрацията във връзка с реализацията
на проекта, които не трябва да превишават 7%
от общата стойност на проекта; когато административните разходи са по-малко от 2% от общата
стойност на проекта, те не се представят чрез
отделни разходни пера; в случай че административните разходи по реализацията на конкурсното
предложение представляват част от стойността
на стоки и услуги, които се заплащат на доставчика общо, организацията прави задължително
предварително разпределяне на тези разходи,
като обособява частта на отнасящите се за конкурсното предложение, като използва избрани
обективни критерии и аргументира причините за
направения избор; като административни разходи, отнасящи се до изпълнението на конкурсно
предложение, се определя само така изчислената
припадаща се част;
3. разходи с инвестиционен характер, без оглед
на приетия в организацията праг на същественост за отчитане на дълготрайните активи,
свързани с придобиване на технически средства
(компютри, принтери, аудио- и видеосистеми,
др.), технически уреди/помагала, съоръжения и
приспособления, костюми, спортни уреди и други
такива, които биха способствали извършването на
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непосредствената работа с преките бенефициенти
при изпълнение на предложението и биха могли
да се използват целево за нуждите на кандидата и след изпълнението на проекта, които не
трябва да са повече от 18% от общата стойност
на проекта; придобиваните активи трябва да са
нови; когато кандидатът предвижда придобиване
на активи втора употреба, той задължително
обосновава във формуляра причините, налагащи
тяхното придобиване, като мотивира своя избор
с подходящи аргументи, сравнения и съпоставки
на технически характеристики, цени, характер и
продължителност на гаранционното обслужване
на аналогичните нови активи в сравнение с активите втора употреба;
4. преки разходи, които имат пряко отношение към предвидената текуща работа с преките
бенефициенти и чийто размер не може да бъде
по-малък от 65% от общата стойност на проекта;
5. при представяне на преките разходи трябва
да се спазва следната последователност:
– разходи за възнаграждения (в т.ч. и дължимите осигуровки за сметка на работодателя)
на ключови специалисти, лектори, консултанти,
треньори, външни сътрудници, които се определят в размери, съответстващи на ползваните
от организацията за същите дейности ставки, в
т.ч. и почасови ставки, или обосновани ставки,
обичайни за конкретната длъжност/дейност за
страната за периода на кандидатстване;
– разходи за командировки на ключови специалисти, лектори, консултанти, външни сътрудници, определени в съответствие с разпоредбите
на Наредбата за командировките в страната;
– разходи за консумативи за изпълнение на
дейностите по проекта;
– разходи за учебни, помощни и информационни материали за преките бенефициенти;
– разходи за храна и напитки, необходими
при провеждане на мероприятия с преките бенефициенти;
– разходи за други материали, осигуряващи
активното включване на преките бенефициенти
в реализацията на проекта;
– разходи за транспортиране на преките
бенефициенти при изпълнение на предвидените
мероприятия;
– разходи за билети за културни, спортни и
други мероприятия;
– разходи за наеми на зали, помещения,
учебни, спортни и други съоръжения и движимо
имущество, необходими за работата с преките
бенефициенти;
– разходи за отопление, осветление, вода във
връзка с осъществяване на дейностите, в които
участват преките бенефициенти;
– разходи за други външни услуги, осигуряващи активното включване на преките бенефициенти в реализацията на проекта;
6. когато в конкурсното предложение като
преки бенефициенти са включени лица, ползващи
чужда помощ, или деца до 16-годишна възраст с
50% и повече от 50% определен вид и степен на
увреждане, се допуска поемането и на разходите
във връзка с издръжката на придружителите:
– за лицата, имащи право на чужда помощ, се
допуска поемането на разходи за придружителя
на всяко такова лице;
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– в случаите на лица (вкл. деца) със зрителни
увреждания, увреждания на опорно-двигателния
апарат или интелектуални затруднения, които са
с над 90 на сто намалена трудоспособност/вид и
степен на увреждане без право на чужда помощ,
се допуска поемането на разходи за използване
на един придружител за две лица с увреждания;
– за децата с определен вид и степен на увреждане под 90 на сто – на 5 деца един придружител;
– разходите, свързани с използването на
придружителите (за командировки, билети за
посещения на организираните мероприятия и
други подобни), се определят и отчитат като
преки разходи;
7. дължимият данък върху добавената стойност при покупките се счита за невъзстановим
данък и се включва в разходите за съответната
операция, когато кандидатстващата организация
към датата на представяне на конкурсното предложение не е регистрирана по Закона за данък
върху добавената стойност (ЗДДС) или не се
намира в процедура по регистрация.
Чл. 16. (1) Общата стойност на исканите финансови средства, определени в конкурсното предложение, представлява максимално възможната
стойност, която може да получи кандидатът, освен
ако не бъде редуцирана поради допуснати грешки,
необективно и неправилно направени разчети или
в съответствие с разпоредбите на чл. 27, ал. 4.
(2) Увеличаване на исканите финансови средства след подаване на конкурсното предложение
не може да се прави на никакво основание.
Чл. 17. (1) Определената в конкурсното предложение структура на разходите придобива задължителен характер при сключване на договора
между спечелилия финансиране кандидат и АХУ
и се спазва при изпълнение на предложението и
при изготвяне на техническия и финансовия отчет.
(2) При необходимост при изпълнение на конкурсното предложение може да се направят отклонения от утвърдената структура по предходната
алинея при спазване на следните ограничения:
1. не се допуска под каквато и да е форма
увеличаване на покриваните с получаваните
финансови средства разходи по чл. 15, т. 1, 2 и
3; при наличие на такова фактическо увеличение
на тези разходи разликата между фактическия и
договорения разход става за сметка на организацията; тази разлика не се разглежда като част
от утвърденото вече 5 или повече от 5 на сто
собствено участие;
2. когато пряк разход се увеличава с по-малко
от 5% от неговата първоначална стойност, за възникналото обстоятелство писмено се уведомява
АХУ, като се посочва за сметка на кой/кои други
разходи става увеличението;
3. когато пряк разход се предвижда да се увеличи
с 5 или повече от 5 на сто от неговата първоначална
стойност, за извършване на исканото увеличение
се иска предварителното съгласие на АХУ, като в
искането се посочва за сметка на кой/кои други
разходи ще се извърши увеличението; при доказана целесъобразност на исканата промяна АХУ
дава съгласието си за промяна на утвърдената с
договора структура на разходите в 7-дневен срок
от постъпване на искането, след което новата
структура става задължителна при изпълнение
и отчитане на конкурсното предложение;
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4. когато не се спазят условията за писмено
уведомяване на АХУ по т. 2 и за предварително
получено съгласие от АХУ по т. 3, промяната
на разхода става за сметка на кандидата, като
неговата стойност се приспада от поредното
или последното плащане от страна на АХУ; ако
стойността на променения разход е по-голяма от
стойността на предстоящите плащания от страна
на АХУ, превишението се възстановява.
Г л а в а

т р е т а

ПРОЦЕДУРА НА ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ
НА КОНКУРСНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Чл. 18. Кандидатите представят за оценка в
АХУ конкурсни предложения, съдържащи попълнен формуляр (приложение № 1), попълнен
бюджет на конкурсното предложение (приложение № 2), попълнени източници на финансиране
(приложение № 3), таблица за оценка на административното съответствие (приложение № 4),
документи и декларации.
Чл. 19. Допуснатите до оценка конкурсни
предложения се оценяват от комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на
АХУ. Одобрените за финансиране от комисията
предложения се отразяват в специално изготвен
протокол, който се предлага за утвърждаване от
изпълнителния директор на АХУ.
Чл. 20. (1) Допуснатите до оценка конкурсни
предложения се оценяват и класират при спазване
на следните оценъчни процедури:
1. най-напред предложенията се оценяват от
членовете на комисията по чл. 19 за целесъобразност и изпълнимост, като се използват специфични
оценъчни показатели, посочени в чл. 21;
2. за всеки специфичен показател се дават точки, чийто максимален брой се определя в чл. 22;
3. въз основа на присъдените точки по специфични показатели от всички оценители се
формира среден брой точки за оценка на целесъобразността и изпълнимостта на всяко конкурсно
предложение като цяло;
4. предложенията, които са оценени с брой
точки, превишаващ минимално допустимия по
чл. 24, се допускат за оценяване за финансова
ефективност;
5. финансовата ефективност се определя въз
основа на критериите, регламентирани в чл. 25
и 26, за всеки един от които (където е приложимо) се присъждат точки, след което се определя
общият брой точки за финансова ефективност;
6. присъдените точки за финансова ефективност се добавят към точките за целесъобразност
и изпълнимост, като се определя обща средно
претеглена величина на точките от двата етапа
на оценяване; тежестта на точките за целесъобразност и изпълнимост е 0,67, а на точките за
финансова ефективност – 0,33;
7. конкурсните предложения се подреждат по
низходящ ред в съответствие с получения брой
точки по т. 6.
(2) В случаите, когато с исканите общи финансови средства по всички определени за финансиране конкурсни предложения по чл. 23 не може
да се усвои напълно утвърденото за обявения
конкурсен кръг финансиране, оценка за финансова
ефективност не се прави. Подреждането по ал. 1,
т. 7 се извършва въз основа на точките, получени
след оценка за целесъобразност и изпълнимост.
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Раздел І
Оценяване на целесъобразността и изпълнимостта на конкурсните предложения
Чл. 21. Специфичните показатели за оценка
на конкурсните предложения за целесъобразност
и изпълнимост са следните:
1. точност и пълнота на формуляра – формулярът е с попълнени точки и подточки, информацията в него е ясна и аргументирана, между
отделните точки и подточки е налице обвързаност,
последователност и логика на изложението; не са
допуснати вътрешни противоречия, необосновани
повторения и технически грешки, изкривяващи
съдържанието на предложението; използваните
оценъчни показатели в различните части на
формуляра са еднозначно определени, а тяхното
изчисляване е вярно, аргументирано и проследимо;
2. обективност и обоснованост на предложението – предложението дава ясна представа за целите
и намеренията на кандидата, то се основава на
съвкупност от обективни данни, характеризиращи
конкретната социална среда и ситуация, които
определят необходимостта и целесъобразността
от осъществяване на конкурсното предложение,
степента на неговото съответствие с целите и
приоритетите на АХУ в изпълнение на държавната
политика по отношение на хората с увреждания,
неговата изпълнимост и перспективността на
предлаганите за изпълнение дейности;
3. реалистичност на очакваните резултати –
очакваните резултати от реализацията на конкурсното предложение имат отношение към избрания
компонент, точно са формулирани, еднозначно са
определени, количествено са измерими, обвързани са с конкретни срокове и са постижими в
рамките на определения срок по чл. 10;
4. пълнота и изчерпателност на дейностите – предложението включва списък и подробно
описание на всички взаимносвързани дейности,
които предстои да се извършат във връзка с
реализацията на проекта; за всяка дейност са
определени необходимите за реализацията є
Специфичен показател

А
1. Точност и пълнота на формуляра
2. Обективност и обоснованост на предложението
3. Реалистичност на очакваните резултати
4. Пълнота и изчерпателност на дейностите
5. Точност, обективност, нагледност и
прозрачност на бюджета
6. Си г у рнос т и п ро т и водейс т вие на
рисковете
7. Ключов състав от специалисти
Обща оценка
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конкретни разходи, чийто размер се основава
и гарантира от оферта, специално избрана измежду най-малко три актуални конкурентни
оферти на доставчици на активи и услуги, от
специализирани справочници и/или други източници на уместна информация; изборът на
офертата е обоснован;
5. точност, обективност, нагледност и прозрачност на бюджета – изготвеният бюджет в
максимална степен точно, ясно и систематизирано отразява планираните разходи по избрания
компонент и дейности, които съответстват по
размер и структура на утвърдените ограничения
в Глава втора. Предназначение и структура на
отпусканите средства за финансиране на конкурсните предложения;
6. сигурност и противодействие на рисковете – в предложението са представени необходимите доказателства, че очакваните резултати
ще бъдат постигнати в максимална степен, че
съществуващите рискове се виждат, оценяват се
адекватно и са предприети подходящи превантивни мерки за тяхното избягване, които могат
да се отнасят до: състав, структура, количество
на целевата група, кадрово осигуряване, логистична осигуреност, наличие на ценови, лихвени
и други рискове;
7. ключов състав от специалисти – постигането на резултатите и осъществяването на дейностите в конкурсното предложение, свързани
с непосредствената работа с преките бенефициенти, са осигурени кадрово от квалифицирани
специалисти, имащи необходимата подготовка
и умения за работа с хора с трайни увреждания
и притежаващи подходяща квалификация за
предоставяне на предвидените специализирани
социални услуги за избраната целева група; професионалните умения на ключовите специалисти
са доказани по надлежния ред.
Чл. 22. (1) За определяне на точките по специфични показатели се попълва следната таблица, в
която за всеки специфичен показател е утвърден
коефициент за тежест:

Петстепенна
скала за оценка
(точки)

Присъдени
точки

1
мин. 0;
макс. 4
мин. 0;
макс. 4
мин. 0;
макс. 4
мин. 0;
макс. 4
мин. 0;
макс. 4
мин. 0;
макс. 4
мин. 0;
макс. 4
Х

2

Коефициент
за
тежест
3
4
5
3
5
3
2
4

Х

Х

Обща
оценка
(к.2 * к.3)

Обосновка
на присъдените точки

4

5
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(2) Всеки член на комисията по чл. 19 присъжда точки по всеки специфичен показател в колона 2
от таблицата по ал. 1, като прилага посочената петстепенна скала и съответните критерии за определяне на конкретния брой точки:
Брой на
точките

Критерии

4 точки

Оценка „отличен“ – по съответния специфичен показател кандидатът е спазил всички необходими изисквания, налице са нужните доказателства за пълнота, обоснованост, точност,
яснота и приложимост в процеса на неговата изпълнимост.

3 точки

Оценка „добър“ – по съответния специфичен показател кандидатът е спазил всички необходими изисквания, налице са доказателства за неговата изпълнимост, съпътствани от
видими пропуски и непълноти.

2 точки

Оценка „задоволителен“ – по съответния специфичен показател кандидатът не е спазил
всички необходими изисквания, налице са пропуски и неясноти, които биха затруднили
неговата изпълнимост.

1 точка

Оценка „формален“ – по съответния специфичен показател участникът е направил формално
предложение без изискуемата пълнота и обоснованост, които се съпътстват от сериозни
пропуски и неясноти, доказващи неговата затруднена изпълнимост.

0 точки

Оценка „лош“ – по съответния специфичен показател участникът е направил формално
предложение без изискуемата пълнота и обоснованост, налице са сериозни рискове и съмнения относно неговата изпълнимост.

(3) Всеки член на експертната комисия обосновава присъдените от него точки по ал. 2.
Обосновката се представя в колона 5 на таблицата по ал. 1.
(4) Общата оценка, която определя всеки член
на експертната комисия, се формира в колона 4
като произведение от присъдените точки и коефициента за тежест. Максималният брой точки,
който може да се присъди на едно конкурсно
предложение, е 104 точки.
Чл. 23. Въз основа на присъдените от всички членове на експертната комисия точки по
чл. 22, ал. 4 за всяко конкурсно предложение се
определя средната оценка за целесъобразност и
изпълнимост съгласно чл. 20, ал. 1, т. 3.
Раздел ІІ
Определяне на финансовата ефективност на
конкурсните предложения
Чл. 24. На оценяване за финансова ефективност
подлежат само предложения, които са събрали
70 и повече от 70 точки.
Чл. 25. (1) Определянето на финансовата ефективност се основава на изчисляването на среден
разход за един пряк бенефициент чрез делене
на общата стойност на разходите, определени за
конкурсното предложение, на броя на преките
бенефициенти. Въз основа на изчислените средни
разходи за един пряк бенефициент се прави подреждане на допуснатите до оценка за финансова
ефективност конкурсни предложения, като се
започне с лицето с най-ниски разходи и се завърши с лицето, предлагащо най-високи разходи.
(2) Последният в класацията по предходната
алинея (с най-високи средни разходи) получава 0
точки. Следващият по възходяща линия получава
съответстващ брой точки, като се прилага следното правило: за всеки следващ лев намаление
се получават по 0,015 точки.
(3) Когато средният разход съдържа стотинки,
за тях се изчисляват точки пропорционално на
количеството им.
Чл. 26. (1) Точките, определени по чл. 25,
се увеличават с коригиращи коефициенти при
наличието на следните обстоятелства:

1. за всеки пряк бенефициент активен участник
със 71 до 90 на сто намалена работоспособност/
вид и степен на увреждане, възползвал се от
резултатите на конкурсното предложение, се
получава увеличение от 0,005;
2. за всеки пряк бенефициент активен участник с 91 на сто и повече от 91 на сто намалена
работоспособност/вид и степен на увреждане,
възползвал се от резултатите на конкурсното
предложение, се получава увеличение от 0,02;
3. за всеки пряк бенефициент активен участник до 29-годишна възраст, възползвал се от
резултатите на проекта, се получава увеличение
от 0,01; когато бенефициентът е лице, за което се
присъжда коефициент по т. 1 или 2, за него се
присъжда коефициент, който представлява сбор
от 0,01 и съответния коефициент по т. 1 или 2;
4. за всеки пряк бенефициент активен участник с умствени затруднения и/или психически
увреждания, възползвал се от резултатите на
конкурсното предложение, се получава допълнително увеличение от 0,07 без оглед на възрастта.
(2) След определяне на коефициентите по
предходната алинея се изчислява общ коригиращ
коефициент чрез събиране на коефициентите,
определени за отделните точки. Към получения
общ коригиращ коефициент се добавя единица и
с полученото число се умножава базовата оценка,
получена по чл. 25.
Раздел ІІІ
К ласи ра не и фина нси ра не на конку рсни те
предложения
Чл. 27. (1) За конкурсните предложения, които
са получили оценка за целесъобразност и изпълнимост и финансова ефективност, се определя
среднопретеглен брой точки в съответствие с
разпоредбите на чл. 20, ал. 1, т. 6.
(2) Въз основа на среднопретегления брой
точки конкурсните предложения се подреждат
по низходящ ред поотделно по всеки компонент. Определените за разпределяне по всеки
компонент финансови средства се предоставят
последователно на предложенията с най-много
точки до изчерпването им.
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(3) Когато от определените за разпределяне по
компоненти суми след процеса на разпределяне
възникне остатък, той се предоставя за финансиране на конкурсни предложения по останалите
компоненти. Независимо от това по кой компонент
възниква остатъкът, неговото разпределяне става
последователно до изчерпване на класираните за
финансиране предложения по другите компоненти.
(4) Конкурсно предложение, което по реда
на класирането получава непълно финансиране
спрямо представения бюджет, се финансира от
АХУ след преработка на проекта.
(5) Когато две и повече предложения получат
еднакъв брой точки и едно от тях не може да
получи финансиране или може да получи непълно
финансиране, при подреждането им в класирането
с предимство се ползва кандидатът с по-висока
финансова ефективност.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ К АНДИДАТСТВАНЕ
Чл. 28. (1) При кандидатстване всеки участник
в конкурса представя:
1. попълнен конкурсен формуляр по образец
(приложение № 1);
2. попълнен подробен бюджет на конкурсното предложение по образец (приложение № 2) и
източници на финансиране (приложение № 3);
3. таблица за оценка на административното
съответствие по образец (приложение № 4):
4. БУЛСТАТ или единен идентификационен
код;
5. копие от акта за учредяване на кандидатстващата организация, в т.ч. и на партньорите,
когато има такива, и копие от удостоверението
за актуално състояние на кандидатстващата организация, в т.ч. и на партньорите, когато има
такива, издадено от компетентен съд не по-рано от
3 месеца преди датата на подаване на конкурсните
предложения и с валидност до 6 месеца; такива
документи не представят кандидатите, които са
вписани в Търговския регистър и Регистъра на
ЮЛНЦ, водени от Агенцията по вписванията;
6. копие на документа за регистрация в Централния регистър на Министерството на правосъдието, когато е приложимо;
7. декларация за липса на публични задължения (приложение № 5А – за кандидатстващата
организация, и приложение № 5Б – за партньора,
когато е приложимо);
8. декларация, че общият размер на получените държавни помощи не надхвърля левовата
равностойност на 200 000 евро за период от три
бюджетни години – двете предходни и текущата
бюджетна година, а ако кандидатът изпълнява
дейности по сухопътни товарни превози за чужда
сметка или срещу възнаграждение, че общият
размер на получените помощи не надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро за период
от три бюджетни години – двете предходни и
текущата бюджетна година; този таван се прилага независимо от формата на помощта или от
преследваната цел и без значение дали предоставената помощ се финансира изцяло, или частично
със средства, произхождащи от Европейския
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съюз (приложение № 5А – за кандидатстващата
организация, и приложение № 5Б – за партньора,
когато е приложимо);
9. декларация за това, че за конкурсното
предложение не са получени средства от други
източници, за финансиране на същите допустими
разходи и за същата цел (приложение № 5А);
10. декларация за извършване или не на стопанска дейност (приложение № 5А – за кандидатстващата организация, и приложение № 5Б – за
партньора, когато е приложимо);
11. декларация за липсата на дейности в обхвата
на държавно делегираните, които се предвижда
да се изпълняват във връзка с реализацията на
конкурсното предложение (приложение № 5А);
12. годишен финансов отчет за последната
пълна финансова година преди обявяването на
конкурса, изготвен съгласно Национален стандарт
за финансови отчети на МСП 9 Представяне на
финансови отчети на предприятия с нестопанска
дейност или приложимите Международни счетоводни стандарти; в случай че към датата на
представяне на конкурсните предложения в АХУ
окончателният финансов отчет не е изготвен,
кандидатът представя предварителен финансов
отчет; при сключване на договора за финансиране
кандидатът представя окончателния си финансов
отчет само в случай, че същият не е обявен в
Регистъра на Агенцията по вписванията;
13. минимум по три актуални оферти или други
носители на обективна техническа информация
за всеки от придобиваните активи и всяка от
получаваните услуги, включени в бюджета на
предложението; офертите или другите носители
на обективна техническа информация трябва да
са издадени не по-рано от 2 месеца преди датата
на кандидатстване и да са с валидност най-малко
3 месеца след датата на кандидатстване;
14. информация за Удостоверението за вписване
в Регистъра на Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги, когато
е приложимо;
15. информация за Лиценза от НАПОО за
провеждане на професионално обучение, когато
се извършват обучения на преките бенефициенти;
16. учебни програми, когато в конкурсното
предложение се предвижда извършване на обучение на хора с трайни увреждания, включващи
пълен хорариум, отделните дисциплини и часовете
по дисциплини и списък на обучителите;
17. списък на преките бенефициенти по компонент 1;
18. декларации за съгласие за участие в конкурсното предложение от ключовите специалисти
(приложение № 6);
19. споразумение за партньорско участие,
където е приложимо;
20. копие от статута на институцията за предоставяне на социални услуги, получаваща финансиране за дейности, делегирани от държавата,
когато е приложимо;
21. минимум 2 писма за подкрепа от държавни
или общински органи на властта, от образователни, културни и спортни институции, имащи
отношение към дейностите, изпълнявани по конкурсното предложение, както и от други неправителствени организации, които не са свързани
лица с кандидатстващата организация;
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22. автобиографии по образец (приложение
№ 7) на лицата от административния състав и
на лицата от ключовия състав;
23. документи, удостоверяващи квалификационните умения на специалистите от ключовия
състав.
(2) Във връзка с осъществяването на своята
работа комисията по чл. 19 може да изиска от
кандидата и други допълнителни документи,
доказващи и изясняващи конкретни обстоятелства, които се отнасят до целесъобразността,
изпълнимостта и устойчивостта на дейностите,
предвидени в конкурсното предложение.
(3) Изискуемите документи по ал. 1 се представят подредени систематично и последователно
(когато се представят на хартиен носител). Конкурсното предложение, включващо документите
по ал. 1, се представя по един от следните начини:
1. на място, в Агенцията за хората с увреждания;
2. чрез лицензиран пощенски оператор;
3. по електронен път.
Г л а в а

п е т а

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР, НАБЛЮДЕНИЕ,
ОТЧЕТНОСТ И КОНТРОЛ НА ФИНАНСИРАНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Чл. 29. (1) Утвърдените за финансиране кандидати сключват договор с изпълнителния директор
на АХУ. Регламентираната сума в договора се
изплаща на траншове при изпълнение на следните условия:
1. 70% от сумата след сключване на договор
за финансиране;
2. 20% от сумата след приключване на конку рсното предложение, направена проверка,
удостоверена с констативен протокол по чл. 30,
ал. 5, и представяне в АХУ на отчет за постигнатите резултати от реализацията на конкурсното
предложение;
3. 10% след утвърждаване на отчета за постигнатите резултати и заложените показатели
в конкурсното предложение.
(2) В договора за финансиране се посочват:
1. размерът на отпусканите средства;
2. срокът на усвояване на средствата;
3. периодичността и показателите на извършване на мониторинга и контрола;
4. санкциите при неизпълнение на договорните условия;
5. сроковете за представяне и съдържанието
на техническия и финансов отчет за изпълнение
на конкурсното предложение ведно с изискуемите
документи по отчитането му;
6. други необходими клаузи.
Чл. 30. (1) Изпълнението на дейностите по
конкурсното предложение се следи чрез организирането и провеждането на периодичен мониторинг и контрол. Контролът се извършва и на
дейностите, изпълнявани от партньорите, когато
е създадено партньорство по чл. 11.
(2) Периодичността на контрола се вписва в
договора за финансиране и зависи от спецификата и продължителността на финансираното
конкурсно предложение.
(3) Контролът започва от момента на сключване на договора за финансиране и приключва
с изтичане на срока на договора.
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(4) Извършването на контрола може да става
по планов график и внезапно. Внезапният контрол
може да се провежда по инициатива на АХУ,
както и при наличието на жалби и сигнали.
(5) След извършване на контрол се изготвя
констативен протокол, който се съхранява в АХУ
и служи като база за оценка на напредъка в реализацията на финансираното конкурсно предложение.
Чл. 31. (1) Когато в резултат на извършен
контрол бъде констатирано неизпълнение на
договорените с АХУ резултати, изпълнителят
се предупреждава за регистрираните несъответствия и от него се изисква те да бъдат отстранени
във фиксиран срок, който не може да бъде подълъг от 14 дни. В случай че съответни плащания по договора още не са направени, същите
се спират до отстраняване на констатираните
несъответствия.
(2) Когато след изтичане на фиксирания срок
по ал. 1 констатираните несъответствия не са
отстранени, използваните финансови средства
се възстановяват до размера на констатираното
несъответствие ведно със законната лихва.
(3) При установяване на неизпълнение на
клаузи на договора за финансиране АХУ има
право да изиска от неизправния изпълнител
възстановяване на неправомерно използваните
финансови средства ведно със законната лихва.
(4) Когато при извършване на контрол или
при проверка на отчета за постигнатите резултати от реализацията на конкурсно предложение
по компонент 3 се установи, че представените
разработени материали, помагала и наръчници
не отговарят на описанието и аргументацията
във формуляра, съдържат неактуална информация, основават се на стара нормативна уредба,
дублират вече съществуващи подобни разработки, от неизправния изпълнител се изисква
възстановяване на неправомерно използваните
финансови средства ведно със законната лихва.
Чл. 32. (1) Цялостната отчетност по реализацията на конкурсното предложение, получило
финансиране, се осъществява съгласно действащото национално законодателство.
(2) След изпълнението на конкурсното предложение организацията изготвя технически и
финансов отчет, където се отразява изпълнението
на предложението и документално се удостоверява законосъобразността и целесъобразността на
използваните финансови средства. В отчетите се
отбелязва начинът на усвояване на получените
финансови средства и собствените средства, в
т.ч. и допълнително възникналото превишение
над утвърдените 5% и повече от 5%, ако има
такова, като се сравняват заложените в бюджета
разходни пера с фактически постигнатите.
(3) Отчетите се представят в срок до 1 седмица
след приключване на предвидените дейности.
(4) Неразделна част от техническия и финансовия отчет са заверените от отчитащата се
организация копия на документи за направените
разходи и извършените плащания, регламентирани в договора, върху които се изписва изразът
„Вярно с оригинала“ и се полага подпис от ръководителя на отчитащата се организация, освен
ако даденият документ не е оригинал.

