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ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за тютюна, тютюневите и свързаните с тях
изделия, приет от 44-то Народно събрание
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
тютюна, тютюневите и свързаните с тях
изделия (обн., ДВ, бр. 101 от 1993 г.; изм.,
бр. 19 от 1994 г., бр. 110 от 1996 г., бр. 153
от 1998 г., бр. 113 от 1999 г., бр. 33 и 102 от
2000 г., бр. 110 от 2001 г., бр. 20 от 2003 г.,
бр. 57 и 70 от 2004 г., бр. 91, 95, 99 и 105 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 70, 80 и 108 от 2006 г.,
бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 36, 67 и 110 от
2008 г., бр. 12, 82 и 95 от 2009 г., бр. 19 от
2011 г., бр. 50 от 2012 г., бр. 12 и 14 от 2015 г.,
бр. 19, 28, 31 и 101 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 92,
97 и 103 от 2017 г., бр. 17, 98 и 106 от 2018 г.
и бр. 7 и 17 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 9 ал. 5 се изменя така:
„(5) Редът за разглеждане на споровете
по окачествяването на тютюна се урежда с
наредба, издадена от министъра на земеделието, храните и горите.“
§ 2. В чл. 16а, ал. 6 думата „безсрочно“ се
заменя „със срок 4 години“.
§ 3. В чл. 21 се създават нови ал. 4 и 5:
„(4) Лицата по ал. 1 и организациите за
научни изследвания и висшите училища, които
осъществяват научни изследвания, научноприложна и иновативна дейност в областта
на тютюна и/или тютюневите изделия, могат да притежават технически съоръжения,
предназначени за рязане на тютюн.
(5) В 14-дневен срок от придобиване или
разпореж да не с т ех н и ческо с ъор ъжен ие,
предназначено за рязане на тютюн, лицата и
организациите по ал. 4 подават уведомление
до Министерството на икономиката.“
§ 4. В чл. 22 думите „чл. 21“ се заменят с
„чл. 21, ал. 1“.

§ 5. В чл. 25, ал. 1 думата „предлагане“
се заличава.
§ 6. В чл. 26а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 съюзът „и“ се заменя с „или“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Производителите и вносителите на
нови тютюневи изделия при условията и по
реда на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2186
на Комисията от 25 ноември 2015 г. за установяване на формат за представянето и
предоставянето на информация за тютюневи
изделия (ОВ, L 312/5 от 27 ноември 2015 г.),
наричано по-нататък „Решение за изпълнение
(ЕС) 2015/2186“, предоставят чрез Общия
електронен портал на Европейск и я съюз
(EU-CEG):
1. информация за съставките и емисиите
съгласно чл. 35б, ал. 1;
2. наличните научни изследвания за токсичността, опасността от пристрастяване и
атрактивността на новото тютюнево изделие,
по-специално по отношение на съставките и
емисиите му;
3. наличните изследвания, обобщени оценки за новото тютюнево изделие и пазарните
проучвания за предпочитанията на различни
потребителски групи, включително на младите хора и пушачите;
4. друга налична и относима информация,
включително анализ на риска и ползата от
новото тютюнево изделие, очакваните последици при започване и при преустановяване
на употребата на тютюневи изделия, както
и предвиждания, свързани с възприемането
от страна на потребителите.“
3. В ал. 3:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Уведомлението по ал. 1 се представя в електронна
форма 6 месеца преди пускането на пазара
на съответното изделие и съдържа:“;
б) създава се т. 3:
„3. дата на предоставяне на информацията
по ал. 2.“
4. В ал. 4 т. 3, 4, 5 и 6 се отменят.
5. В ал. 8 думите „вносителите или лицата,
които въвеждат на територията на страната
от друга държава – членка на Европейския
съюз“ се заменят с „и вносителите“.
6. Алинеи 9 и 10 се изменят така:
„(9) Производителите и вносителите на нови
тютюневи изделия предоставят при условията
и по реда на Решение за изпълнение (ЕС)
2015/2186 чрез Общия електронен портал на
Европейския съюз (EU-CEG) всяка нова или
актуализирана информация за изследвания,
проучвания и друга информация, станала им
известна след подаване на уведомлението
по ал. 1.
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(10) Производителите, вносителите или
лицата, които въвеждат на територията на
страната от друга държава – членка на Европейския съюз, нови тютюневи изделия, уведомяват в електронна форма Министерството
на икономиката за информацията по ал. 9
и посочват датата на предоставянето є чрез
Общия електронен портал на Европейския
съюз (EU-CEG).“
§ 7. В чл. 26б се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В публичния регистър се вписват:
1. производителят на изделието;
2. вносителят или лицето, което въвежда
изделието на територията на страната от
друга държава – членка на Европейския съюз;
3. търговската марка на изделието;
4. разновидността на изделието;
5. информацията по чл. 26а, ал. 2, т. 1, с
изключение на информацията, която представлява търговска тайна.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Административните органи, органите
на съдебната власт, лицата, осъществяващи
публични функции, и организациите, които
предоставят обществени услуги, не могат
да изискват от гражданите и организациите
представяне на доказателства за информация,
вписана в публичния регистър по ал. 1.“
§ 8. В чл. 30, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 13 след думата „опаковки“ се добавя „и с външни опаковки“ и думите „за
етикетиране и опаковане“ се заменят с „на
глава десета „б“.
2. В т. 17 буква „г“ се отменя.
3. Създава се т. 20:
„20. тютюневи изделия за пушене, съдържащи добавки, улесняващи вдишването или
абсорбирането на никотина.“
§ 9. В чл. 31а след думата „продажбата“
се добавя „на потребители“.
§ 10. Създава се чл. 31в:
„Чл. 31в. Забранява се пускането на пазара на:
1. тютюневи изделия, за които не са предоставени данните и информацията по чл.
35б, ал. 1 и 2 и чл. 35д, ал. 1;
2. нови тютюневи изделия, за които не е
представено уведомление по чл. 26а, ал. 1 и
приложенията по чл. 26а, ал. 4;
3. електронни цигари и контейнери за многократно пълнене, за които не е представено
уведомлението по чл. 43а, ал. 1 и не са представени данните и информацията по чл. 43б;
4. изделия за пушене, различни от тютюневи
изделия, за които не е представена информацията по чл. 43к, ал. 1, т. 1 и декларацията
по чл. 43к, ал. 1, т. 2.“
§ 11. В чл. 35б се правят следните изменения и допълнения:
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1. В а л. 1 в текста преди т. 1 д у мите
„вносителите и лицата, които въвеждат на
територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз“ се заменят
с „и вносителите на“.
2. В а л. 2 в текста преди т. 1 д у мите
„вносителите и лицата, които въвеждат на
територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз“ се заменят
с „и вносителите на“.
3. В ал. 3 думите „вносителите и лицата,
които въвеждат на територията на страната
от друга държава – членка на Европейския
съюз“ се заменят с „или вносителите на“.
4. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) Производителите и вносителите на
нови и/или изменени цигари, пури, пурети,
тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за
лула, тютюн за дъвчене, тютюн за смъркане,
тютюн за орална употреба и тютюн за водна
лула предоставят данните и информацията
по ал. 1 и 2 за съответните изделия преди
пускането им на пазара.
(5) Данните и информацията по ал. 1 – 4
се предоставят при условията и по реда на
Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2186 чрез
Общия електронен портал на Европейския
съюз (EU-CEG).“
5. Алинея 6 се отменя.
6. В ал. 7:
а) точки 1 и 3 се отменят;
б) в т. 7 думите „вносителите и лицата,
които въвеждат на територията на страната
от друга държава – членка на Европейския
съюз“ се заменят с „и вносителите на“.
7. В ал. 8 думите „обработващи и съхраняващи“ се заменят с „които имат достъп до“ и
думите „ал. 7, т. 1“ се заменят с „ал. 1 и 2“.
8. Създава се ал. 10:
„(10) Разходите на Института по тютюна
и тютюневите изделия за извършване на дейностите по изпълнение на Директива 2014/40/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета
от 3 април 2014 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните
разпоредби на държавите членки относно
производството, представянето и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия и
за отмяна на Директива 2001/37/ЕО (OB, L
127/1 от 29 април 2014 г.), включително за
осигуряване на необходимото лабораторно
оборудване, се финансират със средства от
бюджета на Селскостопанската академия.“
§ 12. В чл. 35в се правят следните изменения:
1. В а л. 1 в текста преди т. 1 д у мите
„вносителите и лицата, които въвеждат на
територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз“ се заменят
с „и вносителите на“.
2. В ал. 2, изречение трето думите „вносителите и лицата, които въвеждат на терито-
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рията на страната от друга държава – членка
на Европейския съюз“ се заменят с „или
вносителите на“.
3. В ал. 3, изречение първо думите „вносителите и лицата, които въвеждат на територията на страната от друга държава – членка
на Европейския съюз“ се заменят с „или
вносителите на“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Производителите или вносителите на
цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари
предоставят доклада по ал. 3 на Европейската комисия и на Института по тютюна
и тютюневите изделия най-късно 18 месеца
след включването на добавката по ал. 1 в
приоритетния списък по чл. 35б, ал. 2, т. 2.
Докладът се предоставя при условията и по
реда на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2186
чрез Общия електронен портал на Европейския съюз (EU-CEG).“
5. В ал. 6 думите „извършва проверка на
докладите по ал. 3“ се заменят с „може да
поиска докладите по ал. 3 да бъдат подложени на партньорска проверка от независим
научен орган“.