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5   

Приложение
№1
Приложение

АГЕНЦИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

ФОРМУЛЯР
за кандидатстване за отпускане на средства за финансиране на проекти за
рехабилитация и интеграция на хората с увреждания

Наименование на проекта:
Компонент 1

Компонент 2

Компонент 3

Компонент 4

Име на организацията:

Име на лицето, представляващо организацията:

Подпис на лицето, представляващо
организацията:
Регистрационен
номер на проекта
Дата и час на подаване на
конкурсното предложение

1

№ 1
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А. Обща информация

(На заглавната страница отбележете компонента, за който кандидатствате!)

1. Данни за кандидатстващата организация
Пълно наименование на юридическото
лице с нестопанска цел / кооперация:
Юридически статут:
(фондация, сдружение, кооперация и др.)
БУЛСТАТ или ЕИК
Официален адрес:
Адрес за кореспонденция:
Лице за контакти:
Телефон, мобилен телефон:
Факс:
Адрес на електронна поща:
Адрес на Интернет - страница:

2. Данни за банковата сметка
Титуляр на сметката:
IBAN
Име на банката:
Адрес на банката:
Име(на) на лицето(ата), имащи спесимен
на подписа(ите):
Длъжност(и) на лицето(ата) със спесимен
на подписа(ите):

3. Описание на кандидатстващата организация
(в обем до 1 страница A4)

3.1. Кога е учредена Вашата организация, какъв е нейният юридически статут, кога е започнала
ефективно своята дейност?
3.2. Извършвала ли е Вашата организация дейност през годината, предхождаща годината на
обявения конкурс?
3.3. Какви основни дейности изпълнява Вашата организация в момента?
3.4. Имате ли регистрирани дейности, насочени към подпомагане на лица с увреждания, и какви от
тях изпълнявате в момента?
2
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3.5. Налични лицензи, сертификати и други документи, удостоверяващи притежаването на
подходящ капацитет и умения в организацията за работа с хора с увреждания.

4. Съществуващ капацитет за управление и изпълнение на проекти.
(в обем до 2 страница A4)

4.1. Опит в изпълнението на подобни проекти
Опишете изпълнените и/или изпълняваните проекти от Вашата организация само за последните 3 години
преди годината на кандидатстване и текущата година в области, в които преки бенефициенти са хора с
увреждания. Ако нямата такъв опит, посочете проекти със социална насоченост.
В специална група обособете проектите, финансирани от АХУ.
Във връзка с това за всеки проект поотделно отбележете:
 Цел на проекта и местоположение на изпълнението му.
 Постигнати основни резултати.
 Роля на Вашата организация (ръководител, партньор) и степен на участието ѝ в изпълнението на
проекта.
 Стойност на проекта.
 Донори на проекта (име, актуален адрес, e-mail, телефон; ако донорите са два и повече, се
отбелязва стойността на финансирането, предоставяно от всеки един от тях).
І. Проекти за хора с увреждания (където е приложимо):
1.
ІІ. Проекти със социална насоченост (където е приложимо):
1.
ІІІ. Проекти, финансирани от АХУ (където е приложимо):
1.
4.2. Ресурси
Представете ресурсите, с които разполага Вашата организация. Специално отбележете тези, които имат
пряко отношение към реализацията на конкурсното предложение. Във връзка с това посочете:
 Годишните приходи за последните три години преди годината на конкурса, като отбележите,
където е възможно, имената на основните финансови приносители и частта на техния принос
към годишния Ви доход.
 Броя на заетите по трудови и извън трудови правоотношения, на пълно и частично работно
време служители по категории (напр. брой на ръководителите на проекти, социални работници,
психолози и т.н.).
 Наличното оборудване и помещенията за работа с целевата група.
 Други подходящи за управление и изпълнение на проекти ресурси.
20.. г.
20.. г.
20.. г.

Б. Информация за предлаганото конкурсно предложение
5. Описание на конкурсното предложение
5.1. Заглавие на конкурсното предложение
С цел внасяне на по-голяма яснота за намеренията на кандидата заедно с краткото заглавие на конкурсното
предложение, вписано в титулната страница, може да се посочи и разширено.
5.2. Местоположение на извършваните дейности
3
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В коя община, или общини ще се осъществяват конкурсните дейностите? Какви институционални услуги
и/или какви услуги в общността се предоставят в общината/общините за хора с увреждания.
5.3. Цел на проекта
Формулира се конкретна специфична цел, постижима в рамките на приетия срок за изпълнение на
предложението. Очаквани резултати от реализацията на проекта не могат да се класифицират като цели
на предложението.
5.4. Размер на финансовите средства, за която се кандидатства пред АХУ с този проект
Размер на средствата от АХУ: Размер на личния принос на кандидата:
Обща стойност на проекта:
(Личният принос не може да бъде по-малък от 5% от общата стойност на проекта!)
5.5. Резюме на проекта
Включете кратка информация (максимум 1,5 страница A4) за:
5.5.1.

Причините и предпоставките, довели до избора на конкретния компонент с оглед на целта и
местоположението на предвиденото за изпълнение конкурсно предложение.

5.5.2.

Съответствието на избрания компонент с общите цели и приоритети на АХУ и неговия принос
за тяхното постигане и реализация.

5.5.3.

Съответствието на избрания компонент със състава и нуждите – неотложни, текущи, постоянни,
периодични и т.н. на избраната целева група (преките бенефициенти).

5.5.4.

Наличието на сключено партньорско споразумение. Във връзка с това посочете наименованията
на партньорите, техния статут, причините за създаване на партньорството, ролите на водещата
организация и партньорите в изпълнението на конкурсното предложение, разпределението на
исканите финансови средства между тях.

5.6. Резюме на очакваните резултати:
Максимум на 1 стр. А4 избройте подробно, опишете и обосновете очакваните резултати от реализацията
на конкурсното предложение. Към всеки резултат представете конкретен индикатор, с помощта на
който да се проследи процесът на постигане и степента на реализация на резултата. Представянето
(последователността на изброяване и/или номериране) на очакваните резултати трябва да бъде направено
по начин, позволяващ проследяването на тяхната връзка с планираните дейности, представени в точка
5.8.
5.7. Информация за конкурсното предложение:
Представете следната информация (максимум 5 страници A4):
5.7.1. Опишете причините и обстоятелствата, довели до потребността от разработване на конкурсното
предложение, обосновете необходимостта от извършване на предвидените дейности, насочени към
получаване на очакваните резултати.
5.7.2. Посочете в каква степен Вашият статут и капацитет отговарят на изискванията за реализацията на
конкурсното предложение
5.7.3. Опишете целевата група и представете причините/основанията за нейния избор. Обосновете
избрания общ брой участници в предвидените мероприятията. Кандидатите по компонент 1
представят списък на преките бенефициенти.
4
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5.7.4. Обосновете потребността от придобиване на дълготрайни активи (технически средства, помагала и
др.) във връзка с успешната реализация на конкурсното предложение.
5.7.5. Каква е потребността, социалната значимост, целесъобразността, ефикасността и ефективността на
дейностите, които ще се осъществят в рамките на конкурсното предложение, във връзка със
състава, нуждите и възможностите за работа на избраната целева група? Дайте оценка на
съответствието на Вашия капацитет с предвидените за извършване дейности.
5.7.6. Посочете конкретния брой (където е приложимо) или обективната и реалистична оценка за броя на
преките бенефициенти – активни участници, които ще се възползват от резултатите на
конкурсното предложение:


до 29 годишна възраст: ....................;



с право на чужда помощ: …………………



с намалена работоспособност и степен на увреждания от 91% и повече от 91% без право на
чужда помощ:
.......................;



с намалена работоспособност и степен на увреждания между 71% и 90%:
....................;



с умствени затруднения и психически увреждания: .......................;

5.7.7.

Опишете възможните рискове, които биха могли да застрашат реализацията на конкурсното
предложение и мерките за тяхното предотвратяване.

5.7.8.

Посочете административен състав, който ще се занимава с администриране на конкурсното
предложение, като отбележите предвидените длъжности и лицата, които ще ги изпълняват.
Отбележете възприетия начин на уреждане на договорните взаимоотношения с
административния състав и неговото заплащане.

5.7.9.

Представете ключовия състав от специалисти за пряка работа с целевата група, длъжността,
която ще заеме, и дейностите, които ще се изпълнява всеки ключов специалист. Отбележете в
каква степен доказуемата квалификация и умения на всеки ключов специалист съответстват на
предвидената за изпълнение от него дейност.

5.8. Подробно и изчерпателно описание на планираните дейности
Максимум 3 страници A4. Описанието включва номериране, пълно и точно наименование и подробното
описание на всяка планирана дейност. Необходимо е да се направи връзка между планирани дейности и
очаквани резултати, представени в т. 5.6. Не е допустимо описанието на дейност, за която не е
формулиран очакван резултат! При описание на дейностите:

се определя характерът на всяка дейност от гледна точка на активното или пасивно участие в нея
на преките бенефициенти, като се определя съотношението между дейностите, изискващи активно
участие, и дейностите, изискващи пасивно участие;

се представя последователността от изпълняваните по дадена дейност операции, когато това е
уместно;

се изброяват и определят размерите на свързаните с дейностите конкретни разходи (с включен
ДДС, освен ако организацията е регистрирана по Закона за ДДС) при спазване на лимитите
определени в Методиката, въз основа на количества, стойности и единични цени, взети от специално
избрана оферта (оферти) между минимум три актуални оферти или друг източник на информация.
Изборът на оферта трябва да се основава на изучаване на достатъчен брой потърсени предложения
5
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или други информационни източници, позволяващи получаването на обективна и конкурентна
стойностна оценка за съответния разход;
обосновава се изборът на дадена оферта (оферти) или на част от нея, както и на избран друг
източник на информация;
определя се изпълнителят на дейността.

5.9. Методология (стратегия) за реализация на проекта
Максимум на 1,5 страници A4 опишете:
5.9.1.

Избраните и използваните методите за планиране, изпълнение и оценка на конкурсното
предложение.

5.9.2.

Причините за направения избор на предлаганата методология. (Има ли други алтернативни
начини за изпълнение на конкурсното предложение?)

5.9.3.

Как при изпълнение на конкурсното предложение възнамерявате да използвате опит от
предишни проекти (където е приложимо)?

5.10. Продължителност и план-график за действие
Продължителността на проекта не може да бъде повече от 6 месеца.


Продължителността на проекта ще бъде ___ месеца.

Забележка. Набелязаният план-график за действие се отчита в цели месеци, които не се обвързват с
конкретни календарни месеци от годината. Във връзка с това не трябва да се използват и конкретни дати.
Целесъобразно е кандидатът да предвиди резервно време в предвидения план-график. План-графикът не
трябва да съдържа подробно описание на дейностите, а само техните наименования (за целта използвайте
кратките наименования или ясни и еднозначно определени индекси /номера/ на дейностите от т. 5.8).
Месец

Дейност
(пример)

Местоположение
(пример)

Изпълнител
(пример)

Месец 1

Подготовка на дейност 1

Ръководител

Месец 2

Подготовка на дейност 2
Изпълнение на дейност 1
Подготовка на дейност 3

Кандидатстващата
организация
Наета зала в читалището

Екип обучители

План-график на планираните дейности
Дейности

1 месец

2 месец

3 месец

4 месец

5 месец

6 месец

Краен срок за постигане на резултата: O
Изпълнение на дейността:
X
5.11. Партньорство при изпълнението на конкурсното предложение (където е приложимо)
(Изискваната информация се представя отделно за всеки партньор.)
Партньор I:


Наименование на партньора.

6

БРОЙ 51








ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 1   

Кога е учреден и какъв е юридическият му статут.
Извършвал ли е дейност през годината, предхождаща годината на обявения конкурс.
Има ли регистрирани дейности, насочени към подпомагане на лица с увреждания и какви от тях
изпълнява в момента.
Налични лицензи, сертификати и други документи, удостоверяващи притежаването на подходящ
капацитет и умения за работа с хора с увреждания.
Списък на дейностите, в които партньорът ще бъде водещ изпълнител.
Списък на дейностите, в които партньорът ще подпомага водещата организация, като за всяка
дейност се посочва процентното участие на партньора в получаваното финансиране за
осъществяваната дейност.

Партньор II:








Наименование на партньора
Кога е учреден и какъв е юридическият му статут.
Извършвал ли е дейност през годината, предхождаща годината на обявения конкурс.
Има ли регистрирани дейности, насочени към подпомагане на лица с увреждания и какви от тях
изпълнява в момента.
Налични лицензи, сертификати и други документи, удостоверяващи притежаването на подходящ
капацитет и умения за работа с хора с увреждания.
Списък на дейностите, в които партньорът ще бъде водещ изпълнител.
Списък на дейностите, в които партньорът ще подпомага водещата организация, като за всяка
дейност се посочва процентното участие на партньора в получаваното финансиране за
осъществяваната дейност.

6. Резултати, имащи пряко отношение към целевата група
6.1. Очаквано въздействие върху преките бенефциенти
Максимум 1 страница A4. Резултатите по тази точка не трябва да повтарят посочените в т. 5.6 основни
резултати. Те трябва да ги допълват, като се посочат възможните съпътстващи ефекти от постигането на
основните резултати. Необходима е конкретност и представяне в максимална степен на резултатите
количествено. Във връзка с това отговорете на следните въпроси:
6.1.1.

Как проектът ще подобри социалното положение на преките бенефициенти (където е
приложимо).

6.1.2.

Как проектът ще подобри техническите/управленските способности на преките бенефиценти
(където е приложимо).

6.1.3.

Как проектът ще подобри финансовото положение на преките бенефициенти (където е
приложимо).

6.2. Други резултати (където е приложимо)

Резултатите по тази точка трябва да са допълнителни, които поради своята специфика не са отразени в т. 5.6 и 6.1.
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ФОРМУЛЯРА
1. Всички точки задължително се попълват освен случаите, когато дадена точка се отнася за компонент, по който
организацията не кандидатства, или попълването на точката не е задължително и е допустимо да се отбележи като
„неприложимо”.
2. Дава се подходяща обосновка на намерения на кандидата; да се докаже тяхната целесъобразност и социална
значимост, ефективност и ефикасност; аргументирано да се представят очакваните резултати от реализацията на
предложението и тяхното въздействие върху целевата група; да се представи и обоснове изборът на целевата група –
преките и косвените бенефициенти; да се аргументира необходимостта от извършване на конкретни дейности; да се
посочат основанията и стратегията за постигане на целите и резултатите от реализацията на предложението.
3. Посочва се ясно какъв е статутът на кандидата; неговият опит, управленски умения и професионална
квалификация в осъществяването на дейностите, включени в избрания компонент; причините на създаване и
съставът на партньорството за изпълнение на конкурсното предложение.

7

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

4. На заглавната страница се отбелязва краткото наименование на конкурсното предложение, което трябва да дава
представа за намеренията на кандидата, задължително се посочва компонентът, по които е разработено конкурсното
предложение, отбелязва се краткото (съкратеното) име (абревиатура) на кандидатстващата организация; посочва се
името на лицето, представляващо организацията, което полага своя подпис.
5. В раздел А. Обща информация се представя информация, свързана с юридическия статут и банкова информация
относно кандидатстващата организация, както и информация за управленския, квалификационния и ресурсния ѝ
капацитет.
6. При изготвяне на раздел Б. Информация за предлаганото конкурсно предложение за намеренията на
кандидатстващата организация трябва да се спазват следните изисквания:
6.1. посочва се наименованието на конкурсното предложение, което трябва да съвпада с това от заглавната
страница; когато е необходимо, да се внесе по-голяма яснота относно намеренията на кандидата; освен краткото
наименование на конкурсното предложение може да се представи и по-подробно заглавие;
6.2. формулира се конкретна цел на предложението, която трябва да може да се постигне в рамките на приетия срок
за неговото изпълнение. Представянето на общи, стратегически цели, характеризиращи мисията на
организацията и развитието й в дългосрочна перспектива не отменя необходимостта от формулиране на
конкретна цел на конкурсното предложение, която трябва да показва спецификата, индивидуалните особености
на предложението, поставяните чрез нея задачи за изпълнение;
6.3. обосновават се изборът на конкретния компонент и възможностите на организацията успешно да изпълни
предвидените по него дейности;
6.4. определя се връзката на конкурсното предложение с общите цели и приоритети на АХУ, посочени в
нормативните документи, както и с осъществяваните политики за хората с увреждания;
6.5. определят се очакваните резултати от осъществяване на конкурсното предложение, които трябва да са
конкретни в качествено отношение, да са измерими количествено, да са разумно ограничени по брой;
формулирането на резултати като придобити или усъвършенствани творчески умения, получено социално
самочувствие и пр. са крайно общи и са предпоставка предложението да бъде оценено с минимален брой точки;
резултати, чието постигане излиза извън срока на изпълнение на предложението, могат да се използват, но само
като общ ориентир за посоката на изпълнение на конкурсното предложение, а не като конкретни негови
постижения;
6.6. обосновава се изборът на целевата група, като се посочва спецификата на уврежданията на лицата в нея и
начинът на въздействие върху тях с оглед на поставената цел в предложението, определя се броят на преките
бенефициенти (където е приложимо), а когато това е невъзможно по обективни причини, кандидатът представя
аргументирано обяснение за наличните обстоятелства;
за компонент 1 преките бенефициенти се изброяват поименно;
6.7. извеждат се индикатори (показатели) за отчитане на получените резултати, които трябва да са количествено
измерими и проследими във времето;
6.8. изброяват се и подробно се описват дейностите, всяка от които трябва да се обвърже с посочен вече конкретен
очакван резултат и чието осъществяване ще доведе до неговото постигане;
6.9. дейностите се делят на две групи: (1)дейности, изискващи активно участие на преките бенефициенти, и
(2)дейности, изискващи пасивно участие на преките бенефициенти; когато дадена дейност е смесена, тя
предварително се разделя на съставните й поддейности, които след това се разглеждат като самостоятелни
разчетни единици;
6.10.
определя се съотношението между дейностите, изискващи активно участие, и дейностите, изискващи
пасивно участие на преките бенефициенти и се аргументира необходимостта от осъществяване на дейности,
изискващи пасивно участие на преките бенефициенти;
6.11.
посочват се възможните рискове, които биха затруднили реализацията на поставената цел и постигането на
планираните резултати, като се посочват мерките за тяхното минимизиране и предотвратяване; когато
кандидатът счита, че такива липсват, той трябва да представи подходяща убедителна аргументация, в противен
случай ще се счита, че липсват необходимите гаранции за навременно и цялостно реализиране на конкурсното
предложение;
6.12.
когато за качественото и професионално изпълнение на планираните дейности се привличат ключови
специалисти, те се посочват поименно и се обвързват с конкретна позиция при изпълнението на дадена дейност;
съгласието за участие на ключовите специалисти се удостоверява с представянето на собственоръчно подписана
декларация за съгласие за участие на дадената позиция и автобиография, в която задължително се посочват
образованието и натрупаният опит, които специалистът притежава и които трябва да съответстват на целите и
задачите, които той ще изпълнява;
6.13.
посочва се административният състав, който ще се занимава пряко с администрирането и финансовото
управление на предложението; ръководителят и другите лица от административния състав трябва да имат
доказани качества за изпълнение на предвидените за тях длъжности;
6.14.
описва се и се обосновава използваната методология при разработка на конкурсното предложение и
подходите за неговото изпълнение като се представят уместни подходи и методи за планиране, наблюдение,
оценка, анализ и контрол на изпълнението, предишен опит (когато е приложимо), който ще се използва при
реализацията на предвидените дейности.
Бележка.
Формуляр на конкурсно предложение, в който се изразява само желание за получаване на финансиране, без да е
подкрепено с откроени конкретни цели и дейности, насочени към получаване на планирани резултати, за които
са представени еднозначно определяеми измерители, се оценява с нула точки.
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Приложение № 2
Приложение № 2

БЮДЖЕТ НА КОНКУРСНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Съставете бюджет за цялата продължителност на предложението в съответствие с подробното описание на дейностите
(НЕПОПЪЛНЕНИТЕ РЕДОВЕ СЕ ИЗТРИВАТ! А КОГАТО ДАДЕН РАЗХОД НЕ Е УПОМЕНАТ, СЕ СЪЗДАВА НОВ РЕД!)

Наименование
на разхода

А
I. Разходи за администриране и отчитане
1. Възнаграждения
в т.ч. на:
- ръководител проект
- технически сътрудник
- счетоводител
- ...................................
2. Осигуровки от работодател
в т.ч. за:
- ДОО
- ДЗПО
- ЗО
3. Разходи за командировки
в т.ч. за:
- пътни
- нощувки
- дневни
Общо по раздел I
Контролно число - не повече от 10%
II. Административни разходи
1. Разходи за материали
в т.ч. за:
- консумативи
- канцеларски материали
- гориво
- ..................................
2. Разходи за външни услуги
в т.ч. за:
- комуникации и поща
- транспорт
- наеми
- осветление, отопление, вода
- ..................................
3. Финансови разходи
Общо по раздел II
Контролно число - не повече от 7%
III. Инвестиционни разходи
в т.ч. за:
- компютър
- аудиоапаратура

Мерна
единица
1

Единична
Количество цена/тарифа
2
3

СУМА
(2 х 3)
4

Искани
фин. средства
5
0

0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

#DIV/0!

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

#DIV/0!

Изпълнител
оферта
Б

1

С Т Р.
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- телевизор
- видеоапаратура
- костюми/екипи
- уреди
- технически средства
- ......................................
Общо по раздел III
Контролно число - не повече от 18%
IV. Преки разходи
1. Възнаграждения:
в т.ч. на:
- социален работник
- психолог
- рехабилитатор
- обучител по ..................
- обучител по ..................
- репетипор
- треньор по.........................
- ........................................
2. Осигуровки от работодател
в т.ч. за:
- ДОО
- ДЗПО
- ЗО
3. Разходи за командировки
в т.ч. за:
- пътни
- нощувки
- дневни
4. Разходи за материали
в т.ч. за:
- консумативи
- канцеларски материали
- учебни, помощни и др. материали
- храна
- гориво
- ..........................
5. Разходи за външни услуги
в т.ч. за:
- транспорт
- наеми
- осветление, отопление, вода
- посещения на музеи и други
- посещения на театри, опера и други
- платени такси
- ................................
Общо по раздел IV
Контролно число - не по-малко от 65%
ВСИЧКО ПО КОМПОНЕНТ ...........
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#DIV/0!

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

#DIV/0!

0

0
База за сравнение!

2

Бележки:
1. При изтриването на празните редове и/или при създаването на нови редове трябва да се следи запазването на действащите формули
в колона 5, позволяващи да се спазят лимитите от Методиката.
2. Контролът на лимитите по т. 1 се извършва чрез числата, получени на редовете с наименование "контролно число" в колона 5.
3. Предложение, в чийто бюджет не може ясно, точно и еднозначно да се разграничат и определят разходите, свързани с планираните
дейности, се оценяват с нула точки.
4. Когато се направи редукция на определените средства в бюджета на оценявания кандидат, поради направена грешка и/или
необективно и неправилно направени разчети, с което с извършва намаление на една или няколко бюджетни позиции, водещо до
променя в структурата на разходите по определените лимити, бюджетът и източниците на финансиране задължително се връщат на кандидата за
преработка, която се извършва в 7 дневен срок, като се изготвя нов бюджет и нови източници на финансиране, отчитащи
възникналите променени обстоятелства.
4601-3

3

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5   

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА БЮДЖЕТА
1. Бюджетът се изготвя по образец при спазване на посочената в него структура и
състав.
2. Обосновано, пълно и точно се представят разходите, свързани с осъществяване на
всяка от описаните дейности. Всяка дейност се счита, че е представена в подходящ
за конкурса вид, когато се характеризира с пълен списък на съпътстващите я
разходи и връзката “дейност – разходи” е ясно проследима.
3. Определянето на разходите по отделни дейности се основава на оферта (оферти),
избрана от кандидата измежду най-малко три оферти, които задължително се
прилагат в конкурсното предложение; изборът на офертата (офертите) се
аргументира, а нейният изпълнител се посочва при описание на съответната
дейност.
4. Определя се размерът на средства, за които се кандидатства пред АХУ, и размерът
на собствения принос в реализацията на конкурсното предложение.
5. Бюджетът трябва да е пряко обвързан с определените в Методиката разходи и да
доказва ефективността на дейностите, които се предвижда да се изпълнят.
6. При определяне в бюджета на размера на исканите финансови средства за изпълнение на
предвидените дейности се извършва контрол на съотношенията между групите разходи,
структурирани в чл. 15 от Методиката, като величината на общите средства се умножи по
определения норматив за контролираната група разходи; в резултат на тази процедура
трябва да се получат средства, с които може да се покрият отделните групи разходи
съобразно определения за тях норматив и чийто общ (сумарен) и окончателен размер не
превишава максималния им размер, определен по чл. 12 от Методиката.
7. Когато в раздела за дадена група разходи няма достатъчно редове за изброяване на
предвидените разходи, в бюджетната таблица се добавя нужният допълнителен брой.
8. В колонка „Изпълнител/оферта” се посочва офертата или другият източник, откъдето е
почерпена информацията, която е послужила като основание за определяне на размера на
дадения разход. Когато от дадена оферта се използва само част от информацията, освен
офертата се посочва и позицията, която служи за изчисляване на стойността на разхода.
9. Конкретният размер на определените финансови средства за покриване на конкретен
разход се отбелязва в бюджета чрез самостоятелното им вписване в колонка 5 „Искани
средства“, освен ако за конкретен пряк разход не се прилагат разпоредбите на чл. 14, ал. 4
от Методиката.
10. Конкретният размер на собственото участие се определя в „източниците на финансиране“
в колонка 3 „Собствено участие“, като се спазва следната последователност:
10.1. най-напред собственото участие се определя като разлика между стойността на
всички преки разходи, предвидени за дейностите по реализация на конкурсното
предложение и исканите средства за тяхното покриване;
10.1. проверява се тази разлика да не е по-малка от 5% от общата стойност на всички
разходи, предвидени за реализация на конкурсното предложение.
11. Когато разходите в дадена група разходи извън групата на преките разходи превишават
допустимите величини на средствата по чл. 15, т. 1, 2 и 3 от Методиката, разликата между
тях и допустимите величини на финансовите средства се посочва като допълнителен
елемент на собственото участие, който не участва в определянето на собственото участие.
Допълнителното собствено участие се посочва в „източниците на финансиране“ в
колонка 4 „Собствено участие извън допустимото по кол. 3“.
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А
Разходи за администриране и отчитане
Административни разходи
Инвестиционни разходи
Преки разходи
ВСИЧКО
КОНТРОЛНО ЧИСЛО

Наименование на разхода

по компонент....
1
0
0
0
0
0

ВСИЧКО

В т.ч. по източник на финансиране
извън допустимото по
кол. 3
получени средства
собствено участие
4
2
3
0
х
0
0
х
0
0
х
0
0
0
х
0
0
0
Не повече от средствата,
#DIV/0!
обявени за компонент..... Не по-малко от 5%

ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ

Приложение №3
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Приложение № 4
ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНОТО СЪОТВЕТСТВИЕ
№
1.
2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

КРИТЕРИИ ЗА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВЕТСТВИЕ
Проектното предложение представено в изискуемия срок.
Проектното предложение е представено по един от следните начини:
(вярното се подчертава)
– на място, в офиса на Агенцията за хората с увреждания;
– чрез лицeнзиран пощенски оператор;
– по електронен път.
Предоставени са  актът за учредяване на кандидатстващата организация, в т.ч.
и на партньорите, когато има такива, и  удостоверението за актуално състояние
на кандидатстващата организация, в т.ч. и на партньорите, когато има такива,
издадено от компетентен съд не по-рано от 3 месеца преди датата на подаване
на конкурсните предложения и с валидност до 6 месеца, в т.ч. и на партньорите,
когато е приложимо.
Документ за регистрация в Централния регистър на Министерството на правосъдието (в т.ч. и за партньора),  когато е приложимо.
Декларация – приложение № 5А, за липсата или не от страна на кандидатстващата/водещата организация:
• на публични задължения;
• н а получени държавни помощи, превишаващи 200 000 евро от всички източници
за последните 3 години, в т.ч. и текущата;
• н а получени финансови средства от други източници за същите допустими
разходи или за същата цел; безвъзмездно финансиране за конкурсното предложение от други източници;
• на извършвана стопанска дейност;
• на дейности в обхвата на държавно делегираните, когато е приложимо.
Декларация – приложение № 5Б, за липсата или не от страна на партньора, когато е приложимо:
• на публични задължения;
• н а получени държавни помощи, превишаващи 200 000 евро от всички източници
за последните 3 години, в т.ч. и текущата;
• на извършвана стопанска дейност.
Годишен финансов отчет за последната пълна финансова година преди обявяването на конкурса, изготвен съгласно Счетоводен стандарт за финансови отчети
на МСП 9 Представяне на отчети на предприятия с нестопанска дейност или
приложимите Международни счетоводни стандарти.
Представени са минимум по 3 актуални оферти, издадени не по-рано от 2 месеца
преди датата на кандидатстване и с валидност не по-малко от 3 месеца след датата
на кандидатстване, за всеки от придобиваните активи и получаваните услуги,
включени в бюджета на предложението
Информация за Удостоверението за вписване в Регистъра на Агенцията за социално подпомагане за предоставяне на социални услуги, когато е приложимо.
Информация за Лиценза от НАПОО за провеждане на професионално обучение,
когато се извършват обучения на преките бенефициенти.
Учебни програми, когато в конкурсното предложение се предвижда извършване
на обучение на хора с трайни увреждания, включващи пълен хорариум, отделните
дисциплини и часовете по дисциплини.
Списък на преките бенефициенти по компонент 1.
Декларациите (приложение № 6) за съгласие за участие в конкурсното предложение от всички ключови специалисти.
Споразумението за партньорство, когато е приложимо.
Документ за статута на институцията за предоставяне на социални услуги, получаваща финансиране за дейности, делегирани от държавата, когато е приложимо.
Минимум две писма за подкрепа.
Автобиографиите (приложение № 7) на лицата от административния състав и на
лицата от ключовия състав.
Документите, удостоверяващи квалификацията и уменията на ключовите специалисти в приложната област на конкурсното предложение, издадени от външен
за кандидатстващата организация орган, организация и др.
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Приложениe № 5A

Приложениe № 5Б

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният ........................................... ,
управляващ и представляващ .............................
..................................................................................
(наименование на кандидата)
с ЕИК/ БУЛСТАТ ................................................
със седалище и адрес на управление..................
................................................................................. ,
кандидатстващ с Проект .....................................
..................................................................................
(наименование на проекта и година)
за получаване на финансови средства от Агенция
за хората с увреждания

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният ........................................... ,
управляващ и представляващ .............................
..................................................................................
(наименование на ЮЛНЦ )
с ЕИК/БУЛСТАТ ..................................................
със седалище и адрес на управление................. ,
партньор на.............................................................
(изписва се името на кандидатстващата организация)
Проект ....................................................................
         (наименование на проекта и година)
за получаване на финансови средства от Агенция
за хората с увреждания

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Общият размер на получените държавни
помощи не надхвърля левовата равностойност на
200 000 евро за период от три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна година,
а ако  се изпълняват дейности по сухопътни товарни
превози за чужда сметка или срещу възнаграждение, общият размер на получените помощи не
надхвърля левовата равностойност на 100 000 евро
за период от три бюджетни години – двете пред
ходни и текущата бюджетна година:
□ да;
□ не.
(отбелязва се вярното)
2. Кандидатът, който представлявам няма
изискуеми публични задължения към държавата
или общините, установени с акт на компетентен
орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила:
□ да;
□ не.
(отбелязва се вярното)
3. За конкурсния проект не са получени финансови средства от други източници за същите
допустими разходи или за същата цел:
□ да;
□ не.
(отбелязва се вярното)
4. През 20 ..... г. представляваният от мен
кандидат:
□ извършва стопанска дейност;
□ не извършва стопанска дейност.
(отбелязва се вярното)
5. Кандидатът, който представлявам не предлага  дейности от обхвата на държавно делегираните, които се предвиждат да се изпълняват
по конкурсно предложение:
□ да;
□ не.
(отбелязва се вярното)
*приложимо в случаите, когато кандидатът ползва
услуги – предмет на държавно делегирани дейности
Запознат съм, че за неверни данни нося отговорност съгласно чл. 313 от НК на Република
България.
Дата:			

Декларатор : .........................
(подпис)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Общият размер на получените държавни
помощи не надхвърля левовата равностойност на
200 000 евро за период от три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна година, а ако  се изпълняват дейности по сухопътни
товарни превози за чужда сметка или срещу
възнаграждение, общият размер на получените
помощи не надхвърля левовата равностойност на
100 000 евро за период от три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна година:
□ да;
□ не.
(отбелязва се вярното)
2. Кандидатът, който представлявам няма
изискуеми публични задължения към държавата
или общините, установени с акт на компетентен
орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила:
□ да;
□ не.
(отбелязва се вярното)
3. През 20 ...... г. представляваното от мен
ЮЛНЦ:
□ извършва стопанска дейност;
□ не извършва стопанска дейност.
(отбелязва се вярното)
Запознат съм, че за неверни данни нося отговорност съгласно чл. 313 от НК на Република
България.
Дата:			

Декларатор : .........................
(подпис)

Приложение № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ......................................
(име, презиме, фамилия)
в качеството на ключов специалист по конкурсно
предложение ......................................................... ,
(изписва се името на конкурсното предложение)
с настоящото
ДЕКЛАРИРАМ:
Съгласен съм да участвам като ключов специалист на длъжност ............................................ ,
по конкурсно предложение ................................ .
Запознат съм, че за неверни данни нося отговорност съгласно чл. 313 от НК на Република
България.
Дата:			

Декларатор : .........................
(подпис)
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Приложение
№ 7
Приложение
№7

ЕВРОПЕЙСКИ

ФОРМАТ НА
АВТОБИОГРАФИЯ

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ
Име
Адрес

[ФАМИЛНО, ЛИЧНО, БАЩИНО]
[ул., №, гр./с., пощ. код, държава ]

Телефон
Факс
E-mail
Националност
Дата на раждане

[ ден, месец, година ]

ТРУДОВ СТАЖ
• Дати (от-до)
• Име и адрес на работодателя
• Вид на дейността или сферата на
работа
• Заемана длъжност
• Основни дейности и отговорности

[ Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с
последната. ]

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
• Дати (от-до)
• Име и вид на обучаващата или
образователната организация
• Основни предмети/застъпени
професионални умения
• Наименование на придобитата
квалификация
• Ниво по националната
класификация (ако е приложимо)

[Добавете отделен параграф за всеки курс, който сте завършили, като започнете с
последния.]
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ЛИЧНИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

Придобити в жизнения път или в
професията, но не непременно
удостоверени с официален документ
или диплома.

МАЙЧИН ЕЗИК
ДРУГИ ЕЗИЦИ
• Четене
• Писане
• Разговор

СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ И

[Език]
[Определете нива: отлично, добро, основно]
[Определете нива: отлично, добро, основно]
[Определете нива: отлично, добро, основно]
[ Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

КОМПЕТЕНЦИИ

Съвместно съжителство с други
хора в интеркултурно обкръжение, в
ситуации, в които комуникацията и
екипната работа са от съществено
значение (например в културата и
спорта) и др.

ОРГАНИЗАЦИОННИ УМЕНИЯ И

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

КОМПЕТЕНЦИИ

Координация, управление и
адмистрация на хора, проекти и
бюджети в професионалната среда
или на доброволни начала (например
в областта на културата и спорта)
у дома и др.

ТЕХНИЧЕСКИ УМЕНИЯ И

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

КОМПЕТЕНЦИИ

Работа с компютри, със специфично
оборудване, машини и др.

АРТИСТИЧНИ УМЕНИЯ И

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

КОМПЕТЕНЦИИ

Музикални, писмени, дизайнерски и
др.

ДРУГИ УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ

[Опишете тези компетенции и посочете къде са придобити.]

Компетенции, които не са споменати
по-горе.

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА МПС
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

[ТУК ВКЛЮЧЕТЕ ВСЯКАКВА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО МОЖЕ ДА Е УМЕСТНА, НАПР. ЛИЦА
ЗА КОНТАКТИ, ПРЕПОРЪКИ И ДР.]
[ Опишете всички приложения. ]
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КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 320
от 10 април 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от
Устройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката и на нейната администрация и решение на
Комисията по т. 14 съгласно протокол № 6 от
14.03.2019 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с чл. 71,
ал. 1 и 2, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за
защита на потребителите, чл. 3, ал. 1 от Наредбата
за стоките, имитиращи храни, Наредбата за условията и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки във връзка
с чл. 99 от Закона за защита на потребителите,
чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс
и изискванията на стандарт БДС EN 71-1:2015
„Безопасност на играчки. Част 1: Механични и
физични свойства“, т. 8.2 „Малки части“ и т. 8.4
„Изпитване на опън“ нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следните
стоки, имитиращи храни, като стоки, представляващи сериозен риск и опасност за здравето
на потребителите:
стока, имитираща храна – череши по 10 броя,
прикачени на клонка;
стока, имитираща храна – папая по 4 броя,
прикачени на клонка.
2. Вносителите и дистрибуторите да организират незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в сроковете, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки и да отправят предупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
Мотиви:
Съгласно Наредбата за стоките, имитиращи
храни, описаните стоки, макар че не са храни,
имат такава форма, цвят, външен вид и размер и,
тъй като са изработени от стиропор, може да се
очаква потребителите (малки деца до 3 г.) да ги
объркат с храни (плодове), да отхапят от тях и да
погълнат малки части, което да причини задавяне
и последващо задушаване. Стоките са във видимо
несъответствие с изискванията за безопасност БДС
EN 71-1:2015 „Безопасност на играчки. Част 1:
Механични и физични свойства“, т. 8.4 „Тест за
устойчивост на опън“ и т. 8.2 „Тест за малки
части“, тъй като лесно се отделят малки части и
тъй като отделените малки части влизат изцяло в
цилиндъра за малки части, и съгласно направена
оценка на риска представляват сериозен риск за
здравето на потребителите (малки деца до 3 г.).
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс допускам
предварително изпълнение на заповедта с цел да
не се допусне предлагането на стоки на пазара в
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несъответствие с изискванията за безопасност,
което несъответствие би могло да доведе до риск
от задавяне на малки деца до 3 г.
Разпореждането, с което се допуска предварителното изпълнение, може да се обжалва чрез КЗП
пред съда в тридневен срок от съобщаването му
независимо дали настоящата заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтегляне
от пазара, изземването от потребителите и тяхното
обезщетяване са за сметка на производителите,
вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председателя на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
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Председател:
Д. Маргаритов

АГЕНЦИЯ „МИТНИЦИ“
КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО
НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗАМ-990/32-177597
от 18 юни 2019 г.
На основание чл. 66б, ал. 3 от Закона за митниците нареждам:
1. Определям данните съгласно приложение
№ 1 към настоящата заповед, които се изискват
при подаване на митническа декларация при
внасяне на територията на Република България.
2. Определям данните съгласно приложение
№ 2 към настоящата заповед, които се изискват
при подаване на митническа декларация при
изнасяне и транзит на територията на Република
България.
3. Определям национални кодове за допълнителния митнически режим (кл. № 37 „Процедура,
второ подразделение“ при подаване на митническа
декларация за изнасяне и транзит на територията
на Република България или в елемент от данни
(Е.Д.) 1/11 „Допълнителен режим“ на митническа
декларация при внасяне) съгласно приложение
№ 3 към настоящата заповед.
4. Определям национални кодове за документи,
сертификати и разрешения (кл. № 44 „Допълнителна информация, представени документи,
сертификати, разрешителни“ при подаване на
митническа декларация за изнасяне и транзит
на територията на Република България или в
Е.Д. 2/3 „Представени документи, сертификати
и разрешения, допълнителни данни“ на митническа декларация при внасяне на територията на
Република България) съгласно приложение № 4
към настоящата заповед.
5. Определям национални кодове за вида на
данъка (Е.Д. 4/3 „Изчисление на данъците – вид
на данъка“ при подаване на митническа декларация при внасяне на територията на Република
България) съгласно приложение № 5 към настоящата заповед.
6. Определям национални кодове на допълнителни мерни единици (кл. № 41 „Допълнителна
мерна единица“ при подаване на митническа
декларация при изнасяне и транзит на територията на Република България или в Е.Д. 6/2
„Допълнителна мерна единица“ на митническа
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декларация при внасяне на територията на Репуб
лика България) съгласно приложение № 6 към
настоящата заповед.
7. Определям допълнителните национални
кодове на стоките (кл. № 33, 5-о подразделение
при подаване на митническа декларация при
изнасяне и транзит на територията на Република
България или в поле Е.Д. 6/17 „Код на стоката – национален допълнителен код или кодове“
при подаване на митническа декларация при
внасяне на територията на Република България)
съгласно приложение № 7 към настоящата заповед.
8. Определям национални кодове за вида на
контейнерите (кл. № 31 „Колети и описание на стоката. Маркировки и номера; № (а) на контейнер(и);
брой и вид“ при подаване на митническа декларация при изнасяне и транзит на територията на
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Република България или в поле Е.Д. 7/11 „Размер
и тип на контейнера“ при подаване на митническа декларация при внасяне на територията на
Република България) съгласно приложение № 8
към настоящата заповед.
9. Определям национални кодове за идентификация на типовете транспортни средства (които се
посочват в кл. № 18 и кл. № 21 при подаване на
митническа декларация при изнасяне и транзит
на територията на Република България) съгласно
приложение № 9 към настоящата заповед.
С нас т оя щата за повед о т мен я м За повед
№ ЗАМ-1128/32-309810 от 4.11.2016 г.
Заповедта влиза в сила от датата на обнародването є в „Държавен вестник“.
Директор:
Г. Костов
Приложение № 1
към т. 1

Легенда:
Код
B3
G3
G4
G5
H1

H2
H3
H4
H5
H6
I1
I2
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Описание
Декларация за митническо складиране
на съюзни стоки
Представяне на стоки пред митниците
Декларация за временно складиране
Уведомление за пристигане в случай на
движение на стоки под режим временно
складиране
Декларация за допускане за свободно
обращение и специален режим –
употреба за специфични цели –
декларация за специфична употреба
Специален режим – складиране –
декларация за митническо складиране
Специален режим – употреба за
специфични цели – декларация за
временен внос
Специален режим – преработка –
декларация за активно усъвършенстване
Декларация за въвеждане на стоки в
контекста на търговията със специални
данъчни територии
Митническа декларация в пощенския
транспорт за допускане за свободно
обращение
Опростена декларация за внос
Представяне на стоки пред митниците в
случай на вписване в отчетността на
декларатора или в контекста на
митническите декларации, подадени
преди представянето на стоките за внос

Правно основание
член 5, параграф 12, член 162, член 210 и
член 237, параграф 2 от Кодекса
член 5, параграф 33 и член 139 от Кодекса
член 5, параграф 17 и член 145 от Кодекса
член 148, параграф 5, букви б) и в) от
Кодекса
Декларация за допускане за свободно
обращение: член 5, параграф 12, член 162 и
член 201 от Кодекса Декларация за
специфична употреба: член 5, параграф 12,
член 162, член 210 и член 254 от Кодекса
член 5, параграф 12, член 162, член 210 и
член 240 от Кодекса
член 5, параграф 12, член 162, член 210 и
член 250 от Кодекса
член 5, параграф 12, член 162, член 210 и
член 256 от Кодекса
член 1, параграф 3 от Кодекса
член 5, параграф 12, член 162 и член 201 от
Кодекса
член 5, параграф 12 и член 166 от Кодекса
член 5, параграф 33, член 171 и член 182 от
Кодекса

Символи в клетките
Символ
Описание на символа
А
Задължително: данни, изисквани от всяка държава членка.
C
X
Y

По преценка на икономическите оператори: данни, които икономическите
оператори могат да решат да предоставят, но които държавите членки не могат да
изискват.
Елемент от данните, изискван на равнище стокова позиция в декларацията за стоки.
Информацията, която се въвежда на равнище стокова позиция, е валидна само за
съответната стокова позиция.
Елемент от данните, изискван на общо равнище на декларацията за стоки.
Информацията, която се въвежда на общо равнище, е валидна за всички
декларирани стокови позиции.

Всяка комбинация от символите „Х“ и „Y“ означава, че даден елемент от данните може
да бъде предоставен от декларатора на всяко едно от съответните равнища.
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ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 3   
4

Група 1 – Информация за съобщението (включително кодовете на режимите)
Пореден
номер на
ЕД

Наименование на ЕД

Клетка B3 G3 G4 G5 H1 H2 H3 H4 H5 H6 I1
№

1/1

Вид на декларацията

1/1

А

А

А

А

А

А

А

А

1/2

Вид на допълнителната
декларация

1/2

Y
А

Y
А

Y
А

Y
А

Y
А

Y

Y
А

Y
А

1/3

Вид декларация за
транзит/доказателство за
митнически статус
Формуляри
Товарни списъци
Номер на стоковата позиция

1/3

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

1/4
1/5
1/6

1/7
1/8

Показател за особено
обстоятелство
Подпис/удостоверяване

3
4
32

I2

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А А

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X [3]
X

54

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А А

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y Y

А

А

А

А

А

А

А

X
37 (2) А

X
А

X
А

X
А

X
А

X
А

X
А

X
А

X

X

X

X

X

X

X [5]

1/9
1/10

Общ брой стокови позиции
5
Режим
37 (1) А

1/11

Допълнителен режим

X
Група 2 – Позовавания на съобщения, документи, сертификати, разрешения
Пореден
номер на
ЕД

2/1

2/2

Наименование на ЕД
Опростена
декларация/предходни
документи
Допълнителна информация

Клетка B3 G3 G4 G5 H1 H2 H3 H4 H5 H6 I1
№

40

А

А

А

А

А

А

А

А

А

А

XY Y XY XY XY XY XY XY XY
44

I2
А

[5] XY

А

А

А

А

А

А

А

А

XY
А А

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

С Т Р.

114

2/3

ДЪРЖАВЕН

Съставени документи,
сертификати и разрешения,
допълнителни данни

44

2/4

Референтен номер/UCR

7

2/5

Местен референтен номер
(LRN)

2/6

Отсрочено плащане

48

2/7

Идентификационни данни
на склад

49

ВЕСТНИК

А
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А

А

А

А

А

А

А

А

[7]

[7] [7] [7] [7] [7] [7] [7] X [7]

X

X

X

X

X

X

X

X

C

C

C

C

C

C

C

C

5

А

[9]
C

X
C

XY
XY XY XY XY XY XY XY XY XY
А А А А А А А А А А А А
Y

Y

Y

Y

Y
A

Y

Y

A

А

А

Y

Y

Y [11] Y [11] [11] [11]

Клетка B3 G3 G4 G5 H1 H2 H3 H4 H5 H6 I1
№

I2

Y
A

Y

Y

A

Y
A

Y
A

Y
A

Y
A

Y

Y

Y

Y

A

Y

Група 3 – Страни
Пореден
номер на
ЕД

Наименование на ЕД

3/1

Износител

3/2

Идентификационен номер
на износителя

3/3

Изпращач – мастер договор
за превоз
Идентификационен номер
на изпращача – мастер
договор за превоз
Изпращач – хаус договор за
превоз
Идентификационен номер
на изпращача – хаус договор
за превоз
Изпращач
Идентификационен номер
на изпращача
Получател

3/4
3/5
3/6
3/7
3/8
3/9
3/10

Идентификационен номер
на получателя

2

C

C

C

C

C

C

C

Y
2 (no) A

XY
A

XY XY XY XY XY
A A A A

Y

XY

XY XY XY XY

8

C

8

XY
A

(№) XY
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3/11
3/12
3/13
3/14
3/15

ДЪРЖАВЕН

Получател – мастер договор
за превоз
Идентификационен номер
на получателя – мастер
договор за превоз
Получател – хаус договор за
превоз
Идентификационен номер
на получателя – хаус
договор за превоз
Вносител

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 5   
6

8

А

А

А

А

А

А

А

[12] [12] [12] [12] [12] [12] [12]
3/16

Идентификационен номер
на вносителя

3/17

Декларатор

8 (№)
14

А
[12]

3/18

Идентификационен номер
на декларатора

3/19

Представител

А

Y
А

Y

3/24

2

Y
А

Y
А

Y
А

Y
А

Y
А

Y
А

Y
А

Y
А

Y
А

Y
А

Y
А

Y
А

Y
А

Y
А

Y
А

Y
А

Y
А

Y
А

Y
А

А

Y
А

А

Y
А

Y
А

Y
А

Y
А

Y
А

Y
А

Y
А

Y
А

Y
А

Y
А

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

50
50

Y
А

Y
А

Y

Титуляр на режима транзит
Идентификационен номер
на титуляря на режим
транзит
Продавач

Y
А

Y
А

Y
А

3/22
3/23

Y
А

Y
А

Y
А

14

Y
А

Y
А

А

Код на статуса на
представителя

Y
А

Y
А

А

3/21

Y
А

Y
А

Y
14 (№) А

Идентификационен номер
на представителя

Y
А

[12] [12] [12] [12] [12] [12] [12]

[12]
3/20

Y
А

[12] [12] [12] [12] [12] [12] [12]

Y
14 (№) А
14

Y
А

А
[12]

3/25

Идентификационен номер
на продавача

3/26

Купувач

2 (№)

XY
А

8

XY
А
[12]
XY

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

3/27

Идентификационен номер
на купувача

3/28

Идентификационен номер
на лицето, уведомяващо за
пристигането
Идентификационен номер
на лицето, уведомяващо за
пренасочването
Идентификационен номер
на лицето, което представя
стоките пред митническите
органи
Превозвач
Идентификационен номер
на превозвача
Страна, която следва да
бъде уведомена – мастер
договор за превоз
Идентификационен номер
на страната, която следва да
бъде уведомена – мастер
договор за превоз
Страна, която следва да
бъде уведомена – хаус
договор за превоз
Идентификационен номер
на страната, която следва да
бъде уведомена – хаус
договор за превоз
Идентификационен номер
на допълнителния(те)
участник(ци) във веригата за
доставки
Идентификационен номер
на лицето, подаващо
допълнителните данни за
ОДВ
Идентификационен номер
на титуляря на
разрешението

3/29
3/30

3/31
3/32
3/33
3/34

3/35
3/36

3/37

3/38

3/39

3/40
3/41

Идентификационен номер
на допълнителните данъчни
данни
Идентификационен номер
на лицето, което представя
стоките пред митниците в
случай на вписване в
отчетността на декларатора
или
на
митническите
декларации, подадени преди
представянето на стоките

ВЕСТНИК

8 (№)

БРОЙ 51
7

А
XY

А
Y

44

44

44

C

C

XY

XY

C

C

C

C

C

C

C

XY XY XY XY XY XY XY

А

А

А

А

А

А

А

А

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y [3]

А
XY

А

Y

А
Y

БРОЙ 51

3/42

3/43

3/44

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 7   

8

Идентификационен номер
на лицето, което подава
митническия манифест за
стоките
Идентификационен номер
на лицето, което иска
доказателство за
митническия статус на
съюзни стоки
Идентификационен номер
на лицето, уведомяващо за
пристигането на стоки след
движение под режим
временно складиране

А
Y

Група 4 – Информация за определянето на стойността/данъци
Пореден
номер на
ЕД

4/1

4/2
4/3

4/4

Наименование на ЕД
Условия на доставка

Клетка B3 G3 G4 G5
№

20

Начин на плащане на
транспортните разходи
Изчисляване на данъците 47
(Вид)
– вид на данъка

Изчисляване на данъците 47 B
(Данъч
– данъчна основа
на
X
основа)

4/5

Изчисляване на данъците 47
(Став– данъчна ставка
ка)

4/6

Изчисляване на данъците 47
(Раз– размер на платимия
мер)
данък

H1 H2 H3 H4 H5 H6 I1 I2
A

A

A

А

[16]

Y

Y

Y

А

А

А

Y
А

[18] [18] [18]
[19] [19] [19]

[18]
[19]
X
A

A

X
А

X
А

X
А

[18] X [18] [18] [18]
[19]
[19] [19] [19]
X
A
[18]
[17]
X
A
[18]
[17]
X

X
A

X
A

X
A

[17] [17] [18]
[17]
X
A

X
A

X
A

[17] [17] [18]
[17]
X

X

X

С Т Р.
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4/7

4/8

ДЪРЖАВЕН

Изчисляване на данъците 47
– общо
(Общо)

Изчисляване на данъците 47
– начин на плащане
(НП)

ВЕСТНИК

A
[18]
[17]
X
A
[18]
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A

Добавяния и приспадания

45

A

[17] [17] [18]
[17]
X X
X
A A A
X

X
4/9

A

9

X [18]
[17]

А

X
A

[20]

XY

[16]
4/10

Валута на фактурата

22 (1)

XY
А

А

А

А

А

Y

Y

Y

Y

[5]

22 (2)

C

C

C

C

Y
C

Вътрешна валутна
единица

44

Y
А

Y
А

Y
А

Y

Y

Показатели за определяне
на стойността

45

Y
А

Y

Y
А

4/11

Обща фактурирана сума

4/12
4/13

[21] X

[20]

X

[16]
4/14

4/15

Цена на стоката/сума

Обменен курс

42

23

X
А

А

А

А

А

X

X

X

X

[5]

A

A

A

[22]
4/16

Метод за определяне на
стойността

43

A

X

[22] [22]

Y
А

Y
A

Y
A

A

X

X

X

X

БРОЙ 51

4/17

4/18
4/19

ДЪРЖАВЕН

Преференция

ВЕСТНИК

36

С Т Р. 1 1 9   

A

A

10

А

C

A

А

X

X [23] [23] X

[5]

X

Пощенска стойност

X

А

X

X
А

Пощенски такси

Y
Група 5 – Дати/часове/периоди/места/държави/региони
Пореден
номер на
ЕД

5/1

5/2
5/3
5/4
5/5
5/6
5/7
5/8

Наименование на ЕД
Очаквана дата и час на
пристигане в първото място
на пристигане в
митническата територия на
Съюза
Очаквана дата и час на
пристигане в пристанището
на разтоварване
Дата и час на фактическото
пристигане в митническата
територия на Съюза
Дата на деклариране
Място на деклариране
Получаващо митническо
учреждение (и държава на
получаване)
Предвидени митнически
учреждения на транзит (и
държава)
Код на държавата на
получаване

5/9

Код на региона на
получаване

5/10

Код на мястото на
доставката – мастер
договор за превоз
Код на мястото на
доставката – хаус договор
за превоз
Митническо учреждение на
напускане

5/11
5/12

Клетка B3 G3 G4 G5 H1 H2 H3 H4 H5 H6
№

S12

50,54
50,54
53
51
17a
17b

А
XY

А

А

А

А

A

XY XY XY XY XY
C C C C C
XY XY XY XY XY

29

А
Y

I1

I2

С Т Р.