§ 13. В чл. 35г думите „вносител или лице,
което въвежда на територията на страната
от друга държава – членка на Европейския
съюз“ се заменят с „или вносител на“.
§ 14. В чл. 35д се правят следните изменения:
1. В а л. 1 в текста преди т. 1 д у мите
„вносителите и лицата, които въвеждат на
територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз“ се заменят
с „и вносителите на“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Данните и информацията по ал. 1
се представят при условията и по реда на
Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2186 чрез
Общия електронен портал на Европейския
съюз (EU-CEG).“
§ 15. В чл. 35е се създава ал. 7:
„(7) Изображенията на потребителските
опаковки и на всякакви външни опаковки на
тютюневите изделия, насочени към потребителите, трябва да отговарят на изискванията
на тази глава.“
§ 16. В чл. 35р думите „участващи в търговията с тютюневи изделия – от производителя
до последния икономически оператор преди
първия търговски обект за продажба на дребно (икономически оператори по веригата за
доставка)“ се заличават.
§ 17. В чл. 35с думите „по веригата за
доставка на тютюневи изделия преди първия
търговски обект за продажба на дребно“ се
заличават.
§ 18. В чл. 35т се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думите „по веригата за доставка
на тютюневи изделия преди първия търговски
обект за продажба на дребно“ се заличават.
2. В ал. 9 думите „по веригата за доставка
на тютюневи изделия преди първия търговски
обект за продажба на дребно“ се заличават.
§ 19. В чл. 43а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и лицата“ се заменят с
„или лицата“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Производителите и вносителите на
електронни цигари и/или контейнери за многократно пълнене при условията и по реда
на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2183 на
Комисията от 24 ноември 2015 г. за установяване на общ формат за уведомлението за
електронни цигари и контейнери за многократно пълнене (ОВ, L 309/15 от 26 ноември
2015 г.) в зависимост от вида на изделието
предоставят чрез Общия електронен портал
на Европейския съюз (EU-CEG):
1. списък на съставките, които се съдържат в изделието, и на емисиите в резултат на
използването му, за всяка марка и за всеки
тип, включително техните количества;
2. токсикологичните налични данни за
съставките и емисиите на изделието, включително при нагряване, като се посочват поспециално въздействието им върху здравето на
потребителите при вдишване и евентуалният
им ефект на пристрастяване;
3. информация за дозите на никотина и
абсорбирането му, когато се консумира при
нормални или разумно предвидими условия;
4. описание на съставките на изделието;
когато е приложимо и описание на механизма за отваряне и за зареждане на изделието;
5. описание на производствения процес,
включително дали той включва серийно производство, и декларация, че производственият
процес осигурява съответствие на изделието
с изискванията на тази глава;
6. декларация, че производителят и вносителят носят пълна отговорност за качеството
и безопасността на изделието, когато се предлага на пазара и се използва при нормални
или разумно предвидими условия.“
3. В ал. 3:
а) текстът преди т. 1 се изменя така: „Уведомлението по ал. 1 се представя в електронна
форма 6 месеца преди пускането на пазара
на съответното изделие и съдържа:“;
б) точка 3 се изменя така:
„3. дата на предоставяне на информацията
по ал. 2.“;
в) точки 4, 5, 6, 7 и 8 се отменят.
4. В ал. 6 думите „вносителите и лицата,
които въвеждат на територията на страната
от друга държава – членка на Европейския
съюз“ се заменят с „и вносителите на“, думите „ал. 1 – 4“ се заменят с „ал. 1 – 3“ и се
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създава изречение второ: „Лицата, които въвеждат изделието на територията на страната
от друга държава – членка на Европейския
съюз, уведомяват в електронна форма Министерството на икономиката за датата на
предоставяне на информацията чрез Общия
електронен портал на Европейск и я съюз
(EU-CEG).“
5. Алинеи 8 и 9 се изменят така:
„(8) М и н ис т ерс т во т о на и коном и к ата
поддържа публичен регистър на електронните цигари и контейнерите за многократно
пълнене. В публичния регистър се вписват:
1. производителят на изделието;
2. вносителят или лицето, което въвежда
изделието на територията на страната от
друга държава – членка на Европейския съюз;
3. търговската марка на изделието;
4. разновидността на изделието;
5. информацията по ал. 2 с изключение
на информацията, която представлява търговска тайна.
(9) При поискване от Европейската комисия
или държава – членка на Европейския съюз,
Министерството на икономиката предоставя
информацията по ал. 2 и 3 и чл. 43б, ал. 1.“
6. Създава се ал. 10:
„(10) Административните органи, органите
на съдебната власт, лицата, осъществяващи
публични функции, и организациите, които
предоставят обществени услуги, не могат
да изискват от гражданите и организациите
представяне на доказателства за информация,
вписана в публичния регистър по ал. 8.“
§ 20. В чл. 43б се правят следните изменения:
1. В а л. 1 в текста преди т. 1 д у мите
„вносителите и лицата, които въвеждат на
територията на страната от друга държава – членка на Европейския съюз“ се заменят
с „и вносителите на“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) За целите на анализ дали употребата
на електронни цигари и контейнери за многократно пълнене води до никотиново пристрастяване и употреба на тютюневи изделия
сред младите хора и непушачите, Министерството на икономиката може да предостави
информация по ал. 1 на Министерството на
здравеопазването и на Института по тютюна и
тютюневите изделия и да изиска мотивирано
становище от тях.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 21. Член 43в се изменя така:
„Чл. 43в. Икономическите оператори създават и поддържат система за събиране на
информация за всички неблагоприятни последици за човешкото здраве от употребата
на предлаганите от тях електронни цигари и/
или на контейнери за многократно пълнене.“
§ 22. В чл. 43д, ал. 2 думите „чл. 43а, ал. 3,
т. 3“ се заменят с „чл. 43а, ал. 2, т. 1“.
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§ 23. В чл. 43к се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 съюзът „и“ се заменя
с „или“;
б) създава се т. 3:
„3. дата на предоставяне на информацията
по т. 1.“
2. Алинеи 2, 3 и 4 се изменят така:
„(2) Производителите, вносителите или
лицата, които въвеждат на територията на
страната от друга държава – членка на Европейския съюз, изделия за пушене, различни
от тютюневи изделия, информират Министерството на икономиката за всяка промяна
в състава на изделие, за което е представена
информация по ал. 1, т. 1, като посочват датата
на предоставянето є чрез Общия електронен
портал на Европейския съюз (EU-CEG).
(3) Информацията по ал. 1, т. 1 и ал. 2 се
представя преди пускането на пазара на ново
или изменено изделие за пушене, различно от
тютюневи изделия, при условията и по реда
на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/2186 чрез
Общия електронен портал на Европейския
съюз (EU-CEG).
(4) Министерството на икономиката поддържа публичен регистър на изделията за
пушене, различни от тютюневи изделия. В
публичния регистър се вписват:
1. производителят на изделието;
2. вносителят или лицето, което въвежда
изделието на територията на страната от
друга държава – членка на Европейския съюз;
3. търговската марка на изделието;
4. разновидността на изделието;
5. информацията по ал. 1, т. 1 с изключение на информацията, която представлява
търговска тайна.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Административните органи, органите
на съдебната власт, лицата, осъществяващи
публични функции, и организациите, които
предоставят обществени услуги, не могат
да изискват от гражданите и организациите
представяне на доказателства за информация,
вписана в публичния регистър по ал. 4.“
§ 24. В чл. 44а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
думите „от 50 до 500 лв.“ се заменят с „от 200
до 2000 лв.“, а накрая се добавя „но не помалко от 30 на сто от стойността на тютюна,
и тютюнът се отнема в полза на държавата“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) При повторно извършено нарушение
глобата, съответно имуществената санкция,
е в трикратен размер на глобата, съответно
на имуществената санкция, по ал. 1.
(3) Министерството на земеделието, храните и горите публикува на интернет страницата си информация за наложените глоби и
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имуществени санкции по ал. 1 и 2 по влезли
в сила наказателни постановления.“
§ 25. В чл. 44б се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
накрая се добавя „но не по-малко от 30 на
сто от стойността на тютюна, и тютюнът се
отнема в полза на държавата“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) При повторно извършено нарушение
глобата, съответно имуществената санкция,
е в трикратен размер на глобата, съответно
на имуществената санкция, по ал. 1.
(3) Министерството на земеделието, храните и горите публикува на интернет страницата си информация за наложените глоби и
имуществени санкции по ал. 1 и 2 по влезли
в сила наказателни постановления.“
§ 26. Създава се нов чл. 45:
„Чл. 45. В случаите по чл. 44, 44а и 44б
отнетият в полза на държавата тютюн се
унищожава при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.
Разходите по унищожаването са за сметка
на нарушителя.“
§ 27. В чл. 46, ал. 1 думите „т. 10 – 18,
чл. 31, 31а“ се заменят с „т. 10 – 20, чл. 31,
31а, 31в“.
§ 28. В чл. 51б, ал. 1 думите „чл. 43а, ал. 1,
2 и 6“ се заменят с „чл. 43а, ал. 1 – 3 и ал. 6“
и думите „чл. 43к, ал. 1 и 2“ се заменят с
„чл. 43к, ал. 1 – 3“.
§ 29. В чл. 52, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 3 думите „чл. 44а и 44б“ се заменят
с „чл. 44, 44а и 44б“.