120

5/13
5/14

5/15

ДЪРЖАВЕН

Следващо(и) митническо(и)
учреждение(я) на
въвеждане
Код на държавата на
15a
изпращане/износ

Код на държавата на
произход

34a

ВЕСТНИК
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11

А

А

Y

A

Код на държавата на
преференциален произход

A

5/19
5/20
5/21
5/22
5/23
5/24

X

34б

5/25
5/26

5/27

Надзорно митническо
учреждение

А
[5]
XY
А

[28] X [28] [28] [28] X

[5]

А

А

А

X
C

А

А

X
А

A

X

[28]

A

X
А

[29] X [29] [29] [29]

Код на региона на произход 34b
Кодове на държавите по
маршрута
Кодове на държавите по
маршрута на транспортното
средство
Кодове на държавите по
маршрута на пратката
Място на товарене
27
Място на разтоварване
Местонахождение на
30
стоките
Код на митническото
учреждение на първо
въвеждане
Код на действителното
митническо учреждение на
първо въвеждане
Митническо учреждение на
представяне

А

C

А

X
5/17
5/18

А

XY XY XY XY XY

X
5/16

А

X

X

X

[5]
[29]
X

А

А

А А

А

А

А

А

A

А

А

Y

Y
А

Y Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

Y

А

А

А

А

А

А

А

Y

44

А

[30] [30] [30] [30] [30]

[30]

44

Y
А
[31]

Y

А А

Y
А

Y
А

Y
А

Y
А

[31] [31] [31] [31] [31] [31]

Y Y

Y

Y

Y

Y

Y

[30] [30]
Y
Y
А
[31]
Y
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5/28
5/29
5/30

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 1   
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Поискан срок на действие
на доказателството
Дата на представяне на
стоките

А
XY

Място на приемане

Група 6 – Идентификационни данни на стоките
Пореден
номер на
ЕД

6/1

6/2

6/3
6/4
6/5

Наименование на ЕД
Нетна маса (kg)

Допълнителни единици

Брутна маса (kg) – мастер
договор за превоз
Брутна маса (kg) – хаус
договор за превоз
Брутна маса (kg)

Клетка B3 G3 G4 G5 H1 H2 H3 H4 H5 H6 I1
№

38

41

35

А

А

А

X

X

X [32] X [5]

А

А

А

А

А

X

X

X

X

X [32]

А
XY

6/6
6/7
6/8

Описание на стоките –
мастер договор за превоз
Описание на стоките – хаус
договор за превоз
Описание на стоките

6/10

6/11

Вид опаковка

Брой опаковки

Обозначения за превоз

А

A

А

A

A

X
А

C А

X
А
[5]

X

X

A

А A

А

XY XY XY XY XY XY XY Y XY [33]
XY

31

А
X

6/9

А

А

I2

31

31

31

А

А

А

А

А

А

А

А А

[34] [34] X

X

X

X

X

X X

А

X
А

X
А

А

А

А

А

А

А

X

X

X

X

X

X

X

X

X [33]

А

А

А

А

А

А

А

А

А А

X

X

X

X

X

X

X

X

X X [33]

А

А

А

А

А

А

А

A

А

X

X

X

X

X

X

X

X

X

А

X
А

X

С Т Р.

122

6/12
6/13
6/14

6/15

6/16

6/17

ДЪРЖАВЕН

Код на ООН за опасни
стоки
Код CUS
Код на стоката – код по
Комбинираната
номенклатура

ВЕСТНИК
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31

C

C

C

А

C

C

C

C

C

X
33 (1) А

X
А

X
А

X
А

X
A

X
А

X
А

X
А

X
А А

[36] [36] X

X

X

X

X

X [5]

А

A

А

А

A

X
A А

X

X

X

X

X

X [5]

X

X

X

Код на стоката – код по
ТАРИК

33 (2)

Код на стоката –
допълнителен код (кодове)
по ТАРИК

33
А
(3)(4)
X

А

A

A

A

A

X
А

X

X

X

X

X

[5]

Код на стоката –
национален допълнителен
код или кодове

33 (5) A

A

A

A

A

A

X
A

X

X

X

X

X

X

[5]

6/18

Общо опаковки

6/19

Вид стоки

6

A

A

A

A

Y

Y

Y

Y

X

C
X

Група 7 – Информация за транспортирането (видове, средства и оборудване)
Пореден
номер на
ЕД

Наименование на ЕД

7/1
7/2

Претоварване
Контейнер

7/3

Референтен номер на
превоза
Вид транспорт на границата

7/4
7/5

Вид транспорт във
вътрешността на държавата

Клетка B3 G3 G4 G5 H1 H2 H3 H4 H5 H6 I1 I2
№
55
19

А

А

А

А

А

Y

Y

Y

Y

Y

25

A

А

A

А

А

А

26

Y
A

Y
А

Y
A

Y
А

Y
А

Y
A

[40]
Y

[41] [41] [41] [41] Y
Y

Y

Y

Y

БРОЙ 51

7/6

7/7

7/8
7/9

7/10
7/11
7/12
7/13
7/14

7/15

7/16

7/17
7/18
7/19
7/20

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 2 3   
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Идентификационни данни
на фактическото
транспортно средство, което
преминава границата
Идентификационни данни 18 (1) А
на транспортното средство
при тръгване
[43]
Националност на
18 (2)
транспортното средство при
тръгване
Идентификационни данни 18 (1)
на транспортното средство
при пристигането му
Идентификационен номер
на контейнера

31

Y

А

А

A

Y

[43]

А

А

Y
А

A

A

A

[43] [43] [43]
А

Y
А

Y
А

Y
А

XY
XY XY XY XY XY XY XY
Размер и тип на контейнера
Степен на
окомплектованост на
контейнера
Вид доставчик на
оборудване
Идентификационни данни 21 (1) A А
на активното транспортно
средство, което преминава
[46] Y
границата
Y
Националност на активното 21 (2)
А
А А A
транспортно средство, което
преминава границата
[46]
[46] [46] [46]
Идентификационни данни
на пасивното транспортно
средство, което преминава
границата
Националност на пасивното
транспортно средство, което
преминава границата
Номер на пломбата
Други инциденти по време
на превоза
Идентификационен номер
на касетата

Y

D
56

А

А

Y

Y

Y

Y

Y

А

А

XY XY

С Т Р.

124

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Група 8 – Други елементи от данните (статистически данни, обезпечения, данни относно
тарифите)
Пореден
номер на
ЕД

8/1

8/2

8/3

8/4
8/5

Наименование на ЕД
Пореден номер на квотата

Вид обезпечение

Данни за обезпечението

Обезпечението не е валидно
за
Вид на сделката

Клетка B3 G3 G4 G5 H1 H2 H3 H4 H5 H6 I1 I2
№
39

52

А

А

X

[5]

А

А

А

А

[49] Y

Y

Y

А

А

А

[49] Y

Y

Y

A

А

Y
А

52

X

Y

52
24

А

A

А

XY XY XY XY [32]
8/6

Статистическа стойност

46

A
[50]

8/7

Отписване

44

X

А

A

А

XY
А А

[50] [50] [50] [50] [50]
X
А

X

X

X

X

X

Бележка
№1

1

Бележки
Описание на бележката

[5]

В случаите, когато се прилага член 166, параграф 2 от Кодекса (опростени декларации въз основа на
разрешения), държавите членки може да отменят задължението за предоставяне на тази информация,
когато предписаните условия в разрешенията, свързани със съответните режими, им позволяват да
отсрочат събирането на тези данни в допълнителната декларация.

[7]

Държавите членки може да отменят това задължение, ако техните системи им позволяват да получат
тази информация автоматично и недвусмислено от останалите данни в декларацията.

Запазен е поредният номер на бележките съгласно Приложение Б на 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, като са
премахнати бележките, нерелевантни към таблицата в приложението.
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Тази информация се предоставя само ако е приложим член 166, параграф 2 от Кодекса (опростени
декларации въз основа на разрешения); в този случай това е номерът на разрешението за опростена
процедура. При все това, този елемент от данните може също така да съдържа номера на съответния
транспортен документ.

[11]

Тази информация се изисква, когато декларацията за поставяне на стоки под митнически режим се
използва за приключване на режим митническо складиране.

[12]

Тази информация е задължителна само в случаите, когато не е предоставен EORI номерът или
уникалният идентификационен номер на трета държава, признат от Съюза на съответното лице. Когато
е предоставен EORI номерът или уникалният идентификационен номер на трета държава, признат от
Съюза, не се предоставят името и адресът.

[16]

Държавите членки може да се откажат от тази информация, когато митническата стойност на
въпросната стока не може да се определи по член 70 от Кодекса. В този случай деклараторът представя
или нарежда да бъде представена пред митническите органи съответната друга информация, която
може да бъде поискана за целите на определянето на митническата стойност.

[17]

Тази информация не трябва да се предоставя, когато митническите администрации изчисляват митата
от името на икономическите оператори въз основа на останалите данни в декларацията. В останалите
случаи тя е по преценка на държавите членки.

[18]

Тази информация не се изисква за стоки с право на освобождаване от вносни мита, освен ако
митническите органи не я сметнат необходима за прилагането на разпоредбите, уреждащи допускането
за свободно обращение на въпросните стоки.

[19]

Тази информация не трябва да се предоставя, когато митническите администрации изчисляват митата
от името на икономическите оператори въз основа на останалите данни в декларацията.

[20]

С изключение на случаите, когато това е абсолютно необходимо за правилното определяне на
митническата стойност, държавата членка на приемане на декларацията отменя задължението за
предоставяне на тази информация,
– когато митническата стойност на внесените стоки в дадена пратка не надвишава 20 000 EUR,
при условие че това не е разделена или многократна пратка от един и същ изпращач до един и
същ получател,
– или
– когато вносът е с нетърговски характер,
– или
– при непрекъснат транспорт на стоки, доставяни от един и същ продавач на един и същ купувач
при едни и същи търговски условия.

[21]

Тази информация се предоставя само ако митото се изчислява по член 86, параграф 3 от Кодекса.

[22]

Държавите членки може да изискват тази информация само в случаите, когато обменният курс е
определен предварително в договор, сключен между заинтересованите страни.

[23]

Попълва се само когато законодателството на Съюза предвижда това.

[28]

Тази информация се изисква, когато
а) не се прилага никакво преференциално третиране; или
б) държавата на непреференциален произход е различна от държавата на преференциален произход.

[29]

Тази информация се изисква, когато се прилага преференциално третиране, като се използва
съответният код в Е.Д. 4/17 „Преференция“.

[30]

Тази информация се използва само в случай на централизирано оформяне.

[31]

Тази информация се използва само в случай, че декларацията за временно складиране или
митническата декларация за поставяне на стоките под специален режим, различен от режим транзит, се
подава в митническо учреждение, различно от надзорното митническо учреждение, посочено в
съответното разрешение.

[32]

Тази информация се изисква само в случай на търговски сделки, в които участват най-малко две
държави членки.

[33]

Тази информация се предоставя само ако завършването на временно складиране за дадени стоки се
отнася само до части на декларацията за временно складиране, подадена преди това във връзка с
въпросните стоки.

[34]

Този елемент от данните е алтернатива на кода на стоката, когато такъв не е предоставен.

[36]

Този елемент от данните е алтернатива на описанието на стоките, когато такова не е предоставено.

[43]

Да не се използва в случай на пощенски пратки или превоз с фиксирани транспортни съоръжения.

[46]

Да не се използва в случай на пощенски пратки или превоз с фиксирани транспортни съоръжения или
железопътен транспорт.

С Т Р.
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Тази информация се предоставя само в случай на поставяне на стоките под режим специфична
употреба или в случай на предварителен внос на преработени продукти или предварителен внос на
заместващи продукти.
Държавата членка на приемане на декларацията може да освободи от задължението за предоставяне на
тази информация, когато тя е в състояние да я прецени правилно и прилага методи за изчисляване,
които позволяват да се постигне резултат, съвместим със статистическите изисквания.
18

Приложение № 2
към т. 2
Изисквани данни за попълване на клетките на
митническа декларация за изнасяне и транзит
Клетка №.2
1(1)
1(2)
1(3)
2
2 (№)
3
4
5
6
7
8
8 (№)
12
14
14 (№)
15
15a
17
17a
17b
18 (Идентификация)
18 (Националност)
19
20
21 (Идентификация)
21 (Националност)
22 (Валута)
22 (Размер)
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33(1)
33(2)
33(3)
33(4)
33(5)
34a
34b
35

A
A

A

A
A

C

A
A

D

A
A

E

F

G

A
А
C
А
C

А
A
A [2][3]
C
A
А
C
А
C

A
А
А
А
A
A
А
A [2][3] A [2][3] A [2][3]
A [4]
A
A
A
А
А
А [4]
C
C
A [5]
А
А
A [6]
C
C
C

A
A
A
A [2][3]
A
A

А
A

А
A

А
A

А
A

А
A

C

C

C

C

A

A

A

A

А [1][7]

А [7]

A[9]
А [10]
A [1]
A [8]
А
А
А [11]
А
A
A [12]

A[9]
А [10]
A [8]
А
А
А [11]
A
A
A [12]

C
C[12]

A [8]
А
А
А [11]
А
A
A [12]

А
А
A
A [3]
A

A
A
A
A [3]
A

A
A
A
A [3]
A [16]

А
А
A
A [3]
A

C [14]
A
A [3]
A[16]

A
A [3]
A[17]

A
A
C
C [l]
А
А

C
C
C
А

C
C

C
C
C
А

A

A

А[l]
A
A [2][3]

А [7]
A[9]

A

A[9]
А [10]

A [2]
A [5]
A [2]
A [5]
A [7] [24]
A [8] [24]
А [4]
А [8]
A [8]

А
C [12]
А

2
Запазен е поредният номер на бележките съгласно Приложение 9, Допълнение В1 от Делегирания регламент
(ЕС) 2016/341 на Комисията от 17 декември 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския
парламент и на Съвета чрез преходни правила за някои разпоредби от Митническия кодекс на Съюза, за
случаите, когато съответните електронни системи все още не са в действие, и за изменение на Делегиран
регламент (ЕС) 2015/2446, като са премахнати бележките, нерелевантни към таблицата в Приложението.
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Клетка №.2
36
37(1)
37(2)
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47 (Вид)
47 (Данъчна основа)
47 (Ставка)
47 (Размер)
47 (Общо)
47 (НП)
48
49
50
51
52
53
54
55
56

A

ВЕСТНИК

C

D

С Т Р. 1 2 7   

E

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A
A

A
A

A
A

A
A

A

A

A [25]
C [20]
C
C [20]
C [20]]
C [20]
C
C
C [23]
C

A [25]
C [20]
C
C [20]
C [20]
C [20]
C
C
C [23]
C

A

A

F

G

A [17]

A [17]

A
A

A

A

A

A

A [4]

A

А [25]

A [25]
C [20]
C
C [20]
C [20]
C [20]
C
C
C [23]
C

A

A

A

A
A [4]
A
A
A
A

19

A

Легенда:
Наименования на колоните

А:
C:
D:
E:
F:
G:

Кодове, използвани за клетка 37,
1-во подразделение
Износ/изпращане
10, 11, 23
Реекспорт след специален режим, различен от режим 31
митническо складиране
Реекспорт след митническо складиране
31
Пасивно усъвършенстване
21, 22
Транзит
Митнически статус на съюзни стоки

Символи в клетките
А: Задължително: данни, изисквани от всяка държава членка
C: Незадължително за операторите: данни, които операторите могат да решат да представят,
но които може да не бъдат изисквани
Бележки:
[1] Попълването на тази клетка е задължително за селскостопански продукти с
възстановявания при износ.
[2] Тези данни могат да се изискват само за процедури, които не са компютризирани.
[3] Когато декларацията обхваща само една стокова позиция, държавите членки може да
предвидят тази клетка да бъде оставяна празна, като в клетка 5 се записва цифрата „1“.

С Т Р.
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[4] Попълването на тази клетка е задължително за новата компютризирана система за
транзита (NCTS) по начина, предвиден в допълнение В2 на Делегиран регламент (ЕС)
2016/341 на Комисията.
[5] Тези данни могат да се изискват само за процедури, които не са компютризирани.
[6] Попълването на тази клетка не е задължително за държавите членки, когато получателят
не е установен в Съюза, нито в държава с общ транзитен режим.
[7] Да не се използва в случаи на пощенски пратки или превоз с фиксирани транспортни
инсталации.
[8] Да не се използва в случаи на пощенски пратки или превоз чрез фиксирани транспортни
съоръжения или железопътен транспорт.
[9] Тези данни могат да се изискват за процедури, които не са компютризирани. В случай на
компютризирани процедури държавите членки не трябва да събират тези данни, ако могат
да го извлекат от останалите данни в декларацията и така да го предадат на Комисията в
съответствие с разпоредбите за събиране на статистически данни за външната търговия.
[10] Държавите членки могат да изискват попълване на третото подразделение само когато
митническата администрация изчислява митническата стойност за сметка на
икономическия оператор.
[11] Държавите членки могат да изискват тази информация само в случаите, когато не се
прилагат правилата за ежемесечно определяне на валутните курсове.
[12] Тази клетка не се попълва, когато формалностите по износа се извършват в МУ на
напускане на Съюза.
[14] Тази клетка може да се използва в новата компютризирана система за транзита (NCTS) по
начина, предвиден в допълнение В2 на Делегиран регламент (ЕС) 2016/341 на Комисията.
[16] Това подразделение трябва да се попълни, когато:
– декларацията за транзит се съставя от същото лице и в същото време като митническа
декларация, която включва код на стоките, или след нея, или
– законодателството на Съюза предвижда това.
[17] Попълва се само когато законодателството на Съюза предвижда това.
[20] Тази информация не трябва да се предоставя, когато митническите администрации
изчисляват митата за сметка на операторите въз основа на останалите данни в
декларацията. В останалите случаи тя не е задължителна за държавите членки.
[23] Тази клетка се попълва, когато декларацията за поставяне на стоки под митнически режим
се използва за приключване на режим митническо складиране.
[24] Когато стоките се превозват в контейнери, които ще се транспортират от пътни превозни
средства, митническите органи могат да разрешат на титуляря на режима да остави тази
клетка празна, ако логистичната схема в отправния пункт може да попречи на
предоставянето на идентификационните данни и данните за националността на
транспортното средство при съставяне на декларацията за транзит и ако митническите
органи могат да гарантират, че изискваната информация относно транспортните средства
ще бъде вписана впоследствие в клетка 55.
[25] Държавата членка на приемане на декларацията може да не прилага изискването за
представяне на тази информация, когато е в състояние да я прецени правилно и прилага
методи за изчисляване, които позволяват да се постигне резултат, съвместим със
статистическите изисквания.
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Приложение № 3
към т. 3
Национални кодове за допълнителния митнически режим
(кл. № 37 „Процедура, второ подразделение“ при подаване на митническа декларация при
изнасяне и транзит на територията на Република България или в полето Е.Д. 1/11
„Допълнителен режим“ на митническа декларация при внасяне на територията на Република
България)
Код
001
002
003
006
007
008
010
011

017
9PA
9TR

093
094
095
096
097

Описание
Внос
Стоки, освободени от вносни мита, данък върху добавената стойност и акциз
Стоки, освободени от вносни мита, но не и от данък върху добавената стойност
и акциз
Стоки, освободени от вносни мита и акциз, но не и от данък върху добавената
стойност
Стоки, освободени от вносни мита и данък върху добавената стойност, но не и
от акциз
Стоки, освободени от данък върху добавената стойност и акциз, но не и от
вносни мита
Стоки, освободени от данък върху добавената стойност, но не и от вносни мита
и акциз
Стоки, освободени от акциз, но не и от вносни мита и данък върху добавената
стойност
Стоки, освободени от ДДС по чл. 58, ал. 1, т. 17 ЗДДС (стоки, които се връщат
от лицето износител при запазване на състоянието, в което са били изнесени,
освен нормалното износване при тяхната употреба, когато същите стоки са
освободени от вносни сборове)
Въвеждане на стоки в данъчен склад при условията на чл. 73б, ал. 10 от Закона
за акцизите и данъчните складове
Стоки, за които на основание чл. 167а от ЗДДС е отложено начисляване на

ДДС при внос

Стоки, придружени с издаден в Турция сертификат A.TR, с произход от трета
страна, различна от Турция
Износ
Корабно и самолетно снабдяване на плавателни съдове и въздухоплавателни
превозни средства, принадлежащи на държава членка, извършващи движения,
които не са международни
Корабно и самолетно снабдяване на плавателни съдове и въздухоплавателни
превозни средства, принадлежащи на държава членка
Корабно и самолетно снабдяване на плавателни съдове и въздухоплавателни
превозни средства, принадлежащи на трета страна
Безмитна търговия
Износ на стоки, предназначени за сондажни съоръжения, опериращи в изключителната икономическа зона на Република България
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Приложение № 4
към т. 4
Национални кодове за документи, сертификати и разрешения
(кл. № 44 „Допълнителна информация, представени документи, сертификати, разрешителни"
при подаване на територията на Република България на митническа декларация за изнасяне и
транзит или в полето Е.Д. 2/3 “Представени документи, сертификати и разрешения,
допълнителни данни “ на митническа декларация за съответния режим при внасяне)
ID на
сертификат

1999

19AR

19AS
19DA
19DI
19DT
19LP
19LW
19WS
19SB

19SC

19WE
19WI
19WT
19WC

Описание EN

Описание BG

Other (this code should be used only if no Други (този код следва да се използва
specific code is envisaged in the EU or само в случаите, когато в номенклатурата
national certificates code lists)
на ЕС или националната номенклатура не
е предвиден специфичен код)
Application
for
authorization
with Заявление за разрешение с обратна сила
retroactive effect according to Art. 211, по чл. 211, параграф 2 от Регламент (ЕС)
paragraph 2 of Regulation (EU) No № 952/2013
952/2013
Authorisation for holding of temporary Разрешение за откриване и управление на
storage facility
временен склад
Accompanying document, according to Придружителен документ по чл. 116 от
Art. 116 of the Wine and Spirit Drinks Act Закона за виното и спиртните напитки
Import certificate for dual use goods and Удостоверение за внос на изделия и
technologies
технологии с двойна употреба
Licence for transi of t dual use items
Разрешение за транзит на изделия с
двойна употреба
Licence for transportation of defence Лиценз за транспортиране на продукти,
related products
свързани с отбраната
Licence for import and export of defence Лиценз за внос и износ на продукти,
related products
свързани с отбраната
Licence for participation in exhibition of Разрешение за участие в търговски
defence related products
изложения на продукти, свързани с
отбраната
Authorization for regular use of a Разрешение за опростена декларация при
simplified declaration according to Art. регулярно използване по чл. 166,
166, paragraph 2 of Regulation (EU) No параграф 2 от Регламент (ЕС) № 952/2013
952/2013
Authorization to lodge a customs Разрешение за вписване в отчетността на
declaration in the form of an entry in the декларатора по чл. 182, параграф 1 от
declarant’s records according to Art. 182, Регламент (ЕС) № 952/2013
paragraph 1 of Regulation (EU) No
952/2013
Individual/Global licence for export of Индивидуално/Глобално
разрешение
defence related products
за износ на продукти, свързани с
отбраната
Individual/Global licence for import of Индивидуално/Глобално разрешение за
defence related products
внос на продукти, свързани с отбраната
Authorisation for transit of defence related Разрешение за транзит на продукти,
products
свързани с отбраната
Export/import certificate for defence Удостоверение за износ или внос на
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ID на
сертификат

1CAB
1CAD
1CAL
1CPL
1DBB

1DBM

1DCF

1DDB

1DDE
1DDF

1DDM

1DEN
1DHF

Описание EN

Описание BG

related products
Certificate of analysis showing the quantity
of bioethanol
Certificate of analysis showing the quantity
of biodiesel
Certificate for alcoholic content or label

продукти, свързани с отбраната
Анализен
сертификат,
указващ
количеството на биоетанола
Анализен
сертификат,
указващ
количеството на биодизела
Сертификат за алкохолно съдържание или
етикет
Сертификат за начално екстрактно
съдържание (градус Плато) или етикет
Документ
на
производителя
или
декларация
на
вносителя,
че
свръхналягането на продукта е по-голямо
от 3 bar
Документ
на
производителя
или
декларация
на
вносителя,
че
свръхналягането на продукта е по-малко
от 3 bar и че напитките са различни от
смес от бира и безалкохолни напитки
Декларация за съответствие по образец
съгласно чл. 10(1) и (2) от Наредбата за
изискванията за качеството на течните
горива, условията, реда и начина на
техния контрол
Документ
на
производителя
или
декларация
на
вносителя,
че
свръхналягането на продукта е по-малко
от 3 bar
Документ
на
производителя
или
декларация на вносителя, че продуктът е
произведен без обогатяване
Документ
на
производителя
или
декларация на вносителя, че алкохолът,
който се съдържа в крайния продукт, е
получен изцяло от ферментация
Документ
на
производителя
или
декларация на вносителя, че напитката е
различна от смес от бира и безалкохолни
напитки
Документ за денатуриране
Декларация от вносителя, че стоката ще
бъде употребена като гориво за
отопление
Декларация от вносителя (свободен
текст), че стоката ще се използва или
предлага за продажба като гориво за
отопление
Декларация от вносителя по чл. 26е, ал. 2
от ППЗАДС, удостоверяваща че стоката

Certificate for initial extract content (Plato
degree) or label
Document of the producer or declaration of
the importer, that excess pressure of the
product is more than 3 bar
Document of the producer or declaration of
the importer, that excess pressure of the
product is less than 3 bar and that the
beverages are other than mixture of beer
and non-alcoholic beverages
Declaration for conformity according to
Art.10(1) and (2) of the Ordinance for the
requirements for liquid fuels grade, the
terms, procedure and method of their
control
Document of the producer or declaration of
the importer, that excess pressure of the
product is less than 3 bar
Document of the producer or declaration of
the importer, that the product has been
produced without enrichment
Document of the producer or declaration of
the importer, that the alcohol contained in
the finished product is entirely of
fermented origin
Document of the producer or declaration of
the importer, that the beverage is other than
mixture of beer and non-alcoholic
beverages
Document for denaturation
Declaration of the importer that goods will
be used as heating fuel

1DHH

Declaration by the importer that goods
are intended for use and will be offered for
sale as heating fuel

1DIU

Declaration by the importer within the
meaning of Art.26f(2) of the Excise Law
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ID на
сертификат

1DMH
1DNF

Описание EN

Описание BG

Implementing Provisions that goods will be
used directly in activities which do not
constitute production within the meaning of
Art.59 of the Excise Law, that goods will
not be used as motor fuel or heating fuel
and that goods will not be used as additives
or extenders to motor fuels
Declaration of the importer that goods will
not be be used as motor fuel or heating
fuel
Declaration by the importer that goods are
not intended for use and will not be offered
for sale as heating fuel

ще се използва пряко в дейности, които не
представляват производство по смисъла
на чл. 59 от ЗАДС, че няма да се използва
като моторно гориво или гориво за
отопление и че няма да се използва като
добавка или за разреждане на моторни
горива
Декларация от вносителя, че стоката няма
да бъде използвана като моторно гориво
или гориво за отопление
Декларация от вносителя (свободен
текст), че стоката няма да се използва и
няма да се предлага за продажба като
гориво за отопление
Декларация от вносителя (свободен
текст), че стоката няма да се използва и
няма да се предлага за продажба като
моторно гориво и гориво за отопление
Декларация от вносителя (свободен
текст), че стоката няма да се
използва като моторно гориво
Декларация
(свободен
текст)
за
предназначение, че продуктът ще бъде
вложен в производството на биодизел
Друг документ, удостоверяващ, че
стоките са предназначени за производство
на енергийни продукти по смисъла на чл.
59, ал. 2 от ЗАДС и/или складиране в
данъчен склад (условието е валидно само
за режим Отложено плащане на акциз)
Декларация от вносителя (свободен
текст), че стоката ще се използва за
корабно гориво
Декларация, че произходът на продукта е
синтетичен
Удостоверение за освободен от акциз
краен потребител
Удостоверение за регистрация по чл.
57б, ал. 7 от ЗАДС
Опис на лично/домакинско имущество

1DNH

Declaration by the importer that goods are
not intended for use and will not be offered
for sale as motor fuel and heating fuel

1DNM

Declaration by the importer that goods are
not intended for use as motor fuel

1DPB

Declaration by the importer for use, that
goods are intended for biodiesel
production
Other document certifying that goods are
intended for manufacture of energy
products within the meaning of Art.59(2)
of the Excise Law and/or storage in tax
warehouse (this condition is valid only for
the excise duty suspension arrangement)
Declaration by the importer that goods
are intended for use as ship fuel

1DPW

1DSF
1DSO
1OAP
1OAR
1PER
1PES

1PFA

Declaration that the origin of product is
synthetic
Certificate of excise-exempted end user

Certificate of registration according to
Art.57b(7) of the Excise Law
Inventory of personal property/household
effects
Confirmation of the Ministry of Education Потвърждение от Министерството на
and Science as a competent authority under образованието
и
науката
като
international agreement
компетентен орган по международно
споразумение
Confirmation of the Ministry of Foreign Потвърждение от Министерството на
Affairs as a competent authority under външните работи като компетентен орган
international agreement
по международно споразумение

БРОЙ 51

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 3   
25

ID на
сертификат

1PME
1RED
1TAC
1TCP

1TDF

1TDM
1TDN

1TDO

1TDP

1TDR

1TDV
1TRD
1TSA
1TSD
1TSF

Описание EN

Описание BG

Confirmation of the Ministry of Economy
as
a
competent
authority
under
international agreement
Registered
electronic
administrative
document
Certificate
of
analysis
containing
information for the kind and quantity of the
substances used for marking
Contract or other document certifying that
goods are intended for manufacturing
within the meaning of Art.59 of the Excise
Law and are going to be submitted to
producers according to paragraph 86 of the
Transitional and Final Provisions of the
Excise Law
Declaration by the importer that the
product is intended for use as additives to
motor fuels under Ar.32(1), p.3 of the
Excise Law
Commercial document certifying the mode
of presentation
Declaration by the importer that the
product is intended for use as additives to
motor fuels under Ar.32(1), p.5 of the
Excise Law
Declaration by the importer that the
product is intended for use as additives to
motor fuels under Ar.32(1), p.4 of the
Excise Law
Declaration by the importer that the
product will be used directly in activities
which do not constitute manufacture within
the meaning of Art.59 of the Excise Law
Declaration by the importer that the
product is not intended for use as additives
or extenders to motor fuels

Потвърждение от Министерството на
икономиката като компетентен орган по
международно споразумение
Регистриран електронен административен
документ
Анализен сертификат, който да съдържа
информация за вида и количеството на
използваните вещества за маркиране
Договор
или
друг
документ,
удостоверяващ
че
стоките
са
предназначени за производство по
смисъла на чл. 59 от ЗАДС и ще се
предоставят
на
производители
по
параграф 86 от ПЗР на ЗАДС

Commercial document for packaging
capacity from 5 litters up to 210 litters
Commercial document for consumer
packages
Certificate of analysis
Technical specification and declaration of
the importer
Technical specifications for heavy fuel oils
and a declaration of the importer for use as
heating fuels

Декларация от вносителя, че продуктът е
предназначен за добавяне към моторните
горива по чл. 32, ал. 1, т. 3 от ЗАДС
Търговски
документ, удостоверяващ
начина на представяне
Декларация от вносителя, че продуктът е
предназначен за добавяне към моторните
горива по чл. 32, ал. 1, т. 5 от ЗАДС
Декларация от вносителя, че продуктът е
предназначен за добавяне към моторните
горива по чл. 32, ал. 1, т. 4 от ЗАДС
Декларация от вносителя, че стоките ще
се използват пряко в дейности, които не
представляват производство по смисъла
на чл. 59 от ЗАДС
Декларация
от
вносителя,
че
продуктите не са предназначени за
добавяне или разреждане на моторни
горива
Търговски документ за вместимост на
опаковките от 5 литра до 210 литра
Търговски документ за потребителски
опаковки
Анализен сертификат
Техническа спецификация и декларация
на вносителя
Техническа спецификация за тежко
котелно гориво и декларация на
вносителя за използване като гориво за
отопление
26

ID на
сертификат

1TSP
1URG

Описание EN

Описание BG

Technical specification
Техническа спецификация
Certificate of registration according to Art. Удостоверение за регистрация по чл.57а,
57a (1) (6) of the Excise Law
ал.1, т.6 от ЗАДС
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Приложение № 5
към т. 5

Национални кодове за вида на данъка
(в Е.Д. 4/3 „Изчисление на данъците – вид на данъка“ на митническа декларация за съответния
режим при внасяне
Код
100 Акциз

Вида на вземането

Приложение № 6
към т. 6
Национални кодове на допълнителни мерни единици
(кл. № 41 „Допълнителна мерна единица“ при подаване на територията на Република България
на митническа декларация за изнасяне и транзит или в полето Е.Д. 6/2 „Допълнителна мерна
единица“ на митническа декларация за съответния режим при внасяне)
Код на
мерна
единица
100
101
102
104
105
106
107

Описание EN
Hectolitre Plato degree
Hectolitre finished product
Hectolitre pure alcohol, 20 °С
Gigajoule
100 g
Retail price (for 1000 pieces of cigarettes)
Retail price (for the quantity of
tobacco declared)

Описание BG
Хектолитър за градус Плато
Хектолитър завършен продукт
Хектолитър чист алкохол, изм. 20 °С
Гигаджаул
100 г
Продажна цена (за 1000 броя цигари)
Продажна цена (за декларираното
количество тютюн)
Приложение № 7
към т. 7

Допълнителни национални кодове на стоките
(кл. № 33, 5-о подразделение на митническа декларация за изнасяне и транзит или в полето
Е.Д. 6/17 „Код на стоката – нац. допълнителен код или кодове“ на митническа декларация за
внасяне)

Код
X101
X102
X103
X104
X105
X106
X107
X108
X109
X110
X111

Описание
Смес от бира и безалкохолни напитки
С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1.2 % vol
С действително алкохолно съдържание по обем, по-малко или равно на 1.2 % vol
Денатуриран етилов алкохол
Неденатуриран етилов алкохол
Тихи вина по чл. 6, ал. 1, т. 1 от ЗАДС
Ферментирали напитки по чл. 7, т. 1, б. "а" от ЗАДС
Междинни продукти по чл. 8 от ЗАДС
Тихи вина по чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗАДС
Шумящи вина по чл. 6, ал. 2 от ЗАДС в съдове със свръхналягане, равно на или поголямо от 3 bar
Шумящи вина по чл. 6, ал. 2 от ЗАДС в съдове със "запушалки-гъбки"
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Други ферментирали напитки по чл.7, т.2 от ЗАДС в съдове със свръхналягане,
равно на или по-голямо от 3 bar, които:
- имат действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1.2% vol, но
непревишаващо 13% vol, или
- имат действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но
непревишаващо 15% vol, при условие че алкохолът в крайния продукт се дължи
изцяло на ферментация
Други ферментирали напитки по чл.7, т.2 от ЗАДС в съдове със "запушалкигъбки", които:
- имат действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1.2% vol, но
непревишаващо 13% vol, или
- имат действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 13% vol, но
непревишаващо 15% vol, при условие че алкохолът в крайния продукт се дължи
изцяло на ферментация
С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 22 % vol
Други ферментирали напитки по чл. 7, т. 1, буква "б" от ЗАДС
С действително алкохолно съдържание по обем, по-малко или равно на 1.2 % vol
С действително алкохолно съдържание по обем, превишаващо 1.2 % vol
Цигари, несъдържащи тютюн
Пури и пурети, несъдържащи тютюн
Продукти по смисъла на чл.12, ал. 2 от ЗАДС, съставени изцяло от вещества,
различни от тютюн, но отговарящи на изискванията в понятието за "тютюн за
пушене" съгласно чл.12, ал. 1 от ЗАДС
"Нагреваемо тютюнево изделие" - вид бездимно тютюнево изделие, при чиято
употреба не протича процес на горене на съдържащия се в него тютюн, а
употребата се извършва чрез нагряването му, в резултат на което се отделя аерозол
(чл.12а от ЗАДС)
Други (извън обхвата на ЗАДС)
В потребителски опаковки до 5 литра (чл. 24, ал.1, т.3 от ЗАДС)
Съдържащ олово (чл. 32, ал.1, т.1 от ЗАДС)
Несъдържащ олово (чл. 32, ал.1, т.2 от ЗАДС)
За отопление (чл.33, ал.1, т.2 от ЗАДС)
Други, използвани за цели различни от горивата за отопление или моторните
горива (чл. 24, ал. 2, т.1 – 5 от ЗАДС)
Енергиен продукт по чл.32, ал 7 от ЗАДС
За отопление (чл. 33, ал. 1, т.7 от ЗАДС)
Енергиен продукт по чл.32, ал.8 от ЗАДС
Моторно гориво (чл.32, ал.1, т.4 от ЗАДС)
Моторно гориво (чл.32, ал.1, т.3 от ЗАДС)
За отопление (чл.33, ал.1, т.1 от ЗАДС)
За тежки корабни горива (чл.32, ал.1, т.10 от ЗАДС)
Смазочно масло (чл.33а, ал.1 от ЗАДС)
Моторно гориво (чл.32, ал.1, т.5 от ЗАДС)
Енергиен продукт (чл.32, ал.9 от ЗАДС), предназначен за добавяне към моторните
горива по чл.32, ал.1, т.2 от ЗАДС
Енергиен продукт (чл.32 ал.9 от ЗАДС), предназначен за добавяне към моторните
горива по чл.32, ал.1, т.3 от ЗАДС
Енергиен продукт (чл.32, ал.9 от ЗАДС), предназначен за добавяне към моторните
горива по чл.32, ал.1, т.4 от ЗАДС
Енергиен продукт (чл.32, ал.9 от ЗАДС), за който не може да се определи за какъв
вид моторно гориво е предназначен
Случаи на стоки по чл.21, ал.1, т.9 от ЗАДС, внасяни от лица по чл.57а, ал.1, т.1 от
ЗАДС
Случаи на стоки по чл.35, ал.1 от ЗАДС
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Продуктът се използва за цели, различни от моторно гориво или гориво за
отопление
Продуктът е предназначен за използване, предлага се за продажба или се използва
като гориво за отопление
Продуктът е синтетичен и не се използва като моторно гориво или гориво за
отопление
Продуктът не се използва за добавяне или разреждане на моторни горива
Продукт по чл.35, ал.2 от ЗАДС
Продукт по чл.35, ал.1 от ЗАДС, който е предназначен за използване, предлага се
за продажба или се използва като тежко корабно гориво
Енергиен продукт (чл.32, ал.9 от ЗАДС), предназначен за добавяне към моторните
горива по чл.32, ал.1, т.5 от ЗАДС
Добавки за смазочни масла по чл.33а, ал.6 от ЗАДС
Продуктът се използва за цели, различни от моторно гориво или гориво за
отопление (извън обхвата на ЗАДС)
Природен газ за моторно гориво (чл.32, ал.1, т. 6а от ЗАДС)
Природен газ (чл.21, ал.1, т.7 от ЗАДС)
Случаи на стоки (леки масла) по чл.35, ал.1 от ЗАДС
Случаи на стоки (биогаз) по чл.32, ал.1, т.11 от ЗАДС
Камъни, напоени с ароматна течност
Други (извън обхвата на чл.38, ал.1 от ЗАДС)
Продуктът е предназначен за използване, предлага се за продажба или се използва
като гориво за отопление
Енергиен продукт по чл.35, ал.2 от ЗАДС
Енергиен продукт (чл.35, ал.1 от ЗАДС)
Други
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Приложение № 8
към т. 8
Национални кодове за вид на контейнер
( за кл. 31 „Колети и описание на стоки, Маркировки и номера;№ (а) на контейнер(и);брой и
вид“ на митническа декларация при изнасяне и транзит или в полето Е.Д. 7/11 „Размер и тип
на контейнера“ на митническа декларация при внасяне)
Код

Вид на контейнера

1

контейнер с дължина 10 ft

2
3
4
B
C
G
H
L
M
N

контейнер с дължина 20 ft
контейнер с дължина 30 ft
контейнер с дължина 40 ft
контейнер с дължина 24 ft
контейнер с дължина 24 ft, 6 in
контейнер с дължина 41 ft
контейнер с дължина 43 ft
контейнер с дължина 45 ft
контейнер с дължина 48 ft
контейнер с дължина 49 ft
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Приложение № 9
към т. 9
Национални кодове за идентификация на типовете транспортни средства
(за кл. № 18 и кл. № 21 при подаване на митническа декларация при изнасяне и транзит на
територията на Република България)

1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1099
1299

Код
00
1

1699
1799
1899

2099
2399
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3099
4001
4002
4003
4099
5001
5002
5003
7099
8099
9001
9002
4933

2

3

4

5

9

Име
Тип
неизвестно
неизвестен
морски транспорт
контейнеровоз
за насипни товари
танкер
общо предназначение
ферибот
яхта
моторен кораб
риболовен съд
скутер
надуваем съд
други
жп вагон на морски
други
плавателен съд
сухопътно превозно средство
други
на морски плавателен съд
ремарке или полуремарке на
други
морски плавателен съд
вътрешни водни превозни
средства на морски
други
плавателен съд
жп транспорт
жп транспорт
други
сухопътно превозно средство
други
на жп вагон
шосеен транспорт
автобус
микробус
каравана
лек автомобил
товарен автомобил
фургон/пикап
мотоциклет
други
въздушен транспорт
авиолиния/№ на полет
самолет
хеликоптер
други
пощенска пратка
писмо
колет
куриерска пратка
фиксирани транспортни
други
инсталации
речен транспорт
други
на собствен ход
животински
пешеходец

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-349
от 22 май 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за територията на Тежко машиностроене в землището на гр. Мартен, община Русе, област Русе,
включваща поземлени имоти с идентификатори
от 47336.82.1 до 47336.82.111 включително.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 17.09.2016 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Русе.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.

4627

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-350
от 22 май 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
урбанизираната територия на с. Табачка, землище
с. Табачка, община Иваново, област Русе.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 10.12.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Русе.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.

4628

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-403
от 10 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Блатница, община Стрелча, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4879

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-404
от 10 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
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имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Дюлево, община Стрелча, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4880

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-405
от 10 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Свобода, община Стрелча, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4881

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-406
от 10 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Смилец, община Стрелча, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4882

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-407
от 10 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
гр. Стрелча, община Стрелча, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4883

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-408
от 12 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
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кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Рибново, община Гърмен, област Благоевград.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Памидово, община Лесичово, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

4884

4888

ЗАПОВЕД № РД-18-409
от 12 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Боримечково, община Лесичово, област
Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-413
от 12 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Церово, община Лесичово,
област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

4885

4889

ЗАПОВЕД № РД-18-410
от 12 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Динката, община Лесичово, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-414
от 12 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Щърково, община Лесичово, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

4886

4890

ЗАПОВЕД № РД-18-411
от 12 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Калугерово, община Лесичово, област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

4887

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-412
от 12 юни 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам

ОБЩИНА БЕЛИЦА
РЕШЕНИЕ № 739
от 24 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Белица, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Кабелна линия 20 kV за ел.
захранване на имот с идентификатор 02107.8.414
по КК на с. Бабяк, минаваща през ПИ с идентификатори № 02107.8.5, № 02107.8.20, № 02107.8.36,
№ 02107.8.41, № 02107.8.415, № 02107.8.452 и
№ 02107.8.494 по КККР на землище на с. Бабяк“.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
гр. Белица, до Административния съд – Благоевград.

4654

Председател:
А. Ахмед
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ОБЩИНА БЕЛОВО

ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 644
от 28 март 2019 г.

РЕШЕНИЕ № 103
от 22 април 2019 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 21,
ал. 1, т. 8 и 11 и чл. 27, ал. 4 и 5 от ЗМСМА Общинският съвет – Благоевград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за нов водопровод ∅ 80 до имот
с № 006012 в местност Чуката, землище на с.
Изгрев, община Благоевград, преминаващ и ограничаващ ползването на имот с № 000100 (полски
път – общинска собственост) в землището на с.
Изгрев, община Благоевград.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – Благоевград, пред Административния съд – Благоевград.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 110, ал. 1, т. 5, чл. 126, ал. 6, т. 1 и чл. 129, ал. 1
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Белово, реши:
Одобрява проект на ПУП – ПП (парцеларен
план) за подземно трасе на оптична кабелна линия, започващо от съществуващ оптичен кабел
в регулацията на гр. Белово, преминаващо в
югозападна посока по селскостопански пътища
(ПИ с идентификатори 03592.2.990, 03592.2.1033,
03592.2.1013,  03592.2.1035  и  03592.2.1036), продължаващо в посока запад по местни пътища
(ПИ с идентификатори 03592.2.1025, 03592.2.1041
и 03592.2.1039) до достигането на землищната
граница на гр. Белово със с. Момина клисура.
В землището на с. Момина клисура трасето е
в посока запад по местен път (ПИ с идентифи
катор 000634), след което се разделя в посока на
север и запад. Северното трасе е по местен път
(ПИ с идентификатор 000467), достига до регулацията на с. Момина клисура. Западното трасе е
по полски пътища (ПИ с идентификатор 000636
и ПИ с идентификатор 070007), като пресича
(ПИ с идентификатор 072051) естествени ливади
и продължава по горски пътища (ПИ с идентификатор 000466 и ПИ с идентификатор 000472)
до достигането на границата между с. Момина
клисура и с. Сестримо.
В землището на с. Сестримо трасето северозападно е през полски пътища (ПИ с идентификатор 036026, ПИ с идентификатор 037143 и
ПИ с идентификатор 038120), местен път (ПИ с
идентификатор 000144), след което на югозапад
по полски път (ПИ с идентификатор 039013),
на северозапад през нива (ПИ с идентификатор
038211), пасище с храсти (ПИ с идентификатор
038192), храсти (ПИ с идентификатор 038146 и ПИ
с идентификатор 038145), на север през местен
път (ПИ с идентификатор 000133), път IV клас
(ПИ с идентификатор 000145 и ПИ с идентификатор 000076), след което на юг продължава по
ведомствен път (ПИ с идентификатор 000104),
достигайки регулацията на с. Сестримо.
Общата дължина на трасето е 16 106,87 м, от
които 8335,80 м са в землището на гр. Белово,
5278,23 м са в землището на с. Момина клисура
и 2500,84 м са в землището на с. Сестримо.
Засегнатата от сервитута площ (по 50 см от
двете страни на оптичния кабел) е 16,057 дка,
от които 8,330 дка са в землището на гр. Белово (всички са частна общинска собственост),
5,278 дка са в землището на с. Момина клисура
(4,556 дка общинска собственост)  и 2,449 дка са
в землището на с. Сестримо (2,344 дка общинска
собственост).
Председател:
В. Савов
4834
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4655

Председател:
Р. Тасков

РЕШЕНИЕ № 109
от 22 април 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от
ЗУТ Общинският съвет – Благоевград, одобрява
изменение на общ устройствен план на община
Благоевград, одобрен с Решение № 27 по протокол
№ 3 от 25.02.2011 г. на Общинския съвет – Благоевград, за имот с № 012013, местност Валого, в
землището на с. Зелен дол, община Благоевград, с
цел предвиждане на смесена многофункционална
устройствена зона „Смф“, със следните устройствени показатели: височина на застрояване – до
15 м; Кинт. – 2,5; плътност на застрояване – макс.
70 %; плътност на озеленяване – мин. 20 %.

4652

Председател:
Р. Тасков

ОБЩИНА БРАЦИГОВО
РЕШЕНИЕ № 659
от 31 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 във връзка
с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № 501 от 29.06.2018 г. Общинският съвет – гр.
Брацигово, реши:
1. Дава предварително съгласие трасето да
премине през общински имоти с номера по
К ВС: 0 0 0 030 – полск и п ът, 0 0 0 072 – местен
път, 000073 – полски път, и 000094 – полски
път, в землището на с. Козарско, и през имоти
с номера 000085 – полски път, 000096 – полски път, 000097 – полски път, 000141 – полски
път, 000145 – полски път, 000197 – полски път,
000224 – полски път, и 000550 – скали, в землището на с. Исперихово.
2. Одобрява ПУП – парцеларен план за определяне  на  трасе на линеен обект  „Оптична
кабелна линия от съществуваща шахта ШКС 02
през землищата на с. Козарско и с. Исперихово
до нова шахта ШКС 02 на път III-375 в община
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Брацигово“, минаващо през имоти с номера
000030, 000072, 000073, 000075, 000094, 000157,
660001, 660002 в землището на с. Козарско и имоти
с номера 000085, 000096, 000097, 000141, 000145,
000197, 000201, 000223, 000224, 000550 в землището на с. Исперихово, съгласно означенията на
приложената скица-проект и съобразно условията
в писмо № 8/2.05.2019 г. на „БУЛСАТ“ – ЕООД.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Брацигово пред Административния
съд – Пазарджик, на основание чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ.
Председател:
Н. Казакова

4592

ОБЩИНА БУРГАС
РЕШЕНИЕ № 57-7
от 28 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Бургас, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасетата на водните
течения на р. Чукарлийка и р. Саръндере – хидромелиоративни съоръжения, предвидени за
предпазване от вредните въздействия на водите, преминаващи през ПИ с идентификатори
07079.6.551, 07079.6.552 и 07079.6.560 по КК на гр.
Бургас, местност Герена, в землището на кв. Долно
Езерово, Бургас, с приложенa таблицa на засегнатите имоти, трасировъчен чертеж и координатен
регистър съгласно черните, сините, червените и
зелените линии и надписи върху плана, който е
неразделна част от настоящото решение.
Пред ви д ва ж н и я д ърж а вен и общес т вен
интерес от спешната реализация на обекта в
максимално кратки срокове с цел създаване на
възможност за реализиране на мероприятия по
почистване и рехабилитация на водните корита
на р. Чукарлийка и р. Саръндере, за да се избегне
реалната опасност от настъпване на непредвидими
обстоятелства – природни бедствия и промишлени аварии със значителни щети, свързани със
съществуващи продуктопроводи на „ЛУКОЙЛ
Нефтохим Бургас“ – АД, Общинският съвет – гр.
Бургас, допуска предварително изпълнение на
настоящото решение съгласно приложения второ
и четвърто на чл. 60, ал. 1 от АПК.
Решението  подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – гр.
Бургас, пред Административния съд – Бургас, в
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен
вестник“.

4617

Председател:
К. Луков

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 116
от 30 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Габрово, одобрява подробен устройствен
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план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект
„Газоснабдяване на община Габрово“; подобект
„Разпределителен газопровод извън границите
на урбанизираната територия на с. Драгановци,
община Габрово“.

4900

Председател:
Л. Георгиева

ОБЩИНА ПАВЛИКЕНИ
РЕШЕНИЕ № 729
от 28 март 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 8, ал. 1 и 9 от ЗОС, чл. 10, ал. 2 от Наредбата
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета от Общинския
съвет – гр. Павликени, чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3,
ал. 2, ал. 3, т. 2 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5,
чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за
търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Павликени, реши:
1. Допълва раздел трети „Продажба на имоти“,
т. 1 „Продажба на имоти по реда на Закона за
приватизация и следприватизационен контрол“
от Програмата за управление и разпореждане
с имоти – общинска собственост, през 2019 г.,
приета от Общинския съвет – гр. Павликени, със
следния имот: Склад със застроена площ 53,58 кв.
м, разположен в североизточния ъгъл на първи
(сутеренен) етаж от комбинирана сграда, представляваща ресторант „Ракета“ и търговски обект
(гастроном), намиращ се в УПИ I, квартал 81 по
ПУП на гр. Павликени, при граници и съседи
на имота: от изток – бул. Руски, от запад – ул.
Георги Кирков, от север – пл. Свобода, и от
юг – улица, актуван с АОС № 272/19.10.2000 г.,
вписан в регистрите на Службата по вписванията
на 21.05.2007 г., рег. № 2173, том 1351, стр. 1333.
2. Допълва списъка на обектите, обявени за
приватизация с Решение № 111 от 14.11.2002 г. на
Общинския съвет – гр. Павликени (ДВ, бр. 116 от
2002 г.), със следния обект: склад със застроена
площ 53,58 кв. м, разположен в североизточния
ъгъл на първи (сутеренен) етаж от комбинирана
сграда, представляваща ресторант „Ракета“ и
търговски обект (гастроном), намиращ се в УПИ
I, квартал 81 по ПУП на гр. Павликени, при граници и съседи на имота: от изток – бул. Руски, от
запад – ул. Георги Кирков, от север – пл. Свобода,
и от юг – улица, актуван с АОС № 272/19.10.2000 г.,
вписан в регистрите на Службата по вписванията
на 21.05.2007 г., рег. № 2173, том 1351, стр. 1333.
3. Дава съгласие да се извърши приватизация
чрез публичен търг с явно наддаване по реда на
Наредбата за търговете и конкурсите при следните условия:
Обект на търга – недвижим имот – частна
общинска собственост, представляващ склад,
със застроена площ 53,58 кв. м, разположен в
североизточния ъгъл на първи (сутеренен) етаж
от комбинирана сграда, представляваща ресторант „Ракета“ и търговски обект (гастроном),
намиращ се в УПИ I, квартал 81 по ПУП на гр.
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Павликени, при граници и съседи на имота: от
изток – бул. Руски, от запад – ул. Георги Кирков,
от север – пл. Свобода, и от юг – улица, актуван
с АОС № 272/19.10.2000 г., вписан в регистрите
на Службата по вписванията на 21.05.2007 г., рег.
№ 2173, том 1351, стр. 1333.
Начална тръжна цена – 39 550 лв. без ДДС;
сделката е необлагаема по ЗДДС.
Стъпка на наддаване – 500 лв.
Депозит за участие в търга – 3900 лв., който
се внася по банкова сметка на Община Павликени – IBAN BG35UNCR75273342926133, BIC код
UNCRВGSF при „Уникредит Булбанк“ – Павликени. Краен срок за внасяне на депозита – до
12 ч. на деня, предхождащ деня на провеждане
на търга.
Цена на тръжната документация – 200 лв.,
която се заплаща в брой в касата на Информационния център при Община Павликени.
Тръжната документация се получава от отдел
„Общинска собственост и стопански дейности“ в
Информационния център на Община Павликени
след представяне на документ за платена цена и
може да се закупи до 12 ч. на деня, предхождащ
деня на провеждане на търга.
Предложения за участие в търга се подават до
17 ч. на деня, предхождащ датата на провеждане
на тръжната процедура.
Оглед на обекта може да се извърши до 12 ч.
на деня, предхождащ датата на провеждане на
търга, в присъствието на представител на отдел
„Общинска собственост и стопански дейности“
след закупуване на тръжна документация от
кандидата.
Търгът ще се проведе на 16-ия ден след обнародването на настоящото решение в „Държавен
вестник“ от 14 ч. в Заседателната зала на Община
Павликени. При неявяване на кандидати ще се
проведе повторен търг при същите условия 15 дни
след датата на провеждане на първата тръжна
процедура за обекта.
Достигнатата крайна тръжна цена да се заплати
еднократно по банков път преди сключването на
договор за продажба.
4. Утвърждава тръжна документация със съдържанието по чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите, която представлява неразделна част
от настоящото решение.
5. Възлага на кмета на община Павликени да
назначи тръжна комисия, която да проведе тръжна
процедура, в съответствие с изискванията на чл. 8
от Наредбата за търговете и конкурсите и да определи със заповед спечелилия търга участник въз
основа на представения от комисията протокол.
6. Всички действително направени разходи по
процедурата, данъци и такси по сделката, включително ДДС, се дължат от купувача.
7. Купувачът се задължава да затвори подходите към склада откъм ресторант „Ракета“ и
търговски обект (гастроном).
8. Ку пу вачът се задъл жава да подсиг у ри
нормалната експлоатация на съществуващите
водопровод и канализация. За целта, ако сегаш-
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ното им местоположение пречи на нормалната
експлоатация на помещението, следва да ги
премести, като запази съществуващия капацитет.
9. Упълномощава кмета на община Павликени
да сключи приватизационния договор за покупкопродажба със спечелилия търга участник.
Председател:
В. Антонова
4653

ОБЩИНА ПЕЩЕРА
РЕШЕНИЕ № 636
от 30 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и докладна
записка на кмета на община Пещера Общинският
съвет – гр. Пещера, реши:
Одо бря ва п р о ек т з а П У П – п арце л ар ен
план за елементи на техническата инфраструкт у ра – елек т роснабд яване и водоснабд яване
до поземлен имот с идентификатор 56277.4.23
по КККР на гр. Пещера в местност Баташки
път с трасе на електропровода, който започва
от поземлен имот с идентификатор 56277.4.68
(държавна собственост), с начин на т райна
собственост – друг вид дървопроизводителна
гора по КККР на гр. Пещера, пресича имот с
идентификатор 56277.4.20 (рибарник), с начин
на трайно ползване – рибарник, по КККР на гр.
Пещера, имот с идентификатор 56277.4.10 (държавна частна собственост), с начин на трайно
ползване – водно течение, река по КККР на гр.
Пещера, преминава през имот с идентификатор
56277.4.24 (общинска собственост), с начин на
трайно ползване – гори и храсти по КККР на
гр. Пещера, и достига до имот с идентификатор
56277.4.23 по КККР на гр. Пещера в местност
Баташки път – собственост на заявителя, и водопровод, започващ от съществуващ БПС № 1 в
поземлен имот с идентификатор 56277.4.26 (общинска частна собственост), с начин на трайно
ползване – за извор на прясна вода по КККР
на гр. Пещера, пресича имот с идентификатор
56277.4.25 (общинска частна собственост), с начин
на трайно ползване – за паркинг, по КККР на
гр. Пещера, преминава през имот с идентификатор 56277.4.24 (общинска собственост), с начин
на трайно ползване – гори и храсти в земеделска земя, по КККР на гр. Пещера и достига
до поземлен имот с идентификатор 56277.4.23
по КККР на гр. Пещера в местност Баташки
път – собственост на заявителя.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението може да бъде обжалвано чрез Общинския съвет – гр. Пещера, в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пазарджик.
Председател:
П. Хамамджиев
4593

БРОЙ 51
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ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 134
от 16 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – Пловдив, реши:
1. Одобрява техническо задание по чл. 125, ал. 1
и 2 от ЗУТ за подробен устройствен план – парцеларен план за „Транспортна връзка като улица
III клас, улица IV клас и улица V клас, свързваща
южната част на кв. Прослав от края на регулацията му с бул. Коматевско шосе, гр. Пловдив“.
2. Допуска изработването на подробен устройствен план – парцеларен план за „Транспортна
връзка като улица III клас, улица IV клас и улица
V клас, свързваща южната част на кв. Прослав
от края на регулацията му с бул. Коматевско
шосе, гр. Пловдив“.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Пловдив, пред Административния
съд – Пловдив, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.