2. В т. 4 думите „чл. 26а, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 26а, ал. 1 – 3“, думите „чл. 43а,
ал. 1, 2 и 6“ се заменят с „чл. 43а, ал. 1 – 3 и
ал. 6“ и думите „чл. 43к, ал. 1 и 2“ се заменят
с „чл. 43к, ал. 1 – 3“.
3. В т. 5 думите „т. 10 – 18, чл. 31, 31а“ се
заменят с „т. 10 – 20, чл. 31, 31а, 31в“.
§ 30. В чл. 52а се правят следните изменения:
1. В а л. 1 д у мите „чл. 26а, а л. 1 и 2“
се замен ят с „чл. 26а, а л. 1 – 3“, д у мите
„т. 10 – 18, чл. 31, 31а“ се заменят с „т. 10 – 20,
чл. 31, 31а, 31в“, думите „чл. 43а, ал. 1“ се
заменят с „чл. 43а, ал. 1 – 3 и ал. 6“ и думите
„чл. 43в – 43и“ се заменят с „чл. 43в – 43к,
ал. 1 – 3“.
2. В ал. 2 думите „чл. 30, ал. 2, т. 17 и 18“
се заменят с „чл. 30, ал. 2, т. 18 и 20“.
3. В а л. 3 д у мите „чл. 26а, а л. 1 и 2“
се заменят с „чл. 26а, ал. 1 – 3“ и думите
„чл. 43д – 43и“ се заменят с „чл. 43в – 43и“.
4. В ал. 5 думите „чл. 26а, ал. 1 и 2“ се
заменят с „чл. 26а, ал. 1 – 3“, думите „чл. 43а,
ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 43а, ал. 1 – 3 и
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ал. 6“ и думите „чл. 43в, 43г и чл. 43и“ се
заменят с „чл. 43г и чл. 43к, ал. 1 – 3“.
5. В ал. 8 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 3“.
§ 31. В § 1 от допълнителните разпоредби
т. 38 се изменя така:
„38. „Икономически оператор“ е производител, вносител и всяко физическо или
юридическо лице или упълномощен негов
представител по веригата на доставка на
тютюневи и/или свързани с тях изделия,
преди първия търговски обект за продажба
на дребно.“
§ 32. В § 35 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и
тютюневите изделия (ДВ, бр. 28 от 2016 г.)
думите „за тютюневите изделия с характерни
вкусово-ароматни качества“ се заличават, а
думите „на тютюневите изделия с характерни
вкусово-ароматни качества“ се заменят с „на
тютюневите изделия по чл. 30, ал. 2, т. 18“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 33. В едномесечен срок от влизането в
сила на този закон лицата по чл. 21, ал. 4,
които притежават технически съоръжения
за рязане на тютюн, подават уведомление до
Министерството на икономиката.
§ 34. (1) Издадените до влизането в сила
на § 2 от този закон безсрочни разрешения по
чл. 16а, ал. 6 запазват действието си до 31 март
2024 г. В срок до 1 юни 2020 г. председателите на съответните комисии по тютюна към
областните дирекции „Земеделие“ издават на
титулярите на безсрочните разрешения нови
разрешения със срок 31 март 2024 г.
(2) Издаването на новите разрешения по
ал. 1 е служебно и за него не се заплащат
държавни такси.
§ 35. В Закона за а дминист рат ивното
регулиране на икономическите дейности,
свързани с нефт и продукти от нефтен произход (обн., ДВ, бр. 62 от 2018 г.; изм., бр. 13
и 17 от 2019 г.) в § 7, ал. 1 от преходните и
заключителните разпоредби думата „тримесечен“ се заменя с „6-месечен“.
§ 36. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на:
1. параграф 2, който влиза в сила от 1 април 2020 г.;
2. параграф 11, т. 8, която влиза в сила от
1 януари 2020 г.;
3. параграф 35, който влиза в сила от
25 октомври 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 9 октомври 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7868
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УКАЗ № 240
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Закон ът за доп ъ лнение на Наказателно процесуалния кодекс, приет от 44-то Народно
събрание на 9 октомври 2019 г.
Издаден в София на 15 октомври 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за допълнение на Наказателно-процесуалния
кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46
и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12,
27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г.,
бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93
от 2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г.,
бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г.,
бр. 14, 24, 41, 42, 60, 74 и 79 от 2015 г., бр. 32,
39, 62, 81 и 95 от 2016 г., бр. 13, 63 и 101 от
2017 г., бр. 7 и 44 от 2018 г.; Решение № 14
на Конституционния съд от 2018 г. – бр. 87
от 2018 г.; изм., бр. 96 от 2018 г. и бр. 7 и 16
от 2019 г.)
§ 1. Създава се нов чл. 369а:
„Основания, при които не се допуска съкратено съдебно следствие
Чл. 369а. Съкратено съдебно следствие в
случаите по чл. 371, т. 2 не се допуска при
умишлено причиняване на смърт.“
§ 2. В чл. 411а се създава нова ал. 4:
„(4) На специализирания наказателен съд
са подсъдни и делата от компетентност на
Европейската прокуратура.“
Допълнителна разпоредба
§ 3. Член 201, ал. 2 от Наказателния кодекс
и чл. 83а, ал. 1 от Закона за административните
нарушения и наказания въвеждат изисквания
на Директива (ЕС) 2017/1371 на Европейския
парламент и на Съвета от 5 юли 2017 г. относно
борбата с измамите, засягащи финансовите
интереси на Съюза, по наказателноправен ред
(OB, L 198/29 от 28 юли 2017 г.).
Заключителни разпоредби
§ 4. В Наказателния кодекс (oбн., ДВ,
бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм.,
бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89
от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г.,
бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от
1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от
1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от
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1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от
1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10,
31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр.,
бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г.,
бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от
1995 г.; Решение № 19 на Конституционния
съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102
от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от
1997 г.; Решение № 19 на Конституционния
съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83,
85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от
1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14
на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от
2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92
от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76,
86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г.,
бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г, бр. 19, 67
и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и
102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и
60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17,
61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г.,
бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г., бр. 32 и 47
от 2016 г.; Решение № 12 на Конституционния
съд от 2016 г. – бр. 83 от 2016 г.; изм., бр. 95
от 2016 г., бр. 13, 54, 85 и 101 от 2017 г., бр. 55
от 2018 г. и бр. 1, 7 и 16 от 2019 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 201:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
,,(2) Наказанието по ал. 1 се налага и когато
деянието е извършено от чуждо длъжностно
лице.‘‘
2. В чл. 251 ал. 2 се отменя.
3. В чл. 260в, ал. 1 след думата „търговия“
се добавя „или извършва друг вид дейност
или действие“.
§ 5. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от
1969 г.; изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г.,
бр. 28 и 101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24
от 1987 г., бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г.,
бр. 59 от 1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110
от 1996 г., бр. 11, 15, 59 и 85 от 1998 г., бр. 51,
67 и 114 от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25,
61 и 101 от 2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и
79 от 2005 г., бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г.,
бр. 51, 59 и 97 от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от
2009 г., бр. 10, 33, 39, 60 и 77 от 2011 г., бр. 19,
54 и 77 от 2012 г., бр. 17 от 2013 г., бр. 98 и
107 от 2014 г., бр. 81 от 2015 г., бр. 76 и 101
от 2016 г., бр. 63 и 101 от 2017 г. и бр. 20 и
38 от 2018 г.) в чл. 83а, ал. 1 в текста преди
т. 1 след думите „чл. 172а – 174“ се поставя
запетая и се добавя „201 – 203“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 9 октомври 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7867
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УКАЗ № 241
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 пазарите на финансови инструменти, приет
от 44-то Народно събрание на 10 октомври
2019 г.
Издаден в София на 18 октомври 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
пазарите на финансови инструменти (обн.,
ДВ, бр. 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.;
изм., бр. 24 и 98 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 5:
„5. дейността на централните депозитари
на ценни книжа;“.
2. Създава се т. 6:
„6. изисквания към централните контрагенти;“.
3. Досегашната т. 5 става т. 7.
§ 2. В чл. 3 се създава ал. 7:
„(7) Българската народна банка упражнява правомощията на компетентен орган
по чл. 39, параграф 3 и чл. 42 от Регламент
(ЕС) № 600/2014 по отношение на структурираните депозити.“
§ 3. Създава се чл. 4а:
„Прилагане на насоки и препоръки на
Европейските надзорни органи
Чл. 4а. (1) Комисията за финансов надзор
взема решения за прилагането в надзорната
си практика на препоръки и насоки на Европейския орган за ценни книжа и пазари
(ЕОЦКП) и на Европейския банков орган
(ЕБО) съгласно чл. 13, ал. 1, т. 26 от Закона
за Комисията за финансов надзор, които
се публикуват на интернет страницата на
комисията на български език.
(2) Комисията за финансов надзор приема
наредби и издава указания или други актове
за въвеж дане на изисквания, критерии и
условия, които произтичат от препоръките
и насок ите по а л. 1, прилож ими спрямо
лицата по чл. 1.“
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 10:
аа) текстът преди буква „а“ се изменя
така: „лицата, които извършват търговия
за собствена сметка, включително маркет
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мейкърите, със стокови деривати или квоти
за емисии или техни деривати, с изключение на лицата, които извършват търговия
за собс т вена смет ка, когат о изп ъ л н я ват
нареж дания на к лиенти, както и лицата,
които предоставят инвестиционни услуги,
различни от търговия за собствена сметка,
със стокови деривати или квоти за емисии
или техни деривати, на клиенти или доставчици в обхвата на основната им стопанска
дейност, при условие че:“;
бб) в буква „в“ думите „ал. 7 – 9“ се заменят с „ал. 7“;
б) точка 13 се отменя.
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Лицата по ал. 1, т. 10 у ведом яват
комисията, че ще се възползват от освобождаването на основание ал. 1, т. 10 при
възникване на основание за това, в срок до
15 април на календарната година, за която се
иска освобождаване. Към уведомлението се
прилага обосновка на основанията, поради
които същите считат, че съответната дейност
по ал. 1, т. 10 е допълнителна към тяхната
основна стопанска дейност в съответствие с
изискванията на Делегиран регламент (ЕС)
2017/592.“
4. В ал. 8, изречение първо думата „двумесечен“ се заменя с „едномесечен“.
5. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Комисията за финансов надзор по
п ред ложен ие на за мес т н и к-п редс едат ел я
извършва преценка дали е налице основание
за прилагане по отношение на лицето на
изключението по ал. 1, т. 10, като прилага
критериите съгласно Делегиран регламент
(ЕС) 2017/592, и уведомява писмено лицето в едномесечен срок от получаването на
уведомлението по ал. 7, а когато е изискана
допълнителната информация – в едномесечен срок от получаването є, съответно от
изтичането на срока по ал. 8, изречение
второ.“
§ 5. В чл. 6, ал. 3, т. 1 накрая се добавя
„на Европейския парламент и на Съвета от
23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента
на ценни книжа в Европейския съюз и за
централните депозитари на ценни книжа,
както и за изменение на директиви 98/26/ЕО
и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012
(OB, L 257/1 от 28 август 2014 г.), наричан
по-нататък „Регламент (ЕС) № 909/2014“.
§ 6. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В заглавието думите „добра репутация,
професионална квалификация и опит“ се
заменят с „пригодност“.
2. В ал. 3 в текста преди т. 1 думите „ал. 1“
се заменят с „ал. 2“.
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3. В ал. 4, т. 5 накрая се поставя запетая и
се добавя „както и когато са минали повече
от 5 години от влизането в сила на акта за
отнемане на лиценза“.
§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 ду мите „и при спазване на
условията и ограниченията по ал. 2 – 5“ се
заличават.
2. В ал. 4 думите „ал. 1 – 3“ се заменят
с „ал. 1, съответно ал. 2“ и след тях се поставя запетая.
3. В ал. 5 думите „ал. 1 – 4“ се заменят
с „ал. 2“.
4. В ал. 8 думите „Европейския орган по
ценни книжа и пазари (ЕОЦКП)“ се заменят
с „ЕОЦКП“.
§ 8. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 навсякъде думата „15-дневен“
се заменя с „едномесечен“.
2. В ал. 6 думите „Европейски банков
орган (ЕБО)“ се заменят с „ЕБО“.
3. Създава се ал. 8:
„(8) Комисията за финансов надзор по
п ред ложен ие на за мес т н и к-п редс едат ел я
извършва първоначална оценка в производството по ал. 1 на пригодността на членовете на управителния и контролния орган
на инвестиционния посредник, поотделно и
колективно, както и извършва последваща
оценка на пригодността при условия и по
ред, определени с наредба.“
§ 9. В чл. 18, ал. 4 числото „10“ се заменя
с „15“.
§ 10. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 9 след думите „колективно
инвестиране“ се поставя запетая и се добавя „Закона за мерките срещу изпирането
на пари“.
2. В ал. 2, т. 4 думите „чл. 776“ се заменят
с „чл. 77б“.
§ 11. В чл. 30, ал. 2 думите „образуване
на производство за ликвидация“ се заменят
с „назначаване на ликвидатор“.
§ 12. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
т. 2 се изменя така:
„2. да притежава подходящите общи и
търговски знания и компетентности за изпълнение на задълженията си като обвързан агент, както и професионални знания,
свързани с дейността на инвестиционните
посредници;“.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Лицата, които притежават квалифицирано участие в обвързан агент – търговско
дружество, трябва да са с добра репутация.
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(3) Допълнителни изисквания към обвързания агент, включително документите,
които се представят за лицата с квалифицирано участие в обвързан агент, се определят
с наредба.“
§ 13. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. Навсякъде думите „т. 3“ се заменят с
„т. 17“.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 14. В чл. 37 навсякъде думите „т. 3“ се
заменят с „т. 17“.
§ 15. В чл. 40 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Членовете на управителния орган на
обвързан агент – търговско дружество, и лицата, които го представляват или управляват
дейността му, подлежат на одобряване от
комисията преди вписването им в търговския регистър. За издаване на одобрението
се пода ва за я влен ие до ком иси я та и се
прилагат документи по чл. 36, ал. 2. Комисията за финансов надзор по предложение
на заместник-председателя се произнася по
реда на чл. 36, ал. 3 и 4.
(5) Лицата, които са взели решение да
придобият квалифицирано дялово участие
в обвързан агент – т ърговско дру жество,
уведомяват писмено комисията преди придобиването. Комисията за финансов надзор
по предложение на заместник-председателя
извършва оценка на придобиването и се произнася по уведомлението по реда на чл. 36,
ал. 3 и 4 въз основа на изискванията по
чл. 35, ал. 2 и документите по чл. 35, ал. 3.“
§ 16. В чл. 41 навсякъде думите „т. 3“ се
заменят с „т. 17“.
§ 17. В чл. 45 се създава ал. 6:
„(6) При получаване на уведомление от
съответния компетентен орган на инвестиционен посредник от държава членка за закриване на клон на територията на Република
България заместник-председателят изисква
информация, която доказва, че отношенията
на клона с неговите клиенти са уредени.“
§ 18. В чл. 46, ал. 2 думите „в друга държава членка“ се заличават.
§ 19. В чл. 47, ал. 2 навсякъде ду мата
„съконтрагент“ се заменя с „контрагент“.
§ 20. В чл. 57 се създава ал. 6:
„(6) При извършване на оценката комисията спазва и правилата и критериите за
оценка съгласно Съвмест ни те насок и за
пруденциална оценка на придобивания и
увеличения на квалифицирани участия във
финансовия сектор, издадени от ЕБО, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване и ЕОЦКП.“
§ 21. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието думите „от инвестиционния посредник“ се заличават.
2. Създава се ал. 3:
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„(3) Всяко лице, което придобие пряко или
непряко участие от три или над три на сто
от капитала на инвестиционен посредник,
което не е квалифицирано дялово участие,
у ведом ява комиси ята в 7-дневен срок от
придобиването.“
§ 22. В глава пета се създава чл. 60а:
„Уведомяване за неволно придобиване
Чл. 60а. Когато физическо или юридическо лице в случаите по чл. 53, ал. 1 и 2
неволно придобие или увеличи пряко или
непряко квалифицираното си дялово участие
в инвестиционен посредник, то е длъжно
незабавно да уведоми комисията, след като
узнае за това, дори и ако възнамерява да
намали участието си, така че то да спадне
под праговете. Член 53, ал. 3 и 4 и чл. 55 – 59
се прилагат съответно.“
§ 23. В чл. 61 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) С разрешение на комисията по предложение на заместник-председателя инвестиционен посредник, който е определен като
значим по ал. 1, може да обедини комитета
по риска с одитния комитет по чл. 107 от
Закона за независимия финансов одит, ако
създаването на отделен комитет по риска не
съответства на естеството, мащаба и сложността на дейността му и вида и обхвата на
извършваните от него инвестиционни услуги
и дейности.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Членовете на обединения комитет
по ал. 3 трябва да притежават знани ята,
уменията и опита, необходими да разбират
напълно и да наблюдават прилагането на
стратегията и склонността към поемане на
риск от инвестиционния посредник, както
и такива за изпълняване на функциите по
вътрешен одит.
(5) Редът за издаване на разрешението по
ал. 3 се определя с наредба.“
§ 24. В чл. 63, ал. 1 изречение второ се
изменя така: „Членове на комитета за подбор на кандидати са само членове на контролния орган на значимия инвестиционен
посредник.“
§ 25. В чл. 64 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) Инвестиционният посредник гарантира пригодността на всеки член на неговия
управителен орган, съответно контролен орган, и извършва първоначална и последваща
оценка на тяхната пригодност поотделно и
колективно.“
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
след думите „инвестиционния посредник“
се поставя запетая, добавя се „включително
към оценките по ал. 7 и критериите за извършването им“ и се поставя запетая.
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§ 26. Член 68 се изменя така:
„Други изисквания към оценката на пригодността и към вътрешната организация
Чл. 68. (1) Инвестиционният посредник по
чл. 10, ал. 1 или 2 извършва първоначална
и последваща оценка на пригодността на
ръководителя на звеното, осъществяващо
функцията по съответствие с нормативните
изиск вани я, ръководи тел я на звеното за
у правление на риска и ръководи тел я на
звеното за вътрешен одит, съответно лицата,
осъществяващи посочените функции.
(2) Допълнителни изисквания във връзка с
извършването на първоначална и последваща
оценка на пригодността на лицата по ал. 1 от
инвестиционния посредник по чл. 10, ал. 1
или 2, съответно от заместник-председателя,
се определят с наредба.