4901

Председател:
С. Петкова

ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 637
от 30 май 2019 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1, чл. 21, ал. 1,
т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № І-16, взето по протокол № 2 от 9.04.2019 г.
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията при Община гр. Сапарева баня,
Общинският съвет – гр. Сапарева баня, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за изграждане
на елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираната територия – канализационен клон с дължина 330,40 м, с цел
отвеждане на отпадните води от поземлен имот с
идентификатор № 65365.35.107, местност Фръчковица, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня;
поземлен имот с идентификатор № 65365.35.181,
местност Под ридо, по кадастралната карта на гр.
Сапарева баня; поземлен имот с идентификатор
№ 65365.35.10, местност Валявица, по кадастралната карта на гр. Сапарева баня и поземлен имот с
идентификатор № 65365.35.14, местност Валявица,
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня в
обхвата на поземлени имоти с идентификатори
№ 65365.35.4; 65365.35.11, 65365.35.14; 65365.35.37,
65365.35.39; 65365.35.67; 65365.35.71; 65365.35.98;
65365.35.99; 65365.35.181; 65365.35.183; 65365.35.184;
65365.35.193; 65365.35.211; 65365.35.212 и 65365.35.213
по кадастралната карта на гр. Сапарева баня,
одобрена със Заповед № РД-18-15 от 19.02.2008 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър – София, съгласно графичната част на приложения към това
решение проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) с възложител
„Дако 15“ – ЕООД.
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Решението може да бъде обжалвано по реда
на ч л. 215 от ЗУ Т пред А дминист рат ивни я
съд – К юстендил, в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите и
протестите се подават до Община гр. Сапарева баня и се изпращат в Административния
съд – Кюстендил, от дирекция „Архитектура,
градоустройство и контрол по строителството“
на Община Сапарева баня.

4610

Председател:
И. Куйов

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 1186
от 29 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и решение на ОЕСУТ, прието
с протокол № 7 от 8.05.2019 г. в съответствие с
общия устройствен план на община Свиленград,
одобрен с Решение № 1013 от 13.11.2018 г., Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за ули чна рег улац и я в обх ват ка даст ра лни
райони 65677.982, 65677.479, 65677.478, част от
65677.293 и имоти с идентификатори 65677.968.484,
65677.70 2 .2 42 , 65677.701.6 429, 65677.701.6387,
65677.701.6388, 65677.701.6389 и 65677.701.6390 по
КК на землище Свиленград.
Неразделна част от настоящото решение е
приложеният ПУП – ПУР (подробен устройствен
план – план за улична регулация).
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет – Свиленград, пред Административния съд – Хасково,
в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

4618

За председател:
Цв. Атанасова

ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ
РЕШЕНИЕ № 1266
от 29 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № IX от протокол № 2  от 19.03.2019 г. на ОЕС Общинският
съвет – гр. Септември, реши:
Одобрява представения проект за ПУП – ПП
за трасе на електропровод за захранване на трафопост в имот с идентификатор 10104.385.10, м.
Бунара, по КК на землище с. Варвара. Трасето
на електропровода започва от съществуващ електропровод, преминаващ през имот 10104.288.453,
насочва се на югозапад в границите на имот
10104.385.395 с НТП – гори и храсти в земеделска земя, и след около 116 м трасето чупи на
юг и достига до имот 10104.385.10, където ще
бъде разположен нов трафопост. Дължината на
трасето е 120 м.
Проектът се намира на разположение в сградата на общината, ул. Александър Стамболийски
№ 37а, ет. 3.

С Т Р.

144

ДЪРЖАВЕН

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване пред Административния съд – Пазарджик. Жалбите и протестите се
подават чрез Общинския съвет – гр. Септември,
в 30-дневен срок от обнародване на решението в
„Държавен вестник“.

4832

Председател:
К. Тодорин

ОБЩИНА СМЯДОВО
РЕШЕНИЕ № 532
от 30 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 62а, ал. 4, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 1, 2 и 6, чл. 208 от ЗУТ, § 70 от ПЗРЗУТ
и решение по т. 2 от протокол № 9 от 16.05.2019 г.
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията (ОбЕСУТ) при Община Смядово
Общинският съвет – гр. Смядово, реши:
Приема проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация и застрояване, както следва:
План за регулация – поземлени имоти с идентификатори 67708.307.391 и 67708.307.410 по КККР на
гр. Смядово се урегулират като УПИ ІІ от кв. 45
с отреждане „временна площадка за строителни
отпадъци“. Отпада част от улица, намираща се
между кв. 45 и кв. 47  от о.т. 295 до проектна о.т.
297а във връзка с чл. 208, ал. 1 от ЗУТ, вследствие
на което УПИ І – резервен терен, и УПИ ХІV
от кв. 45 се обединяват в един УПИ І – резервен
терен от кв. 45. Коригира се уличната регулация
да съответства на кадастралната карта на гр.
Смядово, проектират се нови осови точки от о.т.
295 и проектни 294а, 294б и 294в.
Площ на новообразуван УПИ ІІ „временна площадка за строителни отпадъци“ от кв.
45 – 2646 кв. м.
Площ на УПИ І – резервен терен от кв. 45 –
10 187 кв. м.
План за застрояване: новообразуваният УПИ
ІІ „временна площадка за строителни отпадъци“ от кв. 45 се променя от „за озеленяване“ в
конкретно предназначение на имота „временна
площадка за строителни отпадъци“, устройствена
зона „Техническа за строителни отпадъци“ – означена като (Тсо).
Предвиждат се следните устройствени нормативи:
начин на застрояване – свободно „е“;
максимална височина на застрояване – до 10 м;
плътност (процент) на застрояване (Пзастр.) – до 70 на  сто;
интензивност на застрояване (Кинт.) – 1,8;
минимална озеленена площ (Позел.) – 25 на
сто.
Настоящото решение на основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ може да бъде обжалвано по
законосъобразност в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез общината
пред Административния съд – Шумен.
Председател:
Б. Борисов
4586
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ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 1420
от 10 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Созопол, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии за обект: „Кабелиране на ВЛ 20
kV „Равадиново“, ПС „Созопол“, в участъка от
СРС № 49 до СРС № 53, землище с. Равадиново,
община Созопол“. С ПУП – ПП ел. кабелът
се измества от обхвата на ПИ с идентификатори 61042.15.145, 61042.15.247, 61042.15.248 и
61042.15.249 по КК на с. Равадиново – в северна
посока. От началната точка СРС № 49 новопроектираното трасе със сервитута към него преминава през ПИ с идентификатори 61042.11.126,
61042.11.161, 61042.11.134 и 61042.15.249 по КК
на с. Равадиново, достига до СРС № 53, където
се включва.
Решението може да се обжалва по реда на
чл. 215 от ЗУТ пред Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Председател:
Кр. Германова
4836

ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 2342
от 30 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура за обект: „Външен водопровод
за ПИ с идентификатор 05431.95.18 и 05431.95.19
в местност Гробищата по КККР на с. Борилово,
община Стара Загора“, за нуждите на „Минчеви
имоти“ – ЕООД.
Водопроводното трасе е с дължина 149 м,
като същото преминава през ПИ с идентификатор 05431.94.10 – „Селскостопански, горски, ведомствен път“, и ПИ с идентификатор
05431.94.11 – „Друг вид земеделска земя“ – общинска собственост, съгласно приложения регистър
на засегнатите имоти.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков
4894

БРОЙ 51
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РЕШЕНИЕ № 2343
от 30 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване
за ПИ с идентификатор 05431.95.18 и 05431.95.19
в местност Гробищата по КККР на с. Борилово,
община Стара Загора“, за нуждите на „Минчеви
имоти“ – ЕООД.
Кабелното трасе е с дължина 145 м, като
същото преминава през ПИ с идентификатор
05431.94.10 – „Селскостопански, горски, ведомствен
път“, и ПИ с идентификатор 05431.94.11 – „Друг
вид земеделска земя“ – общинска собственост,
съгласно приложения регистър на засегнатите
имоти.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков
4895
РЕШЕНИЕ № 2344
от 30 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата
инфраструктура – кабелно трасе за ел. захранване
на ПИ с идентификатор 68850.116.12 от местност
Михалева нива (Апти тарла) по КККР на гр.
Стара Загора с обща дължина на ел. трасето
88 м, за нуждите на Сашо Илиев Станчев и Ташо
Ивов Стефанов.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Стара Загора до Административния съд – Стара
Загора.
Председател:
Т. Брайков
4896

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ХАСКОВО
ЗАПОВЕД № ДС-28-1
от 11 юни 2019 г.
На основание § 4к, а л. 6 о т ПЗРЗСПЗЗ,
чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията въз
основа на представената документация съгласно
т. 3.8 на Заповед № РД-46-494 от 22.08.2003 г. на
МЗГ (Заповед № РД-02-14-454 от 22.08.2003 г.
на МРРБ) за определяне на технически изис-
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квания и условия за контрол към плановете по
§ 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ одобрявам плана на
новообразуваните имоти (ПНИ) в М 1:1000 на
жилищни райони (ж.р.): ж.р. Орфей, ж.р. Изгрев,
ж.р. Куба-1 и местност Халилово-юг в землището на гр. Хасково, община Хасково, приети
от комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ.
Жалби срещу одобрения план на новообразуваните имоти могат да се подават от заинтересуваните лица чрез областния управител
пред административния съд в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“ съгласно § 4к, ал. 6 от ЗСПЗЗ и чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ.
Областен управител:
Ст. Дечев
4612

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
РЕШЕНИЕ № 688
от 30 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2,
т. 6, чл. 62а, ал. 4 от ЗУТ, § 45 от ПЗРЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 25 от 2019 г.) и Решение ІІ.№ 5, взето с
протокол № 4 на заседание на ОЕСУТ – Чепеларе,
проведено на 29.05.2018 г., Общинският съвет – гр.
Чепеларе, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен устройствен план – план за регулация и застрояване
за поземлен имот с идентификатор 80371.244.176,
за който е отреден УПИ VI-244.176 – „За търговия
и услуги“, и поземлен имот с идентификатор
80371.244.223, попадащ в УПИ III – „За озеленяване“ в кв. 11, и улична регулация по плана
на к.к. Пампорово, община Чепеларе, като за
сметка на същите се обособяват урегулирани
поземлени имоти УПИ VI-244.176, 244.223 – „За
търговия и услуги“, и УПИ VII-244.223 – „За
обществено обслужване“, с определяне начина
на застрояване по ограничителни линии на
застрояване с устройствени параметри – устройствена зона – Об, височина на застрояване – 2
етажа (до 7 м), плътност на застрояване – до
30%, Кинт. – до 1,0, озеленяване – мин. 50%,
отговарящи на параметрите на заст рояване
по одобрения със Заповед № РД-02-14-1968 от
3.11.2009 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството проект за изменение
на ОУП на к.к. Пампорово в частта на община
Чепеларе, УПИ VIII – „За озеленяване и улична
регулация“.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Чепеларе, пред Административния
съд – Смолян.
Председател:
Р. Черпокова
4857
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ОБЩИНА С. КАЛОЯНОВО,
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 382
от 30 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 12, ал. 3 във връзка с чл. 59, ал. 2 и чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ, чл. 64 от Закона за енергетиката и
Решение № XIV от протокол № 5 от 7.05.2019 г.
на ЕСУТ при Община Калояново Общинският
съвет – с. Калояново, реши:          
1. Одобрява представения парцеларен и трасировъчен план и дава съгласие Община Калояново
да проектира и изгради LED осветление на път
PDV-2056(II-64) гара Калояново – Дълго поле през
общински имоти   ПИ № 013054, ПИ № 013326,
ПИ  № 012096 и ПИ № 053003 по КВС на с. Дълго
поле  като собственик на имота и съоръженията,
свързани с реализиране на инвестиционно намерение, с обща дължина на трасето – 743,41 л. м.
2. Възлага на кмета на общината да организира
изпълнението на решението.
Председател:
Мл. Петров
4910

ОБЩИНА С. КОВАЧЕВЦИ,
ОБЛАСТ ПЕРНИК
РЕШЕНИЕ № 409
от 31 май 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 27, ал. 4 и
5 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 от Наредбата за анализите на правното състояние и приватизационните оценки, чл. 6, ал. 1 от Наредбата
за задължителната информация, предоставяна на
лицата, заявили интерес за участие в приватизация по ЗПСК, и за документите и сведенията,
представляващи служебна тайна, чл. 3, ал. 3, т. 2,
предл. 3, чл. 31, ал. 1 от ЗПСК и чл. 5 от НТК
във връзка с чл. 32, ал. 3, предл. 2, т. 1 от ЗПСК,
чл. 3, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 2, ал. 1, т. 6,
пред. 1 от НТК и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК и чл. 8,
ал. 2 и 3 от Наредбата за устройство и работа на
органите за приватизация и следприватизационен
контрол, приета от Общинския съвет – с. Ковачевци, и мотиви, изложени в докладна записка,
Общинският съвет – с. Ковачевци, реши:
1. Приема анализ на правното състояние и
приватизационна оценка и утвърждава информационен меморандум на следния обект: едноетажна
паянтова сграда „Навес (склад)“ със застроена
площ – 703 кв. м, намиращ се в УПИ IV, кв.
3 в с. Косача, община Ковачевци, област Перник, частна общинска собственост съгласно акт
318/24.01.2014 г., вписан надлежно в СВ към РРС.
2. Приема решение за приватизация на обекта
по т. 1.
3. Определя метод за извършване на приватизация на обекта – публичен търг с явно наддаване.
4. Определя начална тръжна цена: 33 700 лв.
(Сумата не се облага с ДДС.)
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5. Определя стъпка на наддаване: 10 на сто
от началната тръжна цена.
6. Определя размер на депозита: 50 на сто от
началната тръжна цена. Краен срок за внасяне
на депозита – до 16 ч. на 16-ия ден от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Депозитът може да бъде преведен по сметка:
„ИА БАНК“ – АД, клон Радомир, IBAN сметка
BG28IABG74783300575900, BIC код на банката
IABGBGSF, или внесен в касата на Община
Ковачевци – с. Ковачевци, община Ковачевци,
област Перник, всеки работен ден от 9 до 16 ч.
в посочения по-горе срок.
7. Утвърждава тръжната документация за
провеждане на публичен търг с явно наддаване
със съдържание съгласно чл. 9 от НТК. Документацията се закупува от „Деловодството“ на
Община Ковачевци, с. Ковачевци, община Ковачевци, област Перник, всеки работен ден от
9 до 16 ч. Цена: 300 лв. без ДДС, преведена по
сметка: „ИА БАНК“ – АД, клон Радомир, IBAN
сметка BG57IABG74788400576000, BIC код на банката IABGBGSF, код за вид плащане 447000, или
внесена в касата на Община Ковачевци, с. Ковачевци, община Ковачевци, област Перник. Срок
за закупуване на тръжната документация – до
16 ч. на 15-ия ден от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“. Преди
предоставянето є се подписва декларация по
чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредбата за задължителната
информация, предоставяна на лицата, заявили
интерес за участие в приватизацията по ЗПСК,
и за документите и сведенията, представляващи
служебна тайна, лично от кандидата.
8. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – предложенията се подават в деловодството на Община Ковачевци, с. Ковачевци, община
Ковачевци, област Перник, лично от кандидата
или чрез пълномощник въз основа на изрично
писмено пълномощно с нотариално удостоверен
подпис всеки работен ден от 9 до 16,30 ч. Краен
срок – до 16 ч. на 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
9. Срок за извършване на огледи на обекта на
търга – всеки работен ден от 9 до 16,30 ч. след
закупуване на тръжна документация и представяне
на удостоверение за право на извършване на оглед,
издадено от Община Ковачевци. Краен срок: до
14 ч. на 16-ия ден от датата на обнародването на
решението в „Държавен вестник“.
10. Място, ден и начален час на провеждането на търга – Община Ковачевци, с. Ковачевци,
община с. Ковачевци, област Перник, ет. 2, зас.
зала № 2, 11 ч., на 17-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“.
11. Предварителни квалификационни изисквания към участниците в търга за обекта – няма
поставени такива изисквания.
Председател:
В. Тодоров
4634
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39. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-59 от 21.06.2019 г. за строеж: „Разширение на
газопреносната инфраструктура на „Булгартранс
газ“ – ЕАД, паралелно на северния (магистрален)
газопровод до българо-сръбската граница“, етап:
„Линейна част“, част А7: „Преносен газопровод
от СОГ и КВ Горни Дъбник – КВ Староселци
до КВ Селановци, на територията на област
Плевен, община Долни Дъбник, землището на
с. Горни Дъбник, община Искър, землищата на
с. Писарово, гр. Искър, с. Староселци и с. Долни
Луковит, община Долна Митрополия, землището
на с. Гостиля, община Кнежа, землището на гр.
Кнежа, област Враца, община Оряхово, землищата на с. Галово и с. Селановци“, с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.
Предварителното изпълнение на разрешението
за строеж може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 3-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
4979
40. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е издал на „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
С офи я, Ра з решен ие за с т роеж № РС-58 о т
21.06.2019 г. за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
паралелно на северния (магистрален) газопровод
до българо-сръбската граница“, етап „Линейна
част“, част А8: „Преносен газопровод от КВ Селановци – КВ Войводово – КВ Бутан – Чирен до
КВ Вълчедръм“, на територията на землищата на
с. Селановци, община Оряхово, на гр. Мизия и на
с. Войводово, община Мизия, на с. Гложене и на
с. Бутан, община Козлодуй, област Враца, и на
гр. Вълчедръм и с. Разград, община Вълчедръм,
област Монтана, с допуснато предварително
изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното
изпълнение може да се обжалва пред Върховния
административен съд в 3-дневен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
4980
76. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
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постановление за възлагане на недвижим имот
№ С190022-091-0000329/14.05.2019 г. възлага на
„Агрополихим“ – АД, с ЕИК 813095287, следния
недвижим имот: 1.1. УПИ, КИД 20482.505.130,
складово стопанство за каустик с входящ и изходящ тръбопровод, представляващо бетонна
вана със застроена площ 4050 кв. м заедно с
изградените в нея 2 метални резервоара, всеки
от които с обем 5000 куб. м, площ 4751 кв. м,
намиращ се в Девня, област Варна, промишлена
зона „Юг“, пристанище Варна-запад; 1.2. Сграда,
КИД 20482.505.130.1, метален резервоар с обем
5000 куб. м, площ 708 кв. м, намиращ се в Девня,
област Варна, промишлена зона „Юг“, пристанище Варна-запад, с трайно предназначение,
представляващо складово стопанство за каустик;
1.3. Сграда, КИД 20482.505.130.2, складова база,
склад, представляващ метален резервоар с обем
5000 куб. м, площ 727 кв. м, намиращ се в Девня,
област Варна, промишлена зона „Юг“, пристанище Варна-запад, с трайно предназначение,
представляващо складово стопанство за каустик;
1.4. Сграда, КИД 20482.505.130.4, складова база,
представляваща допълнителна бетонова вана в
район на помпената инсталация, предпазваща от
евентуален разлив на течности по време на работа
на помпите, с площ по документ за собственост
46,97 кв. м, а съгласно скица № 22419/27.09.2010 г.
от СГКК – Варна, със застроена площ 47 кв. м,
намираща се в Девня, област Варна, промишлена
зона „Юг“, пристанище Варна-запад.
4616
47. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за възлагане № 51 от 7.06.2019 г., издадено
от директора на ТД на НАП – Велико Търново,
възлага на „Руни Н 2019“ – ООД, с ЕИК 205674204,
със седалище и адрес на управление: Габрово, ул.
Гаврил Кръстевич № 5, ет. 1, ап. 1, с управител
Николай Илиев Немигенчев, група № 35/19-2,
представляваща поземлен имот с идентификатор
14218.771.3 по КККР на гр. Габрово, одобрени със
Заповед № РД-18-19 от 18.05.2007 г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на поземления
имот: гр. Габрово, местност Узана, площ 1300 кв. м,
трайно предназначение на територията: защитена,
начин на трайно ползване: за друг вид застрояване,
номер по предходен план 420072, квартал 99033,
при граници и съседи на имота: 14218.235.69,
14218.240.100, 14218.235.250, 14218.771.1, 14218.771.2
съгласно скица № 15-79499/31.01.2019 г., издадена
от СГКК – Габрово, а съгласно нотариален акт
за продажба на недвижим имот № 119, том I, рег.
№ 1421, дело № 116/22.03.2005 г. на Пламен Коев,
нотариус с рег. № 299 на Нотариалната камара
и район на действие Районен съд – Габрово,
представлява имот № 042072 с начин на трайно
ползване – друга селищна територия на площ
1300 кв. м в местността Сръбски колиби, осма
категория, в землището на с. Топлеш, община
Габрово, с ЕКАТТЕ 99033, при граници и съседи: имот № 042071 – друга селищна територия
на „Хлебозавод“ – ООД, имот № 042070 – друга
селищна територия на „Хлебозавод“ – ООД,
имот № 0 0 0206 – местен път на държавата,
имот № 042069 – поляна на МЗГ – Държавно
лесничейство, имот № 000207 – местен път на
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държавата, който имот е образуван от имот
№ 000204, с начин на трайно ползване – друга
селищна територия, намираща се в местността
Сръбски колиби, осма категория, в землището на с. Топлеш, община Габрово, с ЕКАТТЕ
99033, с площ 2598 кв. м, при граници: имот
№ 042066 – поляна на МЗГ – Държавно лесничейство, имот № 000206 – местен път на държавата,
имот № 042069 – поляна на МЗГ – Държавно
лесничейство, имот № 000207 – местен път на
държавата, землищна граница, и съгласно Решение № 120 от 3.05.2012 г. по гр. дело № 259/2007 г.
на Окръж ни я съд – Габрово, вл язло в сила
на 22.05.2017 г., представлява земеделска земя
с. Топлеш, община Габрово, имот № 042072 с
начин на трайно ползване – друга селищна територия на площ 1300 кв. м в местността Сръбски колиби, осма категория, в землището на
с. Топлеш, община Габрово, с ЕКАТТЕ 99033, при
граници и съседи: имот № 042071, имот № 042070,
имот № 000206 – местен път на държавата, имот
№ 042069 – поляна на МЗГ – Държавно лесничейство, имот № 000207 – местен път на държавата,
за сумата 17 575 лв. На основание чл. 246, ал. 8,
изр. 1-во от ДОПК собствеността преминава у
купувача от датата на постановлението.
4856
1. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавн ата
собственост съобщава на Екатерина Николова
Алексиева, наследница на Димитър Кръстов
Лафчийски, собственик на имот с № 066104, намиращ се в землището на гр. Ихтиман, община
Ихтиман, Софийска област, за постановяването на
Решение № 945 от 27.12.2018 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4787
2. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавн ата собственост съобщава на Владимир Димитров Алексиев,
наследник на Екатерина Кирилова Лафчийска,
собственик на имот с № 066099, намиращ се в
землището на гр. Ихтиман, община Ихтиман,
Софийска област, за постановяването на Решение № 945 от 27.12.2018 г. на Министерския
съвет, с което се отчуждават имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавна нужда.
Решението на Министерския съвет може да бъде
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обжалвано пред Върховния административен съд
в 14-дневен срок от обнародването на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
4788
3. – Държавно предприятие „Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ в качеството си на инвеститор на обект: Изграждане
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихтиман – Септември от км 53+044 до км 63+550, от
проект „Модернизация на железопътната линия
София – Пловдив: жп участъци София – Елин
Пелин и Елин Пелин – Септември“, на основание
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост
съобщава на Елена Георгиева Зарева, наследница на Йордан Лазаров Гьошев, съсобственик
на имот с № 026013, намиращ се в землището
на с. Стамболово, община Ихтиман, Софийска
област, за постановяването на Решение № 945
от 27.12.2018 г. на Министерския съвет, с което
се отчуждават имоти и части от имоти – частна
собственост, за държавна нужда. Решението на
Министерския съвет може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването на настоящото обявление
в „Държавен вестник“.
4789
79. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурси за заемане на академични
длъжности: доцент за военнослужещ в област на
висшето образование 9. Сигурност и отбрана,
професионално направление 9.2. Военно дело,
научна специалност „Организация и управление
на въоръжените сили“, за преподаване на учебните
дисциплини „Оперативно изкуство в съвместни и
многонационални операции“, „Планиране на операции в НАТО“, „Операции в отговор на кризи“
и „Информационни операции“ – един; доцент за
военнослужещ в област на висшето образование
5. Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
научна специалност „Автоматизирани системи за
обработка на информация и управление“ – един,
двата със срок за подаване на документи за участие в конкурсите 2 месеца от обнародването на
обявата в „Държавен вестник“. За дата на подаване
на документите от кандидатите се счита датата
на завеждането им в регистратурата на Военната
академия „Г. С. Раковски“. Изискванията към кандидатите и необходимите документи за участие в
конкурса са определени със Заповед № ОХ-460 от
16.05.2019 г. на министъра на отбраната на Република България. Документи и справки – София, бул.
Евлоги и Христо Георгиеви № 82, тел. 92-26-512.
4264
48. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за заемане на академична
длъжност главен асистент за цивилен служител
в област на висшето образование 9. Сигурност и
отбрана, професионално направление 9.1. Национална сигурност, за извършване на научноизследователска дейност – един. Срок за подаване
на документи за участие в конкурса: 2 месеца от
обнародване на обявата в „Държавен вестник“. За
дата на подаване на документите от кандидатите
се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Изискванията към кандидатите и необходимите
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документи за участие в конкурса са определени
със Заповед № СИ-29-133 от 4.06.2019 г. на началника на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Документи и справки – София, бул. Евлоги и
Христо Георгиеви № 82, тел. 92-26-512; 92-26-675.
4855
458. – Минно-геоложкият университет „Св.
Иван Рилски“ – София, на основание Решение № 241 на Министерския съвет от 25 април
2019 г. и в съответствие със Закона за развитие
на академичния състав в Република България
обявява прием за редовни и задочни докторанти
за учебната 2019 – 2020 г., както следва:
Шифър
1
3.7.

4.4.

5.2.

5.7.

5.8.

5.13.