(3) Допълнителни изисквания във връзка
с вътрешната организация по чл. 65, включ и т ел но о т носно вът реш ната о т че т нос т,
функцията по съответствие с нормативните
изиск ва н и я, у п ра влен ие т о на рискове т е,
вътрешния одит, отговорностите на висшия
ръководен персонал, разглеждането на жалби, политиките и практиките за възнагражденията, личните сделки, възлагането на
важни оперативни функции на трети лица,
управлението на конфликти на интереси,
се определят с Делегиран регламент (ЕС)
2017/565 и с наредба.“
§ 27. В чл. 77 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) Брокер на финансови инструменти,
съответно инвестиционен консултант, може
да бъде лице, което:
1. притежава средно или висше образование – за брокер на финансови инструменти,
съответно притежава висше образование – за
инвестиционен консултант;
2. отговаря на изискванията на чл. 13,
ал. 4, т. 2 – 4, 6 и 7;
3. е придобило правото да упражнява дейност като брокер на финансови инструменти,
съответно като инвестиционен консултант
или му е призната придобита квалификация
за упражняване на такава дейност.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „Изискванията, на които трябва да
отговарят лицата по ал. 2, както и условията
и редът“ се заменят с „Редът“.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „въз основа на критерии, определени
с наредбата по ал. 3“ се заличават.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Допълнителни изисквания към лицата
по ал. 1, включително във връзка с оценяването по ал. 5 и критериите въз основа на
които се извършва, се определят с наредба.“
§ 28. В чл. 78 ал. 2 се изменя така:
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„(2) Въз основа на информацията по ал. 1
инвестиционният посредник извършва оценка за уместност, включително относно това
доколко услугата по управление на портфейл,
съответно финансовите инструменти – предмет на инвестиционния съвет, съответстват
на допустимото за клиента равнище на риск
и на способността му да понася загуби, за
да може да му препоръча подходящи услуги
или финансови инструменти.“
§ 29. В чл. 79 се създава ал. 10:
„(10) Критериите за определяне на дългови
инструменти по ал. 5, т. 1, букви „б“ и „в“
с вграден деривативен инструмент или със
структура, поради която за клиента е трудно
да разбере свързания риск, и критериите за
определяне на структурирани депозити по
ал. 5, т. 1, буква „д“ със структура, поради
която за клиента е трудно да разбере риска за възвръщаемост та или разходите от
предсрочно излизане от инвестицията, се
определят с наредба.“
§ 30. В чл. 81 накрая се добавя „и с наредба“.
§ 31. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „ежегодно в срок до
31 януари“ се заличават.
2. В ал. 6 думите „31 януари“ се заменят
с „31 март“.
3. В ал. 7:
а) в изречение първо след думата „Съдържанието“ съюзът „и“ се заличава и се
поставя запетая, а след думата „форматът“ се
добавя „и периодичността на предоставяне“;
б) в изречение второ думите „ал. 5“ се
заменят с „ал. 6“.
§ 32. В чл. 89, ал. 1 думите „чл. 70“ и
запетаята след тях се заличават.
§ 33. В чл. 92, а л. 4, изречение първо
думите „освен с изричното съгласие на клиента“ се заличават.
§ 34. В чл. 112, ал. 4 думата „съконтрагент“ се заменя с „контрагент“.
§ 35. В чл. 124, ал. 1, изречение второ
думите „Член 15, ал. 3 – 5“ се заменят с
„Член 15, ал. 3 и 4“.
§ 36. В чл. 135, ал. 3, изречение второ
думите „Член 15, ал. 3 – 5“ се заменят с
„Член 15, ал. 3 и 4“.
§ 37. В чл. 146 т. 1 се изменя така:
„1. за правото на собственост или други
права върху финансови инструменти по смисъла на чл. 4, параграф 1, т. 50, буква „б“ от
Регламент (ЕС) № 575/2013, съществуването
или прехвърлянето на които права предполага
вписването им в регистър, в сметка или в
депозитарна институция, която се намира
или се води в държава членка – законодателството на държавата членка, където се
намира или се води съответният регистър,
сметка или депозитарна институция;“.
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§ 38. В чл. 149 думите „централизирана“
и „друга“ се заличават.
§ 39. В чл. 154 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, изречение второ думите „чл. 17,
ал. 2 и чл. 18 – 23“ се заменят с „чл. 17, ал. 2,
чл. 18 – 23 и чл. 43, ал. 8 и 9“.
2 . В а л. 3 д у м и т е „ п р и с п а з в а н е н а
чл. 122 – 127“ се за личават и се създава
изречение второ: „Членове 122 – 127 се прилагат съответно.“
§ 40. В чл. 158 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „се прилагат“ се
добавя „съответно“, а думите „чл. 15“ се
заменят с „чл. 15, ал. 1 и ал. 3 – 7“.
2. В ал. 5 думите „ал. 1 и 2“ се заменят
с „ал. 1 – 4“.
§ 41. В чл. 166, ал. 1, т. 5 след думите
„финансови инструменти“ се поставя запетая
и се добавя „на Закона за мерките срещу
изпирането на пари“.
§ 42. В чл. 168, ал. 1 се създава т. 7:
„7. за подаване на вът решни сигна ли,
които отговарят на изискванията по чл. 65,
ал. 1, т. 15.“
§ 43. В наименованието на раздел VI на
глава дванадесета думата „съконтрагент“ се
заменя с „контрагент“.
§ 44. В чл. 187, ал. 1 думата „съконтрагент“ се заменя с „контрагент“.
§ 45. В чл. 188, ал. 1 думата „съконтрагент“ се заменя с „контрагент“.
§ 46. Член 191 се отменя.
§ 47. В чл. 205, ал. 5 след думите „по занятие“ се добавя „от лице с държава членка
по произход Република България“.
§ 48. В част втора се създава дял пети
с глави двадесет и първа „а“ и двадесет и
първа „б“ с чл. 227а – 227р:
„ДЯЛ ПЕТИ
С ЕТ Ъ Л М ЕН Т Н А СД Е Л К И С Ц ЕН Н И
КНИЖ А И ЦЕНТРА ЛНИ ДЕПОЗИТАРИ
НА ЦЕННИ КНИЖ А
Глава двадесет и първа „а“
СИСТЕМИ С ОКОНЧАТЕЛНОСТ НА СЕТЪЛМЕНТА НА ЦЕННИ КНИЖ А
Системи с окончателност на сетълмента
Чл. 227а. (1) За сетълмент на сделките
с ценни книжа централните депозитари на
ценни книжа създават и оперират системи
с окончателност на сетълмента по смисъла
на чл. 128 от Закона за платежните услуги
и платежните системи, наричани по-нататък
„системи за сетълмент“.
(2) В операционните правила на системата
за сетълмент се определят участниците в
системата за сетълмент.
(3) В операционните правила на системата
за сетълмент се определя моментът, след
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кой то п риетото от системата нареж дане
за регистриране на прехвърляне не може
да бъде отменено от участник в системата
или от трето лице, както и изпълнението на
такова нареждане не може да бъде осуетено
по друг начин.
(4) В операционните правила на системата
за сетълмент се определят условията и редът
за изпълнение на изискванията по чл. 5 от
Регламент (ЕС) № 909/2014.
(5) Разпоредбите на глава осма, раздел I
от Закона за платежните услуги и платежните системи се прилагат съответно към
системите за сетълмент.
(6) Изграждането, организирането и функционирането на системата за регистриране
и обслу ж ване на т ъргови ята с държавни
цен н и к н и ж а и сис т емата за се т ъ л мен т
на държавни ценни книжа, емитирани от
Република България, се уреждат с отделен
нормативен акт.
Сетълмент на сделки с финансови инструменти, допуснати до търговия
Чл. 227б. (1) Придобиването на финансови инструменти, допуснати до търговия на
места на търговия, от добросъвестно лице
е действително, независимо дали прехвърлителят е техен притежател.
(2) Сключените и приети за изпълнение
сделки с финансови инструменти в системата за сетълмент, управлявана от централен
депозитар на ценни книжа, се приключват
съгласно правилата на централния депозитар
на ценни книжа, независимо от оспорвания
и от предявени искове. Изключения се допускат в случаите, предвидени в наредба.
Мерки за предотвратяване на неуспешен
сетълмент
Чл. 227в. (1) Инвестиционните посредници
и пазарните оператори предвиждат в правилата на организираните от тях места на
търговия условията и реда за изпълнение на
изискванията по чл. 5, параграф 2 и чл. 6,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
Инвестиционните посредници предприемат
необходимите мерки за осигуряване изпълнението на чл. 6, параграф 2 от Регламент
(ЕС) № 909/2014.
(2) Централните депозитари на ценни книжа осигуряват изпълнение на изискванията по
чл. 6 от Регламент (ЕС) № 909/2014 относно
предотвратяване на неуспешен сетълмент и
по чл. 7 от Регламент (ЕС) № 909/2014 за
справяне с неуспешен сетълмент.
(3) Централните контрагенти, както и
пазарни те оператори и инвест иционни те
посредници, които организират места на
търговия, осигуряват спазването на съответните изисквания по чл. 7, параграфи 9 – 13
от Регламент (ЕС) № 909/2014.
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Интернализатори на сетълмент
Чл. 227г. (1) Интернализаторите на сетълмент по смисъла на чл. 2, параграф 1,
т. 11 от Регламент (ЕС) № 909/2014 отчитат
съответната информация и данни по чл. 9,
параграф 1 от Регламент (ЕС) № 909/2014
пред комисията.
(2) Допълнителни изисквания във връзка с
отчитането по ал. 1 се определят с Делегиран
регламент (ЕС) 2017/391 на Комисията от
11 ноември 2016 г. за допълване на Регламент
(ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент
и на Съвета с регулаторни технически стандарти за доуточняване на предоставяната
информация за интернализирания сетълмент
(OB, L 65/44 от 10 март 2017 г.) и с наредба.
(3) Комисията за финансов надзор предоставя на ЕОЦКП информацията съгласно
чл. 9, параграф 1, ал. 2 от Регламент (ЕС)
№ 909/2014.
Глава двадесет и първа „б“
ЦЕНТРАЛНИ ДЕПОЗИТАРИ НА ЦЕННИ
КНИЖ А
Раздел I
Общи положения
Надзор
Ч л. 227д. (1) Ком иси я т а за фи на нс ов
надзор упражнява правомощията на компетентен орган по чл. 12, параграф 1, буква
„а“, чл. 16, чл. 18, параграф 3, чл. 19, чл. 20,
чл. 23, чл. 25, параграф 6, подпараграф 3,
чл. 27, параграф 7, буква „б“ и параграф 8,
чл. 30, параграф 4, чл. 48, параграф 2, чл. 54,
параграф 2 и параграф 6, чл. 56 и чл. 57 на
Регламент (ЕС) № 909/2014.
(2) Комисията за финансов надзор упражнява надзор за изпълнение на изискванията
по чл. 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014 при
условията на чл. 4 от същия регламент, по
чл. 6 и 7 от същия регламент при условията
на чл. 8 от същия регламент, по чл. 9 и чл. 38
от Регламент (ЕС) № 909/2014.
(3) Комисията за финансов надзор е компетентен орган за сътрудничество с другите
органи съгласно чл. 11, параграф 1, подпараграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
(4) Комисията за финансов надзор упражнява правомощията на компетентен орган за
разглеждане на жалбите по чл. 33, параграф 3,
чл. 49, параграф 4, чл. 52, параграф 2 и чл. 53,
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014
в случаите на отказан достъп на участник
или централен депозитар на ценни книжа до
централен депозитар на ценни книжа, чиято
държава по произход е Република България,
отказ за предоставяне на услуги на емитент от
централен депозитар на ценни книжа, чиято
държава по произход е Република България,
или на отказан дост ъп меж ду централен
депози тар на цен н и к н и ж а и цен т ра лен
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контрагент или място на търговия, когато
Република България е държава по произход
на страната, постановила отказа.
(5) Комисията за финансов надзор упражнява предоставените є правомощия по
Регламент (ЕС) № 909/2014 и взема съответните решения по предложение на заместникпредседателя.
(6) Заместник-председателят упражнява
п равомощи я та на компетен тен орган по
Регламент (ЕС) № 909/2014, с изключение
на тези, които са предоставени в изричната
компетентност на комисията или на Българската народна банка.
(7) Комисията за финансов надзор, съответно заместник-председател ят, извършва
уведомяванията до ЕОЦКП и съответните
компетентни органи, предвидени в Регламент
(ЕС) № 909/2014.
Издаване на разрешения по чл. 18, параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014
Чл. 227е. (1) За издаване на разрешение
за придобиване на участие съгласно чл. 18,
параграф 3 от Регламент (ЕС) № 909/2014 се
подават до комисията заявление и документи,
които доказват изпълнение на изискванията
на Регламент (ЕС) № 909/2014 и чл. 39 от
Делегиран регламент (ЕС) 2017/392 на Комисията от 11 ноември 2016 г. за допълване на
Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския
парламент и на Съвета по отношение на
регулаторните технически стандарти относно лицензирането, надзора и оперативните
изисквания за централни депозитари на ценни книжа (OB, L 65/48 от 10 март 2017 г.),
наричан по-нататък „Делегиран регламент
(ЕС) 2017/392“.
(2) Комиси ята за финансов надзор по
предложение на заместник-председателя се
произнася по заявлението по реда на чл. 15,
ал. 3 – 5.
Предоставяне на инвестиционни услуги и
извършване на инвестиционни дейности от
централен депозитар на ценни книжа
Чл. 227ж. В случаите, когато централен депозитар на ценни книжа предоставя една или
повече инвестиционни услуги или извършва
една или повече инвестиционни дейности по
чл. 6 в допълнение на дейностите по раздел А
и раздел Б от Приложението към Регламент
(ЕС) № 909/2014, се прилагат и изискванията на Регламент (ЕС) № 600/2014 и на този
закон с изключение на глави втора и трета.
Предоставяне на спомагателни услуги от
банков тип от централните депозитари на
ценни книжа
Чл. 227з. (1) За издаване на разрешение
за предоставяне на спомагателни услуги от
банков тип от централен депозитар на ценни
книжа по чл. 54, параграф 2 от Регламент
(ЕС) № 909/2014, съответно за разширяване
обхвата на издадено разрешение съгласно
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чл. 56 от Регламент (ЕС) № 909/2014, се подава заявление до комисията съгласно чл. 55
от Регламент (ЕС) № 909/2014.
(2) Комиси я та за финансов на дзор се
произнася по за явлението въз основа на
предложение на заместник-председателя при
спазване изискванията на чл. 55 от Регламент
(ЕС) № 909/2014.
(3) Комисията за финансов надзор по предложение на заместник-председателя може
да отнеме разрешението за предоставяне на
спомагателни услуги от банков тип на централен депозитар на ценни книжа, за който
Република България е държава по произход,
при наличие на някое от обстоятелствата по
чл. 57 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
(4) Съответният орган по чл. 12 от Регла мен т (ЕС) № 9 09/2014 п редос та вя на
комисията становището по ал. 5 в срок до
30 дни от получаването на искане за консултации по чл. 57, параграф 2 от Регламент
(ЕС) № 909/2014.
Други изисквания към дейността
Чл. 227и. (1) Изисквания към правилата
и процедурите на централните депозитари
на ценни книжа за всяка управлявана от тях
система за сетълмент на ценни книжа при
неизпълнение от страна на един или повече
участници в тях се определят с наредба.
(2) Рисковете, които се отчитат в съответствие с чл. 53, параграф 3 от Регламент
(ЕС) № 909/2014, при извършване на цялостна
оценка на риска при искане на централен
депозитар на ценни книжа за достъп до централен контрагент или до място на търговия,
съответно при разглеж дане на жалби по
чл. 53, параграф 3 от Регламент № 909/2014
при отказан такъв достъп, се определят съгласно Делегиран регламент (ЕС) 2017/392,
Делегиран регламент (ЕС) 2017/394 на Комисията от 11 ноември 2016 г. за определяне
на технически стандарти за изпълнение по
отношение на стандартните формуляри, образци и процедури за лицензиране, преглед и
оценка на централните депозитари на ценни
книжа, за сътрудничество между органите
на държавата членка по произход и приемащата държава членка, за консултация с
органите, участващи в издаването на лиценз
за предоставяне на спомагателни услуги от
банков тип, за достъпа, включващ централни депозитари на ценни книжа, както и по
отношение на формата на данните, които
трябва да бъдат съхранявани от централните
депозитари на ценни книжа в съответствие с
Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския
парламент и на Съвета (OB, L 65/145 от 10
март 2017 г.), и с наредба.
(3) Допълнителни изисквания във връзка
с предоставянето на услугите съгласно Приложението към Регламент (ЕС) № 909/2014
се определят с наредба.
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Право на достъп до информация, свързана
със сделки с финансови инструменти
Чл. 227к. (1) Всеки инвеститор има право на достъп до информация, свързана със
сделки с финансови инструменти, по които
той е страна, чрез участник в системата за
сетълмент на централен депозитар на ценни
книжа.
(2) В правилата по чл. 227и, ал. 1 централните депозитари на ценни книжа определят
реда и начина за достъпа по ал. 1.
Изключение от приложното поле
Чл. 227л. Разпоредбите на тази глава се
прилагат съответно към централните депозитари на държавни ценни книжа и към
системите за сетълмент на държавни ценни
книжа съобразно чл. 1, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
Раздел II
Възстановяване и преструктуриране на централни депозитари на ценни книжа
Орган по преструктуриране на централните депозитари на ценни книжа
Ч л. 227м. (1) Ком иси я та за фи на нсов
надзор е орган за преструктуриране на централните депозитари на ценни книжа, установени в Република България. Решенията на
комисията като орган за преструктуриране
се вземат по предложение на члена на комисията по чл. 3, т. 5 от Закона за Комисията
за финансов надзор.
(2) В правилника на комисията се определя структурното звено, което подпомага
комисията и члена на комисията по чл. 3, т. 5
от Закона за Комисията за финансов надзор
при упражняване на функциите им по ал. 1.
(3) В правилника на комисията се определят правилата за работата на звеното по
ал. 2, включително относно опазването на
професионалната тайна и обмена на информация с други структурни звена в комисията
и с други органи.
План за възстановяване
Чл. 227н. (1) Централният депозитар на
ценни книжа изготвя и поддържа план за
възстановяване със съдържание съгласно
чл. 8, параграф 3 от Делегиран регламент
(ЕС) 2017/392.
(2) Централният депозитар на ценни книжа
извършва преглед и актуализация на плана
м у за възстановяване най-ма лко веднъж
годишно или след промяна в правната му
форма, структурата на управление или организационната му структура, стопанската
му дейност или финансовото му състояние,
което може да окаже съществено влияние
върху плана за възстановяване или да наложи
промяна в него.