Професионални наОНС доктор
правления и докторски редов- задочпрограми
но
но
2
3
4
Администрация и управление
Икономика и управление
1
1
(минно производство)
Науки за земята
Ме т од и и т ех н и к а на
1
геоложките изследвания
Системи и уст ройства
2
за опазване на околната
среда
Екология и опазване на
1
екосистемите
Елект ротех ника, електроника и автоматика
Автоматизация на про1
изводството (по отрасли)
Е л е к т р о с н абд я в а н е и
1
електрообзавеждане (по
отрасли)
Архитектура, строителство и геодезия
Подземно строителство
1
1
Маркшайдерство
1
Обща, висша и приложна
1
геодезия
Проучване, добив и обрабо т к а на полезн и т е
изкопаеми
Подземен добив на по1
1
лезни изкопаеми
Открит и подводен добив
1
на полезни изкопаеми
Механизация на мините
1
Техника и технология на
1
1
сондирането
Транспорт и съхраняване
1
на нефт, газ и твърди
минерални продукти
Общо инженерство
Компютърни технологии
2
в инженерната дейност
Общо:
15
6

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 9   

Срокът за подаване на документи е 3 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. За справки
и подаване на документи: МГУ „Св. Иван Рилски“,
ректорат, канцелария на сектор „Следдипломна
квалификация“, ет. 3, стая 79, тел. (02) 80-60-209,
0879 807 890; e-mail: sdk_veleva@mgu.bg. Лице за
контакт: инж. Зоя Велева.
4830
23. – Великотърновският университет „Св. св.
Кирил и Методий“ обявява конкурси за главни
асистенти по: област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.6. Информатика и
компютърни науки (Програмиране) – един; област
на висше образование 2. Хуманитарни науки,
професионално направление 2.1. Филология (Славянски езици – съвременен руски език) – един,
двата със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи се подават в
ректората, отдел „Човешки ресурси“, стаи 307 и
305, тел. 062/618-308 и 062/618-367.
4776
60. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна
специалност „Неврохирургия“ – един за Научноизследователския институт, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
4642
61. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за доцент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна
специалност „Кардиология“ – един за Научноизследователския институт, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – в Медицинския университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
4643
89. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве,
по научна специалност „Социална медицина и
организация на здравеопазването и фармацията“
в катедра „Общественоздравни науки“ на ФОЗ,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – Медицински
университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1,
ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел.
064/884-172.
4844
68. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, по
научна специалност „Управление на здравните
грижи“ в катедра „Акушерски грижи“ на ФЗГ,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – Медицински
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университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1,
ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел.
064/884-172.
4845
91. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за заемане на академичната
длъжност главен асистент в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна
специалност „Гастроентерология“ – един в сектор
„Гастроентерология“ на катедра „Нефрология,
хематология и гастроентерология“ за нуждите на
Клиника по гастроентерология на УМБАЛ – ЕАД,
Плевен, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски
№ 1, ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139,
тел. 064/884-172.
4846
92. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.1. Медицина, по научна
специалност „Дерматология и венерология“ – един
в сектор „Дерматология и венерология“ на катедра
„Дерматология, венерология и алергология“, ФМ,
за нуждите на Клиника по кожни и венерически
болести на „УМБАЛ“ – ЕАД, Плевен, със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат,
ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
4847
383. – Националният институт по геофизика,
геодезия и география – БАН, София, обявява
конкурс за академична длъжност доцент по професионално направление 4.4. Науки за Земята,
научна специалност „Икономическа и социална
география“, за нуждите на департамент „География“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в канцеларията
на института в София 1113, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 3, тел. 02/979 3322.
4777
607. – Националният археологически институт
с музей към БАН – София, обявява конкурс за
академична длъжност главен асистент по направление 2.2. История и археология за нуждите
на Секция за интердисциплинарни изследвания
и Археологическа карта на България, профил
„Приложение на географски информационни
системи в античната археология (I – нач. на VII
в.)“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Съборна № 2, тел. 02/988-24-06.
4865
31. – Институтът по консервиране и качество
на храните – Пловдив, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за главен
асистент по професионално направление 5.12.
Хранителни технологии, научна специалност
„Технология на плодовите и зеленчуковите консерви“ – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в
института, Пловдив, бул. Васил Априлов № 154,
тел. 032/952-109.
4651
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48. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съобщава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка
въз основа на проект, изработен от правоспособно лице по ЗКИР. С проекта се изменят
граници на поземлени имоти, грешно отразени
в кадастралната карта поради неправилно отразен участък от път II-44 от км 0+000 до км
14+600. Изменението засяга поземлени имоти с
идентификатори: за гр. Севлиево – 65927.80.30,
65927.80.44, 65927.80.153, 65927.81.18, 65927.81.19,
65927.81.22, 65927.81.26, 65927.81.28, 65927.81.30,
65927.82.6, 65927.116.26, 65927.116.47, 65927.116.75,
65927.116.81, 65927.116.86, 65927.116.105, 65927.116.112,
65927.116.118, 65927.116.124, 65927.117.1, 65927.117.64,
65927.117.67, 65927.119.8, 65927.119.32, 65927.119.52,
65927.119.70, 65927.119.71, 65927.120.11 и 65927.120.19;
за с. Горна Росица, община Севлиево – 16376.13.1,
16376.13.2 , 16376.13.6, 16376.13.7, 16376.13.9,
16376.13.10, 16376.13.73, 16376.13.74, 16376.13.90,
16376.13.91, 16376.13.92, 16376.13.93, 16376.13.100,
16376.13.103, 16376.13.194, 16376.14.101, 16376.14.102,
16376.14.103, 16376.14.104, 16376.14.106, 16376.14.107,
16376.14.109, 16376.14.110, 16376.14.126, 16376.15.14,
16376.15.23, 16376.15.27, 16376.17.6, 16376.17.10,
16376.17.16, 16376.17.23, 16376.17.119, 16376.17.120,
16376.17.143, 16376.18.98, 16376.18.104, 16376.18.105,
16376.19.1, 16376.19.2, 16376.19.3, 16376.19.5, 16376.19.7,
16376.19.9, 16376.19.11, 16376.19.13, 16376.19.15,
16376.19.32, 16376.19.33, 16376.19.37, 16376.19.38,
16376.19.39, 16376.19.40, 16376.19.42, 16376.19.47,
16376.20.1, 16376.20.68, 16376.20.69, 16376.20.71,
16 376 .110 .1 9 8 , 16 376 .118 .18 0 , 16 376 .118 .1 9 7,
16 376 .118 .1 9 8 , 16 376 .118 .1 9 9, 16 376 .118 . 2 0 6 ,
16 376 .118 . 219, 16 376 .118 . 2 2 6 , 16 376 .1 2 0 .10 8 ,
16 376 .1 2 0 .110 , 16 376 .1 2 0 .11 3 , 16 376 .1 2 0 .116 ,
16 376 .1 2 0 .11 9, 16 376 .1 2 0 .162 , 16 376 .1 2 0 .17 7,
16376.147.41, 16376.147.74, 16376.147.75, 16376.147.76,
16376.147.77, 16376.147.81, 16376.147.172, 16376.147.242,
16376.147.243, 16376.120.163, 16376.120.164; за
с. Кормянско, община Севлиево – 38652.36.3,
38652.36.62, 38652.37.36, 38652.37.51, 38652.37.60,
38652.37.123, 38652.37.189; за с. Яворец, община
Севлиево – 87120.16.115, 87120.16.120, 87120.16.137,
87120.22.1, 87120.22.10, 87120.22.12, 87120.22.13,
87120.22.128, 87120.22.146, 87120.22.396, 87120.21.69,
87120.21.133, 87120.22.297, 87120.22.299, 87120.22.387,
87120.22.388, 87120.38.1, 87120.38.21, 87120.38.22,
87120.38.37 и 87120.38.50. Проектът за изменение
се намира в Службата по геодезия, картография и кадастър – Габрово. В 14-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта
и да изразят писмено становище с представяне
на доказателства.
4891
45. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30 от
ЗПСК обявява, че през май 2019 г. са извършени
следните продажби: 1. Поземлен имот с идентификатор 68134.609.1199, представляващ УПИ
III-299, 300, кв. 21, м. Левски – Зона В, София,
ж.к. Левски – зона В, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Подуяне“, продаден
на „Криейтив Майнд“ – ООД, представлявано
от Стефан Петров Костов, за 130 000 лв. На ос-
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нование чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС
върху достигнатата на търга цена е начислен 20%
ДДС в размер 26 000 лв. Продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 156 000 лв., изплатени
изцяло от купувача. 2. Поземлен имот с идентификатор 68134.609.298, представляващ УПИ
IV-292, 298, кв. 21, м. Левски – Зона В, София,
ж.к. Левски – зона В, общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Подуяне“, продаден на Йордан Добрев Радичков за 119 000 лв.
На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от
ЗДДС върху достигнатата на търга цена е начислен 20% ДДС в размер 23 800 лв. Продажната
цена на обекта с ДДС е в размер 142 800 лв.,
изплатени изцяло от купувача. 3. Поземлен имот
с идентификатор 68134.600.1082, представляващ
УПИ XVIII-1082 – за магазини и администрация,
кв. 62, м. Ж.к. Хаджи Димитър, София, бул.
Владимир Вазов, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Подуяне“, продаден на
„Калиман Инвест“ – ЕООД, представл явано
от управителя Роберт Милтон Станев, за 1 570
000 лв. На основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1,
т. 1 от ЗДДС върху достигнатата на търга цена
е начислен 20% ДДС в размер 314 000 лв. Продажната цена на обекта с ДДС е в размер 1 884
000 лв., изплатени изцяло от купувача.
4942
1. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – план за регулация
и застрояване, план-схема за вертикална планировка с надлъжни профили и типови напречни
профили на новопроектираните улици, плансхеми на част водоснабдяване и канализация и
част електроснабдяване за квартали 1, 2, 3, 4, 5,
6 и 7, м. Терасите – Герман, район „Панчарево“.
Проектите подлежат на обществено обсъждане и
са изложени в район „Панчарево“. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вeстник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община чрез
район „Панчарево“.
4641
5. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – изменение
на плана за регулация (ИПР) на улица от о.т. 185
до о.т. 191, прилежаща на кв. 19, кв. 21 и кв. 83а,
м. Гр. Банкя, район „Банкя“. Проектът е изложен
в район „Банкя“. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столичната община чрез район „Банкя“.
4958
36. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – план за регулация
и режим на застрояване за преструктуриране на
жилищен комплекс за ж.к. Люлин – 1-ви м. р, и
план-схеми по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ в граници:
бул. Сливница, бул. Добринова скала, ул. Проф.
Александър Станишев и бул. Панчо Владигеров.
Собствениците на поземлени имоти, включени
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в съсобствени урегулирани поземлени имоти, е
необходимо да представят договори по реда на
чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ. При непредставяне на
такива съсобствените урегулирани поземлени
имоти ще бъдат изключени от плана за регулация и застрояване. Проектът е изложен в район
Люлин. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародване в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез район
„Люлин“.
4904
36. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 10 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на с. Мърчаево заедно
с план-схеми на  техническата  инфраструктура
в граници:  първокласен път Е-79, нерегулиран
терен, ул. Цар Симеон І (шосе с. Владая – с.
Мърчаево), ул. Трендафил, Природен парк „Витоша“, ул. Бистра река, Природен парк „Витоша“,
ул. Церова поляна, Природен парк „Витоша“, ул.
Черешова градина, Природен парк „Витоша“,
граница със с. Рударци, нерегулиран терен, ул.
Цар Симеон І, нерегулиран терен, първокласен
път Е-79. Собствениците на поземлени имоти,
включени в съсобствени урегулирани поземлени
имоти,  да представят договори по реда на чл. 15,
ал. 3 и 5 и чл. 17 от ЗУТ. При непредставяне на
такива съсобствените урегулирани поземлени
имоти следва да бъдат изключени от плана за
регулация и застрояване. Проектът е изложен в
район „Витоша“. 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 „Витоша“.  
4791
16. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че на
основание решение по т. 10 от протокол № 43 от
26.06.2018 г. от проведеното на 26.06.2018 г. засе
дание на Общинския съвет – гр. Бургас, са изготвени проекти за подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) за ПИ с
идентификатор 61145.80.9 по КККР на с. Равнец,
община Бургас, с който в границите на селищно
образувание с местно значение с наименование
„Инд уст риа лен парк Равнец“ се обособяват
обслужващи улици, квартали и урегулирани
поземлени имоти с функционално отреждане за
жилища за персонала, за обслужващи, складови
и производствени дейности и за съоръжения на
техническата инфраструктура ведно със схеми по
чл. 108 от ЗУТ и подробен устройствен план – парцеларни планове (ПУП – ПП) за трасета на
елементите на техническата инфраструктура
за довеждащата инфраструктура. Проектът е
изложен за разглеждане в стая 410 в сградата на
Община Бургас. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
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до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“.
4964
8. – Община гр. Бяла, област Варна, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че на
основание Решение № 64-401 по протокол № 64
от 30.05.2019 г. на Общинския съвет – гр. Бяла,
област Варна, е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Укрепване на местност Шергурна, гр. Бяла, област Варна“. Проектът за подробен устройствен
план – парцеларен план, е изложен в сградата
на общината и в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица по смисъла на чл. 131, ал. 1 на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Бяла.
4943
1. – Община Варна на основание чл. 28б, ал. 4
от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи № 116
от 23.05.2019 г. и № 117 от 28.05.2019 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена
със Заповед № РД-17-7706-215 от 19.06.2017 г. на
областния управител на област с административен
център Варна, са изработени и приети проекти
за план на новообразувани имоти в случаите
по § 4к, ал. 6 от ПЗРЗСПЗЗ (в изпълнение на
съдебни решения) на зони по § 4 от ЗСПЗЗ за
местност Боровец-север – землище кв. Галата,
гр. Варна, община Варна, като част от имотите
по този план представляват земеделска земя, а
останалата част попада в околовръстния полигон
на селищно образувание по § 4, ал. 2 от ПЗРЗСПЗЗ
относно поземлени имоти в ПНИ: № 747, 1207,
1987, 1988, 2271, 2358, 2367, 2494, 2785 и 3014, КР
5401. Проектите за изменение са предоставени
за разглеждане в Община Варна, ет. 12, стая
1205, отдел „Земеделие“, дирекция „Общинска
собственост, икономика и стопански дейности“.
На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени искания и възражения по проектите до
кмета на общината.
4955
16. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за частично изменение на действащ
подробен устройствен план – план за регулация за улици със: о.т. 8120 – 8122 – 8122а между
кв. 603, 607, 611 и 612; о.т. 8119 – 8126 – 8125 –
8124а – 8127 – 8132 между кв. 612, 611, 341, 337 и
601; о.т. 8260 – 8662 – 8259 – 2211 между кв. 366 и
365; о.т. 8486 – 8481 – 8452 – 8480 – 8479 – 8478 –
8159 между кв. 365, 359, 358, 610 и 624; о.т. 8153 –
8155 – 8157 – 8158 – 8159 – 8151 между кв. 610 и
624; о.т. 8135 – 8136 – 8166 между кв. 608 и 610
по подробния устройствен план на гр. Велико
Търново (улична регулация в ж.к. Бузлуджа, гр.
Велико Търново, и зоната на пътен възел „Качица“). Проектът се намира в стая № 510 в сградата
на общинската администрация – Велико Търново.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
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интересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4899
42. – Община Димово на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 467, взето с протокол 65 от 25.04.2019 г. на Общинския
съвет – гр. Димово, е одобрен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за трасе
на електропровод от урбанизирана територия
на с. Гара Орешец в сервитута на общински път
14489.69.316 през ПИ 14489.70.1 до ПИ 14489.70.3
по КККР на с. Орешец, община Димово.
4934
2. – Общ и н а Е л и н Пе л и н на о снова н ие
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за техническата
инфраструктура за трасе за електрозахранване
от ПИ № 069008, намиращ се в землището на
с. Елешница, до ПИ № 101026, намиращ се в
землището на с. Столник, община Елин Пелин.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4585
1. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „Външен довеждащ водопровод от ВС
„Дунавци – Стара Загора“, в участъка от събирателната шахта на водоизточниците до пресичането на път „гр. Казанлък – яз. „Копринка“.
Проектното трасе засяга следните поземлени
имоти: За землището на с. Дунавци, EK ATTE
24075, община Казанлък: 48.1, 48.3, 48.4, 48.5, 48.6,
48.7, 48.8, 49.410, 51.1, 51.4, 51.5, 52.6, 52.417, 54.9,
54.10, 54.11, 54.12, 54.13, 54.173, 54.176, 56.20, 56.21,
56.24, 56.31, 57.10, 57.11, 57.12, 57.13, 57.14, 57.15,
57.16, 57.18, 58.1, 58.2, 58.3, 58.4, 58.12, 58.13, 58.14,
58.15, 58.16, 58.17, 58.18, 58.19, 58.20, 58.21, 88.114,
88.115, 118.1, 118.2, 118.3, 118.22. За землището на
с. Копринка, EKATTE 38563, община Казанлък:
43.110, 21.1, 43.3, 43.4, 43.8, 43.11, 43.109, 43.396,
45.7, 45.98, 45.111, 104.54, 104.55, 104.56, 104.57,
104.58, 104.59, 104.60, 104.61, 104.62, 104.63, 104.70,
104.73, 104.74, 104.75, 104.76, 104.77, 104.78, 104.79,
104.80, 104.81, 104.82, 104.83, 104.84, 104.491, 105.11,
105.12, 105.13, 105.18, 105.78, 105.79, 107.19, 107.20,
107.21, 107.22, 107.25, 107.26, 107.59, 107.60, 107.61,
107.62, 107.63, 107.64, 107.65, 107.493, 108.7, 108.8,
108.9, 108.10, 108.60, 108.61, 108.67, 108.68, 109.46,
109.47, 109.52, 109.53, 109.64, 109.65, 109.66, 109.70,
109.71, 109.138, 109.353, 109.494, 110.1, 111.3, 111.4,
111.5, 111.6, 111.7, 111.20, 111.35, 111.351, 112.3,
112.4, 112.26, 112.45, 130.159, 155.6, 155.57, 155.61,
155.8, 155.359, 155.368, 159.1. 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.
4927
124. – Общинската служба по земеделие – Казанлък, на основание чл. 18д, ал. 4, 5 и 6 във
връзка с чл. 28, ал. 3, т. 3 и чл. 18б, ал. 2 от
ППЗСПЗЗ съобщава, че във връзка с изработването на помощен план и план на новообразуваните
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имоти съгласно § 4к, ал. 1 от ПЗРЗСПЗЗ на местности: Мостени камъни (Солника, Суванлъка) и
Топраклъка (Лагера), намиращи се в землището
на с. Розово (EKATTE 62983); Дерин алчак, Бял
бряг, Канлъ тепе (Канлък тепе), Голямата река,
До дерето, Дерето (Коджа дере) и Дутя, намиращи
се в землището на с. Долно Изворово (EKATTE
22633); Сметището, намираща се в землището на
гр. Крън (EKATTE 40292); Шейновските лозя, намираща се в землището на с. Шейново ( EKATTE
83106); Ашаклар дере и Кесе дере, намиращи
се в землището на с. Ясеново (EKATTE 87641),
община Казанлък, област Стара Загора, ще се
проведе съвместно уточняване (анкетиране) на
границите на имотите на бившите собственици преди образуването на ТКЗС и имотите на
ползвателите, попадащи под разпоредбите на § 4
от ПЗРЗСПЗЗ. Съвместното уточняване ще се
проведе по график по дати и местности, който
започва 14 дни след обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
4790
3. – Община гр. Козлодуй, област Враца, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) на кв.
13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, част от 21, 23, 24, 26, 28
и 32 – ул. Христо Ботев, ул. Милин камък и ул.
Царибродска, Козлодуй. Проектът се намира в
стая № 103 в дирекция „Устройство на територията, строителство и икономически дейности“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация.
4603
76. – Община Кубрат на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен
план за „Подземна оптична кабелна лини я
с. Бисерци – с. Мъдрево – с. Севар, община Кубрат,
област Разград“ по трасе с обща дължина 9009 м,
преминаващо през имоти № 000121 и 000122 от
землището на с. Бисерци с дължина 2294 м, имоти
№ 000234, 000014, 000167 и 000021 от землището
на с. Мъдрево с дължина 2504 м, урбанизирана
територия с дължина 98 м, общински път RAZ
1060 с дължина 3981 м и републиканска пътна
мрежа с дължина 152 м. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация – Кубрат, с адрес: гр. Кубрат, ул.
Княз Борис I № 1.
4956
20. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на водопровод,
захранващ ПИ с идентификатор 32010.23.29 по
КККР землище на с. Ивайло, община Пазарджик.
Трасето на водопровода започва от съществуващо трасе на водопровод в регулацията на с.
Ивайло (улица с осови точки 248-249), след това
в посока североизток навлиза в сервитута на ПИ
32010.23.21 – НТП напоителен канал, и продължава по него до достигане на ПИ 32010.23.29, който
следва да бъде захранен съгласно изчертаното със
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синьо трасе, сервитути и регистъра на засегнатите
имоти. Дължината на трасето е 174 м – общинска публична собственост. Засегнатата площ е
0,227 дка – общинска публична собственост.
Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 501.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения до общинската администрация.
4939
21. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на подземен
електропровод, захранващ ПИ 32010.23.29 по
КККР – землище на с. Ивайло, община Пазарджик. Трасето на електропровода започва
от съществуващ ЖР стълб 62/1 от ВЛ 20 kV
„Мелница“, разположен в ПИ с идентификатор
32010.24.125 – НТП селскостопански, горски и ведомствен път, и се насочва в посока северозапад.
След около 24 м проектното трасе се разделя на
две, като едната част от него чупи на юг, пресича
ПИ с идентификатор 32010.24.201 – за второстепенна улица, и навлиза в ПИ с идентификатор
32010.24.200, където ще бъде разположен нов
трафопост, а втората част на трасето продължава
в посока северозапад до навлизането в ПИ с идентификатор 32010.23.21 – НТП напоителен канал,
където променя посоката си на североизток и след
около 110 м достига ПИ 32010.23.29, който следва
да бъде захранен съгласно изчертаното с червено
трасе, сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
Дължината на електропровода е около 272 м, от
които 270 м – общинска публична собственост,
а 2 м – частна собственост, засегнатата площ е
0,354 дка – частна и общинска собственост. Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 501. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
4938
93. – Община гр. Петрич, област Благоевград,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересуваните, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план
за трасе на обект: „Външно електрозахранване
до УПИ I-037007, 037026 – поземлени имоти с
идентификатори 47247.37.7 и 47247.37.26 по КККР,
местност Вадата, землище с. Марино поле, община
Петрич“. Трасето и сервитутите са предвидени да
преминат през имоти с идентификатори 47247.12.6
с НТП – лозе, частна собственост, 47247.12.133 с
НТП – за път от републиканската пътна мрежа,
публична държавна собственост, и 47247.37.17 с
НТП – пасище, публична общинска собственост,
всички по КККР на землище с. Марино поле,
община Петрич, подробно описани в приложен
съгласуван регистър на засегнатите имоти, неразделна част към ПУП – ПП. Проектът се намира
в сградата на  общинската администрация – Петрич. В едномесечен срок от датата на обнародване
в „Държавен вестник“ на основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания  по
проекта до общинската администрация.
4902
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7. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план на линеен обект на
техническата инфраструктура извън границите
на населени места и селищни образувания на
подземен оптичен кабел от съществуващ оптичен кабел през ПИ с ИД 56784.19.225 до ПИ
с ИД 56784.18.16 по КК на гр. Пловдив с трасе
през имоти с ПИ 56784.18.18; ПИ 56784.18.61; ПИ
56784.19.263 и ПИ 56784.19.264 – полски пътища
и отводнителен канал. Проектът е изложен в
сградата на общината, пл. Централен, стая 6,
ет. 8. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
4658
56. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план на линеен обект на
техническата инфраструктура извън границите
на населени места и селищни образувания на
нова физическа инфраструктура за електронна
съобщителна мрежа на „Нетгард“ – ООД, в землището на гр. Пловдив с трасе през поземлени
имоти с № 56784.534.909; 314.36; 315.30; 315.44;
314.35; 375.43; 375.42; 315.32; 325.35; 325.34; 319.50;
319.49; 319.46; 320.28; 321.24; 321.25; 329.26; 326.24;
327.27; 326.27; 325.38 и 325.37 – полски пътища,
напоителни канали, и по път от републиканската
пътна мрежа. Проектът е изложен в сградата на
общината, пл. Централен, стая 6, ет. 8. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
4659
95. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП – парцеларен план (ПП) за обект: Второстепенна водопроводна мрежа за захранване на
складова база за хранителни продукти в УПИ
45086 – складова база за хранителни продукти,
местност Младеница, с. Бенковски, община
„Марица“ (ПИ 03839.45.86). Проектът се намира
в сградата на Община „Марица“, Пловдив, бул.
Марица № 57А, стая 406, и може да бъде разгледан от заинтересованите лица. Съгласно чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4867
96. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП – парцеларен план (ПП) за обект: Второстепенна водопроводна мрежа за захранване
на обект склад за промишлени стоки в УПИ
68.42 – производствени и складови дейности,
землището на с. Строево, община „Марица“
(ПИ 69874.68.42). Проектът се намира в сградата
на Община „Марица“, Пловдив, бул. Марица
№ 57А, стая 406, и може да бъде разгледан от
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заинтересованите лица. Съгласно чл. 128, ал. 5
от ЗУ Т в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4868
97. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП – парцеларен план (ПП) за обект: Кабел
НН от ТНН на БКТП „6“, с. Войсил, до ново
електромерно табло ТЕПО, монтирано пред ПИ
с идентификатор № 03839.44.12, местност Алчака,
по КК на с. Бенковски, община „Марица“. Проектът се намира в сградата на Община „Марица“,
Пловдив, бул. Марица № 57А, стая 407, и може
да бъде разгледан от заинтересованите лица.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
4911
20. – Община гр. Радомир, област Перник,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава
на заинтересованите собственици по смисъла
на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на
ПУП – ПР (подробен устройствен план – план за
регулация) за УПИ ІІІ – за поща, клуб, магазин
за хранителни и нехранителни стоки, битови услуги, ресторант и сладкарница, кв. 32, УПИ І-264
и ІХ-265, кв. 31, и УПИ І-270 и ІІ-271, кв. 41, по
действащия кадастрален и регулационен план на
с. Кондофрей, община Радомир, област Перник.
4903
8. – Община Самоков на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за трасе на „Подземна кабелна линия
НН от съществуващ стълб до базова станция
2528“ в ПИ № 46067.1.1045 в местността Буката в
землището на с. Маджаре, община Самоков. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4660
362. – Община гр. Сандански, област Благоевград, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изготвен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) – окончателен
проект за парк „Свети Врач“, гр. Сандански, община Сандански, област Благоевград. Проектът
за ПУП – ПРЗ е изложен в стая № 406, ет. 4 в
сградата на Община Сандански и може да се
прегледа от заинтересуваните всеки работен
ден в определеното приемно време на Община
Сандански. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – Сандански.
4957
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16. – Община Свищов на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план на главен разпределителен газопровод ∅ 250 РЕ извън границите на
урбанизираната територия за газоснабдяване на
гр. Свищов с възложител „ТЕЦЕКО“ – ЕООД,
Свищов, с проектно трасе, засягащо: ПИ 65766.17.4,
ПИ 65766.18.3, ПИ 65766.22.3, ПИ 65766.163.32, ПИ
65766.163.34, ПИ 65766.611.34, ПИ 65766.613.23 и
ПИ 65766.703.48 по КК и КР на землището на
гр. Свищов – публична общинска собственост,
и ПИ 65766.611.40 по КК и КР на землището
на гр. Свищов – неустановена собственост. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
4635
11. – Община гр. Септември, област Пазарджик, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект на ПУП – парцеларен план
за трасе на пътен достъп от имот с идентификатор
10104.288.453 до нов трафопост в имот 10104.385.10
по КК на землище с. Варвара, община Септември. Трасето на новопроектирания път започва
от имот 10104.288.453, като преминава изцяло
през имот 10104.385.395 (проектен 10104.385.734),
след около 116 м в трасето чупи на юг и достига до новопредвиден трафопост в част от имот
10104.385.10. Заинтересуваните лица могат да се
запознаят със съдържанието на проектите в дирекция „АТУ“ в Община Септември. 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 в
„Държавен вестник“.
4833
5. – Община гр. Созопол, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект: „Трасе на
главен водопровод от НВ „Света Марина“ в ПИ
с идентификатор 67800.35.104 по КК на гр. Созопол“, до края на регулация на гр. Созопол, с
трасе и сервитут в обхват на части от поземлени
имоти с идентификатори 67800.35.99, 67800.35.140,
67800.36.4, 67800.36.22, 67800.36.23, 67800.36.27,
67800.36.44, 67800.36.45 и 67800.36.46 по КК на гр.
Созопол, община Созопол. Проектът се намира
в сградата на Община Созопол. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация – Созопол.
4837
6. – Община гр. Созопол, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект: „Трасе на
главен водопровод от НВ „Каваци“ до разпределителна мрежа на гр. Созопол“, с трасе и сервитут
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в обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 67800.40.102, 67800.40.119, 67800.40.127,
67800.40.135, 67800.40.147, 67800.40.160, 67800.42.1,
6780 0.42.2 , 6780 0.53.1, 6780 0.53.2 , 6780 0.53.3,
6780 0.53.4, 6780 0.53.5, 6780 0.53.6, 6780 0.53.17,
67800.53.18, 67800.53.19, 67800.53.20, 67800.53.21,
67800.53.22, 67800.53.25, 67800.53.92 и 67800.53.93
по КК на гр. Созопол, община Созопол. Проектът
се намира в сградата на Община Созопол. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация – Созопол.
4962
7. – Община гр. Созопол, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии за обект: „Довеждащ
колектор до КПС „Каваци“ с трасе и сервитут в
обхват на части от поземлени имоти с идентификатори 67800.5.719, 67800.8.318, 67800.9.115 и 54.145
по КК на гр. Созопол, община Созопол“. Проектът
се намира в сградата на Община Созопол. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномес ечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация – Созопол.
4963
23. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план за елементите
на техническата инфраструктура за обект: „Разпределителен водопровод от водоем V=11 000 м 3
до ОШ9, водоснабдителна система „Стара Загора“ – второ магистрално отклонение“. Проектът
се намира в сградата на общината, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
4897
66. – Община Троян, отдел „ТСУ, кадастър и
регулация“, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план за регулация и застрояване, за
частично изменение на застроителния и регулационен план (ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП) на имоти
с идентификатори 20300.350.386, 20300.350.387,
2 0 3 0 0. 35 0. 3 8 8 , 2 0 3 0 0. 35 0. 3 8 9, 2 0 3 0 0. 35 0.4 4 4
2030 0.350.445, 2030 0.350.4063, 2030 0.350.4067,
20300.350.4068, 20300.350.4070, 20300.350.8158,
попадащи в парцели І-389, Х-387, кв. 41; І-444 и
ХІV-445, кв. 40; VІ-465, 466 – „За народен съвет,
поща и хотел“, и VІІ-8158 – „За търговия“, кв.
33, както и трасе на нереализирана улица с О.Т.
143-142-131 по плана на с. Дебнево, община Троян,
като отпадне улица с ОТ 143-142-131 и се обособи
нова с ОТ 143-1324-1325-1326. Премахва се парцел
VІ-465, 466 – „За народен съвет, поща и хотел“, в
кв. 33. За имоти с идентификатори 20300.350.387,
20300.350.386, 20300.350.388, 20300.350.389 се обособяват самостоятелни УПИ по имотни граници
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със зона на свободно и свързано застрояване
и устройствени показатели: устройствена зона
„Жилищна за малкоетажно застрояване – Жм“
с максимална височина – до 10 м; плътност на
застрояване – до 60 %; коефициент на интензивност – до 1,2; минимална озеленена площ – 40 %.
Парцели І-444 и ХІV-445 в кв. 40 се урегулират
съгласно новообособената улица с ОТ 143-1324.
Проектът е изложен в сградата на Община Троян,
ет. 2, стая № 31. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до Община Троян.
4584
58. – Община Хаджидимово на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план (ПУП – ПП) за трасе на обект: „Оптично
кабелно захранване на „ТВРТС – Копривлен“,
местност Тумбите, с. Копривлен, община Хаджидимово“, от края на населеното място на
с. Копривлен до ПИ с идентификатор 38532.73.201
по КККР на с. Копривлен, община Хаджидимово.
Проектът се намира в сградата на общинската
администрация – гр. Xаджидимово, техническа
служба. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица по
чл. 131 от ЗУТ могат да се запознаят с проекта и
да направят писмени възражения, предложения и
искания по представения проект до общинската
администрация – гр. Хаджидимово.
4971
8. – Община Хисаря на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ уведомява заинтересованите по
чл. 131 от ЗУТ във връзка с Решение № 637, взето с протокол № 68 от 23.10.2018 г., и Решение
№ 771, взето с протокол № 80 от 21.05.2019 г., на
Общинския съвет – гр. Хисаря, Решение № 9 от
15.11.2018 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от
ЗОЗЗ, Решение № 1 от 14.03.2019 г. на Регионалната дирекция по горите – Пловдив, с Решение
№ 91, взето с протокол № 24 от 13.06.2019 г. от
ЕСУТ при Община Хисаря, че е допуснат проект
за ПУП – парцеларен план за пътна връзка за
обекти „Дестилерия за етеричномаслени култури и
обществено обслужване“ в УПИ 299009 и „Изграждане на предприятие за преработка на шипки“,
намиращо се в УПИ 299006, производствени и
складови дейности (дестилерия и сушилня), местност Кошовица, землище с. Старосел, EKATTE
69016, община Хисаря, област Пловдив, засягаща
следните имоти: част от ПИ 001112 с площ 1138 м 2 –
полски път, публична общинска собственост; част
от 106004 с площ 210 м 2 – горски разсадник, частна
държавна собственост; част от ПИ 299006 с площ
64 м 2; част от ПИ 299008 с площ 46 м 2 , ПИ 299012
с площ 131 м 2 , за промяна на предназначението в
път с трайна настилка съгласно червени и сини
линии и котировки в черно на приложения проект.
Преписката се намира в сградата на общинската
администрация – гр. Хисаря, ет. 2, отдел „УТСТИ“
и може да се разгледа всеки присъствен ден. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Хисаря.
4970
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Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от заместник
окръжния прокурор в Окръжната прокуратура – Видин, на разпоредбите на чл. 11, т. 25, в
частта относно „… събиране, транспортиране...“,
чл. 19, ал. 2, чл. 19, ал. 3 и 4, чл. 19, ал. 5 и 6,
чл. 23 в частта относно „… събиране…“, чл. 50 и
51 от Наредбата за управление на отпадъците на
територията на община Грамада, приета с Решение № 284, взето с протокол № 44 от 27.11.2014 г.
на Общинския съвет – гр. Грамада, по което е
образувано адм.д. № 176/2019 г. по описа на Административния съд – Видин, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
10.09.2019 г. от 10 ч.
4949
Административният съд – Видин, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от заместник
окръжния прокурор в Окръжната прокуратура – Видин, на чл. 22, ал. 1, чл. 31, ал. 1, чл. 37,
ал. 1, чл. 43, ал. 2, 3 и 4, чл. 44, ал. 5 и 6, чл. 66
и 67 от Наредбата за управление на отпадъците
на Община с. Чупрене, област Видин, както и
срещу цялата наредба приета с Решение № 365
на Общинския съвет – с. Чупрене, по което е
образувано адм.д. № 172/2019 г. по описа на Административния съд – Видин, което е насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
10.09.2019 г. от 10 ч.
4950
Административният съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Враца, с който е
оспорена Наредба № 11 за управление на отпадъците на територията на община Борован. По
протеста е образувано адм. д. № 456/2019 г. по
описа на Административния съд – Враца, насрочено за 8.10.2019 г. от 10,30 ч.
4905
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване по
протест на Окръжната прокуратура – Кърджали, срещу Наредбата за изграждане и опазване
на зелената система на територията на община
Джебел, приета с Решение № 102 от 5.08.2008 г. на
ОбС – гр. Джебел, а алтернативно се иска отмяна
на разпоредбите на чл. 17, ал. 1 в частта „… които
заемат до 40 % от имоти с площ 500 кв. м и 60 %
от имотите с площ над 500 кв. м“; чл. 51, ал. 3 в
частта „... или упълномощено от него лице...“ и
чл. 52, ал. 2, т. 2 и 3 от протестираната наредба.
По оспорването е образувано адм. д. № 198/2019 г.
на Административния съд – Кърджали. Същото
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 11.09.2019 г. от 10,10 ч.
4906
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Плевен, срещу
чл. 21, ал. 2, чл. 30, ал. 4, чл. 31, ал. 1, т. 1 и 4
от Наредба № 25 за управление на общинските
горски територии, собственост на Община Левски,
по който е образувано адм. д. № 606 по описа
на Административния съд – Плевен, за 2019 г.
4913
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Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е подаден протест от прокурор при
Окръжната прокуратура – Плевен, срещу чл. 19,
ал. 2, чл. 31, ал. 3, т. 1 и чл. 35, ал. 2, т. 1 и 4 от
Наредба № 26 за управлението, стопанисването
и ползването на горски територии – общинска
собственост, на Община Плевен, приета с Решение № 354 от 29.11.2012 г., изм. с Решение № 1142
от 29.11.2018 г. на Общинския съвет –гр. Плевен,
по който е образувано адм. дело № 604/2019 г.
по описа на Административния съд – Плевен.
4951
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е образувано адм. д. № 1723 по описа
за 2019 г. на Административния съд – Пловдив,
по протест от прокурор при Окръжната прокуратура – Пловдив, против чл. 15, ал. 2, т. 1 и 2
от Наредбата за определяне размера на местните
данъци на територията на община Хисаря, приета
с Решение № 573, протокол № 74 от 20.01.2011 г.,
изменена и допълнена с Решение № 17, протокол
№ 3 от 13.12.2011 г., изменена и допълнена с Решение № 434, протокол № 51 от 17.12.2013 г., изменена
и допълнена с Решение № 629, протокол № 71 от
23.12.2014 г., изменена и допълнена с Решение
№ 175, протокол № 20 от 13.09.2016 г., изменена
и допълнена с Решение № 688, протокол № 72
от 28.12.2018 г., изменена и допълнена с Решение
№ 689, протокол № 72 от 28.12.2018 г., изменена
и допълнена с Решение № 709, протокол № 75 от
29.01.2019 г. от Общинския съвет – гр. Хисаря.
4952
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
АПК съобщава, че е постъпила жалба от „Рейсър
Ауто“ – ЕООД, с която са оспорени разпоредбите
на чл. 54, ал. 1 от Наредбата за управление на
отпадъците на територията на община Опан, по
което е образувано адм. д. № 106/2019 г. по описа
на Административния съд – Стара Загора, и е
насрочено за 19.09.2019 г. от 11,30 ч.
4907
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при Окръжната прокуратура – Стара
Загора, за отмяна на разпоредбата на чл. 6, ал. 2,
т. 3 от Наредба № 1 за опазване на обществения
ред на територията на община Опан, по което е
образувано адм.д. № 404/2019 г. по описа на Административния съд – Стара Загора, насрочено
за 19.09.2019 г. от 10,30 ч.
4953
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръжната прокуратура – Ямбол, на разпоредбите на
чл. 22, ал. 2, чл. 44 в частта относно „…събиране,
транспортиране…“ и чл. 46, ал. 6 в частта относно
„…събиране, транспортиране...“ от Наредба № 8
за управление на отпадъците на територията на
община Стралджа, по което е образувано адм. д.
№ 226/2019 г. по описа на Административния
съд – Ямбол, насрочено за 19.09.2019 г. от 9,30 ч.
4922
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Варненският окръжен съд, гражданско отделение, ХІ състав, съобщава на Людмила Евгеневна Яковлева, гражданка на Руската федерация,
родена на 13.11.1958 г., с адрес: Руска федерация,
Република Саха (Якутия), гр. Мирний, пос. Айхал,
ул. Молодежная, бл. 13, ап. 4, че следва да се яви
в деловодството на съда в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“, за да получи преписи от исковата молба, уточняващите
молби и приложенията по гр.д. № 911/2018 г. по
описа на Окръжния съд – Варна, заведено от Зоя
Викторовна Аврамова. В случай че не се яви в
указания срок, делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
4954
Ломският районен съд, гражданска колегия, ІІІ
състав, призовава Николай Николов Патрашков с
последен адрес Румъния, сега с неизвестен адрес,
да се яви в двуседмичен срок от обнародването на
съобщението в „Държавен вестник“ в гражданско
деловодство на Районния съд – Лом, пл. Свобода
№ 8, за да посочи адрес в Република България,
на който да бъде призован, и да получи препис
от исковата молба и приложенията към нея ведно
с разпореждане по гр.д. № 2368/2018 г. по описа
на съда по дело за делба, заведено от Виктория
Георгиева Опрова от Русе и Жорж Ангелов
Георгиев от Русе. В случай че не се яви, за да
получи съдебните книжа в указания срок, и не
посочи съдебен адрес, съдът ще му назначи особен представител на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
4936
Сливенск ият окръжен съд на основание
чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ във връзка с § 5, ал. 2
от ПЗРЗПКОНПИ (ДВ, бр. 1 от 2019 г.) и Решение
№ 373 от 20.03.2019 г. на КПКОНПИ насрочва съдебно заседание на 3.10.2019 г. от 9,30 ч. и резервна
дата 7.11.2019 г. от 9,30 ч. по гр.д. № 183/2019 г.,
образувано по искане на КПКОНПИ (БУЛСТАТ
131463734) чрез председателя Пламен Георгиев
Димитров, с адрес за призоваване – Бургас, ул.
Филип Кутев № 26а, ет. 3, за постановяване на
решение, с което да бъде наложено отнемане
в полза на държавата имущество на стойност
312 190,40 лв. от Хюсеин Ибрямов Хюсеинов с
постоянен адрес: Сливен, ул. Батак № 28, и Фана
Маринова Хюсеинова с постоянен адрес: Сливен,
ул. Батак № 28, както следва:
От Хюсеин Ибрямов Хюсеинов на основание
чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска 47 945,98 лв.:
Сумата в размер 10 лв., представляваща равностойността на 5 дружествени дяла от капитала
на „ЮСГЯР“ – ЕООД, ЕИК 204532749.
Сумата в размер 34,31 лв., представляваща вноска на каса по разплащателна сметка
№ 24747823 с IBAN BG74STSA93000024747823 в
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Хюсеин Ибрямов
Хюсеинов.
Сумата в размер 15 903,79 лв., представляваща
получени преводи от трети лица без основание
по „Уестърн Юнион Интернешънъл Банк“.
Сумата в размер 30 510,96 лв., представляваща
наредени парични преводи от Фана Маринова
Хюсеинова към Хюсеин Ибрямов Хюсеинов по
„Уестърн Юнион Интернешънъл Банк“.
Сумата в размер 509 лв., представляваща
нареден паричен превод от Хюсеин Ибрямов
Хюсеинов и получен от него по „Уестърн Юнион
Интернешънъл Банк“.
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Сумата в размер 977,92 лв., представляваща
получени средства от трето лице без основание
по „Мъниграм интернешънъл“.
От Хюсеин Ибрямов Хюсеинов и Фана Маринова
Хюсеинова на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 35 000 лв.:
Недвижим имот – самостоятелен обект в
сграда с идентификатор № 67338.564.62.1.5, попадащ в сграда № 1, разположена в общински
поземлен имот № 67338.564.62 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Сливен,
община Сливен, област Сливен, одобрени със
Заповед № РД-18-31 от 19.04.2006 г. на изпълнителния директор на Агенцията по кадастъра, с
предназначение: жилище, апартамент, с административен адрес: Сливен, п.к. 8800, кв. Даме
Груев, блок 24, вх. А, ет. 2, апартамент 5, със
застроена площ 43,40 кв. м, брой нива на обекта: 1, състоящ се от хол, кухня и тоалетна, при
съседи: на същия етаж – обект с идентификатор № 67338.564.62.1.6 и обект с идентификатор
№ 67338.564.62.1.4, под обекта – обект с идентификатор № 67338.564.62.1.2, над обекта – обект с
идентификатор № 67338.564.62.1.8, стар идентификатор – няма, ведно с прилежащото избено
помещение № 5 с полезна площ 12,12 кв. м, при
граници: север – мазе № 4, изток – външен зид,
юг – мазе № 6, запад – избен коридор, заедно
с 2,21 % идеални части от общите части на
сградата и с припадащите се идеални части от
отстъпеното право на строеж върху общинска
земя. Пазарната стойност към настоящия момент е 35 000 лв.
От Хюсеин Ибрямов Хюсеинов и Фана Маринова
Хюсеинова на основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска
127 160 лв.:
Сумата в размер 2000 лв., представляваща
равностойността към момента на отчуждаване
на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ц
180“, регистрационен номер – СН5485АК.
Сумата в размер 2500 лв., представляваща
равностойността към момента на отчуждаване
на лек автомобил марка „Сеат“, модел „Ибиза“,
регистрационен номер – СН3630КА.
Сумата в размер 4400 лв., представляваща
равностойността към момента на отчуждаване
на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Ц
180 Т“, регистрационен номер – СН8752КА.
Сумата в размер 8060 лв., представляваща
равностойността към момента на отчуждаване
на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „С
320“, регистрационен номер – СН9086КА.
Сумата в размер 13 000 лв., представляваща
равностойността към момента на отчуждаване
на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Каравел“, регистрационен номер – СН0270ВН.
Сумата в размер 40 000 лв., представляваща
равностойността към момента на отчуждаване
на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е
500“, регистрационен номер – СН1302ВН.
Сумата в размер 7000 лв., представляваща
равностойността към момента на отчуждаване
на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел
„Ц 20 0 КОМПРЕСОР“, рег ист рац ионен но мер – СН2695ВН.
Сумата в размер 2200 лв., представляваща
равностойността към момента на отчуждаване
на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Пасат“, регистрационен номер – СН4791ВВ.
Сумата в размер 8500 лв., представляваща
равностойността към момента на отчуждаване