(3) За мес т н и к-п редс едат ел я т може да
поиска от централния депозитар на ценни
книжа да актуализира плана за възстано-
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вяване по-често от предвиденото в ал. 2
или да включи в плана за възстановяване и
допълнителна информация.
(4) Ръководни я т орган на цен т ра лни я
депозитар на ценни книжа одобрява плана
за възстановяване, след което планът се
представя в комисията.
(5) В срок до 6 месеца от представянето
на плана за възстановяване и след консултация с органите по чл. 12 от Регламент (ЕС)
№ 909/2014 комисията извършва преглед и
оценка на плана за възстановяване.
(6) Комисията за финансов надзор уведом я ва цен т ра л н и я депози тар на цен н и
книжа за оценката по ал. 5, като, когато
планът за възстановяване има съществени
слабости или са налице съществени пречки
за прилагането му, комисията изисква от
централния депозитар на ценни книжа да
представи в дву месечен срок преработен
план за възстановяване.
(7) Комисията за финансов надзор може
да изиска от централния депозитар на ценни книжа да направи конкретни промени в
преработения план за възстановяване, когато
смята, че слабостите и пречките не са били
отстранени по подходящ начин.
(8) Ако централният депозитар на ценни
к ни жа не представи преработен план за
възстановяване или ако комисията прецени,
че установените слабости и пречки не са отстранени по подходящ начин с представения
преработен план и не е налице възможност да
бъдат отстранени съгласно ал. 7, комисията
изисква в определен от нея срок от централния депозитар на ценни книжа да планира
промени в своята дейност с цел отстраняване
на слабостите в плана за възстановяване или
пречките за прилагането му.
План за преструктуриране
Чл. 227о. (1) Комисията за финансов надзор
по предложение на члена на комисията по
чл. 3, т. 5 от Закона за Комисията за финансов
надзор приема план за преструктуриране за
всеки централен депозитар на ценни книжа,
установен в Република България.
(2) Планът за преструктуриране по ал. 1
се изготвя след консултация с органите по
чл. 12 от Регламент (ЕС) № 909/2014.
(3) При изготвянето на плана за преструктуриране се отбелязват всички съществени
пречки пред възможността за преструктуриране, а когато е необходимо и оправдано, се
очертават действия за тяхното преодоляване.
(4) Планът за преструктуриране предвижда
различни сценарии, включително сценарии,
при които неизпълнението на задълженията
произтича само от състоянието на конкретния
централен депозитар на ценни книжа или е
проявление на финансова нестабилност на
ниво система.
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(5) Централният депозитар на ценни книжа е длъжен да съдейства на комисията при
изготвянето и актуализирането на плана за
преструктуриране.
(6) Комисията за финансов надзор преглежда и актуализира плана за преструктуриране най-малко веднъж годишно или след
всяка съществена промяна в правната форма,
структурата на управление, организационната
структура, дейността или финансовото състояние на централния депозитар на ценни
книжа, която би могла да има съществени
последици върху ефективността на плана
или налага неговото преразглеждане.
(7) За целите на прегледа по ал. 6 централният депозитар на ценни книжа незабавно
информира комисията за всяка промяна,
която налага преразглеждане на плана. При
констатиране на промени в дейността или
финансовото състояние на централен депозитар на ценни книжа, които биха могли да
имат съществени последици върху ефективността на плана, заместник-председателят
информира звеното по чл. 227м, ал. 2.
(8) Информацията, която се съдържа в
плана за преструкт у риране на централен
депозитар на ценни книжа, се определя с
наредба.
Условия за преструктуриране на централните депозитари на ценни книжа
Чл. 227п. Комисията за финансов надзор
по предложение на члена на комисията по
чл. 3, т. 5 от Закона за Комисията за финансов
надзор взема решение за предприемане на
действия за преструктуриране на централен
депозитар на ценни книжа, когато са налице
едновременно следните условия:
1. направена е констатация, че централни ят депозитар на ценни к ни жа изпитва
съществени затруднения или е вероятно да
изпита съществени затруднения в съвместен
доклад на управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на комисията и звеното
по чл. 227м, ал. 2;
2. с оглед на неотложността и на други
съществени обстоятелства няма реална вероятност други мерки, предприети по отношение
на централния депозитар на ценни книжа, да
предотвратят в разумен срок неизпълнение
на задълженията му;
3. преструкту рирането е необходимо в
обществен интерес и целите на преструктурирането не могат да бъдат постигнати в същата
степен в производство по несъстоятелност.
Други изисквания
Чл. 227р. Други изисквания във връзка с
възстановяването и преструктурирането на
централните депозитари на ценни книжа,
включително инструментите за преструктуриране, се определят с наредба.“

ВЕСТНИК

БРОЙ 83

§ 49. В чл. 232 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Допълнителни изисквания към лицата
по ал. 1 се определят с наредба.“
§ 50. В заглавието и навсякъде в чл. 255
думите „чл. 276“ се заменят с „чл. 278“.
§ 51. В чл. 276 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 8 и 10 след думите „финансови
инструменти“ се добавя „и структурирани
депозити“.
2. В ал. 2 след думите „инвестиционен
посредник“ се поставя запетая и се добавя
„пазарен оператор или регулиран пазар“.
§ 52. Създава се чл. 277а:
„Принудителни административни мерки
спрямо централни депозитари на ценни книжа, техните служители, членове на управителни или контролни органи на централни
депозитари на ценни книжа
Чл. 277а. (1) Когато установи, че централен депозитар на ценни книжа, неговите
сл у ж и тели, ч ленове на у п рави телен и ли
контролен орган на централен депозитар на
ценни книжа, са извършили или извършват
дейност в нарушение на този закон, на Регламент (ЕС) № 909/2014 и на актовете по
тяхното прилагане:
1. заместник-председателят може да приложи мерките по чл. 276, ал. 1, т. 1;
2. комисията може да приложи мерките
по чл. 276, ал. 1, т. 3, 5, 12, 13 и 15 – 17.
(2) При определяне на вида на принудителната мярка се вземат предвид обстоятелствата
по чл. 64 от Регламент (ЕС) № 909/2014.“
§ 53. В чл. 279 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 276, ал. 1, т. 1 и 20
и чл. 277, ал. 1“ се заменят с „чл. 276, ал. 1,
т. 1 и 20, чл. 277, ал. 1 и чл. 277а, ал. 1, т. 1“,
а след думите „ал. 14 и 15“ се поставя запетая
и се добавя „чл. 277а, ал. 1, т. 2“.
2. В ал. 3 думите „чл. 276, ал. 1, т. 1 и 20
и чл. 277, ал. 1“ се заменят с „чл. 276, ал. 1,
т. 1 и 20, чл. 277, ал. 1 и чл. 277а, ал. 1, т. 1“,
а след думите „ал. 14 и 15“ се поставя запетая
и се добавя „чл. 277а, ал. 1, т. 2“.
3. В ал. 4 думите „чл. 276, ал. 1, т. 1 и 20
и чл. 277, ал. 1“ се заменят с „чл. 276, ал. 1,
т. 1 и 20, чл. 277, ал. 1 и чл. 277а, ал. 1, т. 1“,
а след думите „ал. 14 и 15“ се поставя запетая
и се добавя „чл. 277а, ал. 1, т. 2“.
§ 54. В чл. 286, ал. 2 в текста преди т. 1
думите „по чл. 13, ал. 2 и 3“ се заменят с
„по чл. 13, ал. 2 – 4“.
§ 55. В чл. 290 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите „чл. 14, ал. 2“ се
добавя „чл. 68, ал. 1“;
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б) в т. 2 думите „чл. 36, ал. 1 и 4“ се заменят с „чл. 36, ал. 1 и 6“ и думите „чл. 190,
ал. 1, чл. 191 и“ се заменят с „чл. 190, ал. 1 и“;
в) в т. 4 думите „чл. 12, 13“ се заменят с
„чл. 12, чл. 13, чл. 13а, ал. 1“, думите „чл. 122,
ал. 3“ се заменят с „чл. 122, ал. 1 и 3“ и думите „225 и 226“ се заменят с „225, 226, 227,
227в и чл. 227г, ал. 1“;
г) в т. 6 след думите „чл. 188, ал. 2“ се
добавя „или представи неверни данни или документи с невярно съдържание, ако деянието
не съставлява престъпление“.
2. В ал. 7:
а) в т. 1 след думите „член 276, ал. 1, т. 1 – 9“
се поставя запетая и се добавя „по чл. 277а,
ал. 1, т. 1 и по чл. 277а, ал. 1, т. 2 във връзка
с чл. 276, ал. 1, т. 3 и 5“;
б) в т. 2 думите „ал. 14 и 15 и чл. 278“ се
заменят с „ал. 14 и 15, по чл. 277а, ал. 1, т. 2
във връзка с чл. 276, т. 12, 13 и 15 – 17 и по
чл. 278“.
3. В ал. 9, т. 14 думите „ал. 5“ се заменят
с „ал. 7“.
§ 56. Създава се чл. 294а:
„Отговорност за нарушения на Регламент
(ЕС) № 909/2014
Чл. 294а. (1) Който предоставя или допусне
предоставянето на услуги съгласно раздели
А, Б или В от Приложението към Регламент
(ЕС) № 909/2014 в нарушение на чл. 16, 25 или
54 от Регламент (ЕС) № 909/2014, се наказва
с глоба в размер от 20 000 до 50 000 лв., ако
деянието не съставлява престъпление.