ВЕСТНИК

БРОЙ 51

на лек автомобил марка „Тойота“, модел „Корола
Версо“, регистрационен номер – 916Н138.
Сумата в размер 21 000 лв., представляваща
равностойността към момента на отчуждаване
на лек автомобил марка „БМВ“, модел „М 3“,
регистрационен номер – СН6717КК.
Сумата в размер 18 500 лв., представляваща
равностойността към момента на отчуждаване
на лек автомобил марка „Фолксваген“, модел
„Шаран“, регистрационен номер – СН8114АР.
От Фана Маринова Хюсеинова на основание
чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска 102 084,42 лв.:
Сумата в размер 5 лв., представляваща вноска
на каса по разплащателна сметка с IBAN BG 83
BPBI 7936 10 97543701 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Фана Маринова Хюсеинова.
С у мата в размер 10 лв., представл яваща
вноска на каса по разплащателна сметка с IBAN
BG31PRCB92301032594712 в „Прокредит банк
(България)“ – ЕАД.
Су мата в размер 35 601,87 лв., представ
ляваща получени преводи от трети лица без
основание по разплащателна сметка с IBAN
BG31PRCB92301032594712 в „Прокредит банк
(България)“ – ЕАД.
Сумата в размер 46 518,08 лв., представляваща
получени преводи от трети лица без основание
по „Уестърн Юнион Интернешънъл Банк“.
Сумата в размер 19 949,47 лв., представляваща
наредени парични преводи от Хюсеин Ибрямов
Хюсеинов към Фана Маринова Хюсеинова по
„Уестърн Юнион Интернешънъл Банк“.
Сливенският окръжен съд указва, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху горепосоченото имущество е до първото заседание по делото; третите
лица, които претендират самостоятелни права
върху имуществото могат да встъпят в делото,
като представят съответния иск пред първата
инстанция, третото лице, което има самостоятелни права върху предмета на спора, може да
встъпи в делото, като предяви иск против двете
страни, предявяването на иск от трето лице се
допуска до приключване на устните състезания
в първата инстанция.
4946

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
5. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Голф клуб Блексирама“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение от
17.06.2019 г. свиква общо събрание на членовете на
сдружението на 12.08.2019 г. в 13 ч. в София, бул.
Джеймс Баучер № 23, ет. 7, при следния дневен ред:
1. доклад и отчет на УС за дейността на сдружението през 2018 г.; проект за решение – ОС приема
доклада на УС за дейността на сдружението през
2018 г.; 2. приемане на годишен финансов отчет на
сдружението за 2018 г.; проект за решение – ОС
приема годишния финансов отчет за 2018 г.; 3.
освобождаване от отговорност на членовете на
УС за работата им през 2018 г.; проект за решение – ОС освобождава от отговорност членовете
на УС за работата им през 2018 г.; 4. промени в
устава на сдружението; проект за решение – ОС
приема промени в устава на сдружението; 5. раз-
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ни; проект за решение – вземане на решения при
направено от членовете на сдружението предложение. Материалите за общото събрание ще са
на разположение на членовете на сдружението
всеки работен ден в седалището на съюза – София, район „Лозенец“, бул. Джеймс Баучер № 23.
Регистрацията започва в 12,30 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 14 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
4940
11. – Управителният съвет на сдружение „Българско дружество по клинична лаборатория“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 21 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
6.10.2019 г. в 10 ч. в голямата зала на Конгресния
център на курортен комплекс „Марина кейп“ –
гр. Ахелой, при следния дневен ред: 1. отчет на
УС за дейността през 2018 г.; 2. отчет на КС за
дейността през 2018 г.; 3. приемане на изменения
и допълнения на устава на сдружението; 4. разни.
Поканват се всички членове на сдружението да
вземат участие в общото събрание. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 22
от устава събранието ще се проведе при същия
дневен ред в 11 ч., на същото място.
4994
5. – Управителният съвет на сдружение „Българска астронавтична федерация“ – София, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на сдружението на 10.09.2019 г. в 11 ч. на адрес
София, ул. Акад. Г. Бончев № 1, Институт за космически изследвания и технологии, заседателна
зала № 309, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчетите за дейността на управителния съвет
за целия мандат; 2. приемане на финансовите
отчети за целия мандат; 3. решение за закриване
на федерацията. Материалите за събранието са на
разположение на всички заинтересувани членове
в кабинета на чл. кор. проф. П. Гецов № 414 – Институт за комически изследвани и технологии. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 14 ч.,
при същи дневен ред и ще се зачита за редовно
независимо от броя на присъстващите членове.
4978
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Национално сдружение на
педиатрите – специалисти от извънболничната
помощ“, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ
свиква редовно общо отчетно-изборно събрание
на членовете на сдружението на 19.10.2019 г. в
10 ч. в София, хотел „Кристал палас“, ул. Шипка
№ 14, при следния дневен ред: 1. приемане на
отчет за дейността на управителния съвет на
НСПСИП през 2018 г.; 2. приемане на финансов
отчет на сдружението за 2018 г.; 3. приемане на
годишния бюджет на сдружението за 2020 г.;
4. избор на управителен съвет и координатори
на НСПСИП; 5. обсъждане провеждането на
Тринадесета национална практическа конференция по педиатрия през 2020 г.; 6. приемане
на нови членове; 7. разни. Общото събрание на
основание чл. 6, ал. 4 от устава на сдружението
се счита за законно, ако присъстват повече от
половината от всички членове. При липса на
посочения кворум на основание чл. 27, ал. 1 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с един час
и ще се проведе на същото място и при същия
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дневен ред и ще се счита за законно колкото и
членове да се явят. Проектите за решения са на
разположение на всички членове.
4941
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по биатлон „Ком – Берковица“, Берковица, на основание чл. 26, ал. 2
и 3 от ЗЮЛНЦ по своя инициатива свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
5.08.2019 г. в 13 ч. в Берковица, в сградата на
Общинския градски стадион, при следния дневен
ред: 1. приемане на дневния ред на събранието;
2. избор на нови членове на управителния съвет; 3. приемане на нов устав на сдружението; 4.
приемане на финансовия отчет на събранието; 5.
разни. Поканват се всички членове на сдружението лично или чрез упълномощени представители
да присъстват на общото събрание. При липса
на кворум на основание чл. 26, ал. 2 от устава и
чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден, на същото място и при същия
дневен ред в 15 ч.
4937
11. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Спортен клуб Финес“ – Благоевград, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 23,
ал. 2 и сл. от устава на сдружението, свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
14.08.2019 г. в 11 ч. на административния адрес на
сдружението – Благоевград, ж.к. Еленово № 33,
вх. Б, ет. 7, при следния дневен ред: 1. промяна в
състава на управителния съвет на сдружението; 2.
промяна седалището и адреса на управление; 3.
промени в устава на сдружението; 4. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 26 от устава събранието ще се
проведе същия ден в 12 ч., на същото място и
при същия дневен ред. Писмените материали,
свързани с дневния ред на общото събрание, са
на разположение на членовете на адрес: Благоевград, ж.к. Еленово № 33, вх. Б, ет. 7.
5001
17. – Управителният съвет на СТХРЛ „Щурче“ – Варна, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на 2.08.2019 г. в 18 ч. във Варна,
ул. Ангел Кънчев № 33А, при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на сдружението за 2018 г.;
2. финансов отчет за 2018 г.; 3. приемане на бюджета за 2019 г.; 4. други. При липса на кворум в
18 ч. на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ, следващ час
за начало на общото събрание е 19 ч.
4991
30. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел в частна полза РПС „Промяна“ – Варна, на основание чл. 16, ал. 1 от устава
и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание (Регионална конференция) на делегатите на 7.12.2019 г.
в 10 ч. в сг радата на сдру жението – Варна,
ул. Преслав № 30, при следния дневен ред: 1.
доклад на мандатната комисия; 2. избор на комисия за гласуванията; 3. доклад на управителния
съвет на РПС „Промяна“ – Варна; 4. промени в
устава; 5. избор на управителен съвет; 6. избор
на контролна комисия; 7. разни. Регистрацията
на делегатите започва в 9,30 ч. При липса на
кворум на основание чл. 17 от устава на синдиката събранието ще се проведе в 11 ч. на същото
място при същия дневен ред независимо от броя
на присъстващите делегати.
4992
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21. – Управителният съвет на сдружение „Спортен клуб тенис на маса „Локомотив – 50“ – Горна
Оряховица, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
годишно отчетно-изборно събрание на 29.08.2019 г.
в 18 ч. в Пресцентъра на спортна зала „Никола
Петров“, ул. Васил Априлов № 26, Горна Оряховица, при следния дневен ред: 1. отчет за спортната
дейност и годишен финансов отчет на сдружението
за 2018 г.; 2. избор на ръководни органи (председател и управителен съвет); 3. промяна в устава
на сдружението; 4. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се
отлага с един час, след което се провежда на същото място и при същия дневен ред и се счита
за законно колкото и членове да се явят.
4993
2. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Общински ФК „Левски 2007“ –
гр. Левски, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
3.08.2019 г. в 10 ч. на адрес: гр. Левски, област
Плевен, бул. България № 58, при следния дневен
ред: 1. отчет за дейността на управителния съвет
на сдружението; 2. промени по отношение броя на
членовете и състава на управителния съвет и на
контролния съвет на сдружението – освобождаване
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и избор на нови членове; 3. вземане на решение за
промяна на седалището, адреса и наименованието
на сдружението; 4. приемане на промени в устава
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
4973
1. – Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „Футболен клуб – Ситомир“ – Никопол, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на сдружението на
3.08.2019 г. в 16 ч. на адрес: гр. Никопол, област
Плевен, ул. Александър Стамболийски № 5, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
управителния съвет на сдружението; 2. промени
в членския състав на управителния съвет и на
контролния съвет на сдружението – освобождаване
и избор на нови членове; 3. вземане на решение за
промяна на седалището, адреса и наименованието
на сдружението; 4. приемане на промени в устава
на сдружението; 5. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
4972

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