(2) Който извърши или допусне извършването на стопанска дейност в нарушение на
чл. 26 – 35 от Регламент (ЕС) № 909/2014, се
наказва с глоба в размер от 5000 до 50 000 лв.
(3) Който извърши или допусне извършването на нарушение на изискванията по
чл. 37 – 41 или чл. 43 – 53 от Регламент (ЕС)
№ 909/2014, се наказва с глоба в размер от
10 000 до 100 000 лв.
(4) Който извърши или допусне извършването на нарушение на изискванията на чл. 59,
параграф 3 или параграф 4 от Регламент (ЕС)
№ 909/2014, се наказва с глоба в размер от
15 000 до 150 000 лв.
(5) В случай на повторно нарушение по
ал. 1 – 4 виновното лице се наказва с глоба
в размер, както следва:
1. за нарушения по ал. 1 – от 30 000 до
10 000 000 лв.;
2. за нарушения по ал. 2 – от 10 000 до
10 000 000 лв.;
3. за нарушения по ал. 3 – от 15 000 до
10 000 000 лв.;
4. за нарушения по ал. 4 – от 20 000 до
10 000 000 лв.
(6) За нарушения по ал. 1 – 5 на юридически лица се налага имуществена санкция
в размери, както следва:
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1. за нарушения по ал. 1 – от 50 000 лв. до
по-голямата сума между 20 000 000 лв. и 5 на
сто от годишния оборот на лицето съгласно
последния му отчет, одобрен от ръководния орган, а при повторно нарушение – от 100 000 лв.
до по-голямата сума между 40 000 000 лв.
и 10 на сто от годишния оборот на лицето
съгласно последния му отчет, одобрен от
ръководния орган;
2. за нарушения по ал. 2 – от 15 000 лв.
до по-голямата сума между 20 000 000 лв.
и 5 на сто от годишния оборот на лицето
съгласно последния му отчет, одобрен от
ръководния орган, а при повторно нарушение – от 30 000 лв. до по-голямата сума между
40 000 000 лв. и 10 на сто от годишния оборот на лицето съгласно последния му отчет,
одобрен от ръководния орган;
3. за нарушения по ал. 3 – от 20 000 лв. до
по-голямата сума между 20 000 000 лв. и 5 на
сто от годишния оборот на лицето съгласно
последния му отчет, одобрен от ръководния орган, а при повторно нарушение – от 40 000 лв.
до по-голямата сума между 40 000 000 лв. и
до 10 на сто от годишния оборот на лицето
съгласно последния му отчет, одобрен от
ръководния орган;
4. за нарушение по ал. 4 – от 25 000 до поголямата сума между 20 000 000 лв. и 5 на
сто от годишния оборот на лицето съгласно
последния му отчет, одобрен от ръководния орган, а при повторно нарушение – от 50 000 лв.
до по-голямата сума между 40 000 000 лв. и
до 10 на сто от годишния оборот на лицето
съгласно последния му отчет, одобрен от
ръководния орган.
(7) Когато лицето по ал. 6 е дъщерно дружество, съответният годишен оборот по ал. 6
е общият годишен оборот от консолидирания
отчет на крайното предприятие майка за
предходната година.
(8) Когато стойността на реализираната
печалба в резултат на нарушение по ал. 1 – 6
може да бъде определена, физическото лице се
наказва с глоба до двойния размер на реализираната печалба, но не по-малко от 1000 лв.,
а при повторно нарушение – не по-малко от
2000 лв., съответно на юридическото лице се
налага имуществена санкция до двойния размер на реализираната печалба, но не по-малко
от 5000 лв., а при повторно нарушение – не
по-малко от 10 000 лв.
(9) При определяне на административното
наказание по ал. 1 – 8 административнонаказващият орган взема предвид обстоятелствата
по чл. 64 от Регламент (ЕС) № 909/2014.“
§ 57. В чл. 298 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Комисията за финансов
надзор оповестява на интернет страницата си“
се заменят с „Комисията за финансов надзор,
съответно заместник-председателят, оповес-
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тява на интернет страницата на комисията“,
а след думите „Регламент (ЕС) № 600/2014“
се поставя запетая и се добавя „на Регламент
(ЕС) № 909/2014“.
2. В ал. 2 след думите „Комисията за финансов надзор“ се поставя запетая и се добавя
„съответно заместник-председателят“.
3. В ал. 3 след думите „Комисията за финансов надзор“ се поставя запетая, добавя
се „съответно заместник-председателят“ и се
поставя запетая.
4. В ал. 4 след думата „комисията“ се поставя запетая, добавя се „съответно заместникпредседателят“ и се поставя запетая.
5. В ал. 5 след думите „Комисията за финансов надзор“ се поставя запетая, добавя
се „съответно заместник-председателят“ и се
поставя запетая.
6. В ал. 6, изречение първо думите „По
реда на ал. 1 комисията“ се заменят със „Заместник-председателят“, а накрая се поставя
запетая и се добавя „които са оповестени“.
7. В ал. 8 след думата „комисията“ се поставя запетая, добавя се „съответно заместникпредседателят“ и се поставя запетая.
8. В ал. 10 думите „Комисията за финансов
надзор“ се заменят със „Заместник-председателят“.
§ 58. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1 се създава т. 82:
„82. „Участник в система за сетълмент“
е участник по смисъла на чл. 2, параграф 1,
т. 19 от Регламент (ЕС) № 909/2014.“
2. В § 2, ал. 2 се създава т. 7:
„7. Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. за подобряване на сетълмента на ценни
книжа в Европейския съюз и за централните
депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и
Регламент (ЕС) № 236/2012.“
3. В § 4:
а) в ал. 1 думите „чл. 65, ал. 1, т. 1 – 13“
се заменят с „чл. 65, ал. 1, т. 1 – 13 и 15“, а
думите „чл. 92, ал. 1 и 3“ се заменят с „чл. 92,
ал. 1 – 3“;
б) в ал. 3 думите „чл. 76, ал. 1 – 5“ се
заменят с „чл. 76“, думите „чл. 94, ал. 1 и 2“
се заменят с „чл. 94“, а накрая се поставя
запетая и се добавя „и за лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове,
които предоставят услуги по чл. 198, ал. 5 от
същия закон“;
в) създава се нова ал. 4:
„(4) Инвестиционните посредници и банките, когато продават (предлагат) структурирани
депозити или съветват клиенти във връзка
със структурирани депозити, прилагат разпоредбите на чл. 33 – 41, чл. 64, ал. 2, т. 7 – 9
и ал. 6, чл. 65, ал. 1, т. 1, 7 и 9, чл. 69, ал. 1,
чл. 70 – 83, чл. 85, ал. 1, чл. 87, чл. 88 – 100.“;
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г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 2 и 3“ се заменят с „ал. 2 – 4“;
д) досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думите „ал. 1 – 3“ се заменят с „ал. 1 – 4“ и
думите „295 и 296“ се заменят с „295 – 298“;
е) досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 59. В приложението към § 1, т. 10 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел I накрая, на нов ред се добавя:
„Посочените в т. 1 – 4 лица се считат за
професионални клиенти. Те имат право да
поискат третиране като непрофесионални
клиенти, при което инвестиционните посредници могат да се съгласят да предоставят повисока степен на защита. Когато клиентът на
инвестиционен посредник е лице, посочено
в т. 1 – 4, инвестиционният посредник го
информира преди предоставянето на услуги,
че въз основа на информацията, с която разполага, клиентът се счита за професионален
клиент и ще се третира като такъв, освен
ако инвестиционният посредник и клиентът
не се споразумеят за друго. Инвестиционният посредник информира професионалния
клиент, че той може да поиска изменение на
условията на споразумението, за да си осигури
по-висока степен на защита.
Лице, което отговаря на критериите за
професионален клиент, е задължено да поиска
по-висока степен на защита, когато прецени,
че му е невъзможно да оценява или управлява
правилно свързаните с инвестицията рискове.
По-високата степен на защита се предоставя
въз основа на писмено споразумение между
инвестиционния посредник и професионалния клиент, в което изрично се посочват
конкретните услуги, дейности, сделки, финансови инструменти или други финансови
продукти, във връзка с които на клиента ще
се осигурява пo-висока степен на защита.
По-високата степен на защита осигу рява
на професионалния клиент, че няма да се
смята за професионален клиент за целите
на приложимия режим от инвестиционния
посредник към клиента. Инвестиционният
посредник информира клиента, че може по
всяко време да поиска промяна на условията
на споразумението, за да се осигури по-висока
степен на защита.“
2. В раздел II:
а) в т. 2 „Процедура“ думите „Инвестиционният посредник може да третира такива
клиенти като непрофесионални“ се заменят
с „Инвестиционният посредник може да третира такива клиенти като професионални“;
б) накрая, на нов ред се добавя:
„Ако клиент вече е категоризиран като
професионален клиент съгласно вътрешните
политики и процедури на инвестиционния
посредник за категоризиране на клиентите,
неговите отношения с инвестиционния посредник не се засягат от нови правила, приети
съгласно това приложение.“

БРОЙ 83

ДЪРЖАВЕН

Преходни и заключителни разпоредби
§ 60. В Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.;
изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101
от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37
от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г.,
бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и
101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21 и
94 от 2012 г., бр. 103 и 109 от 2013 г., бр. 34,
61, 62, 95 и 102 от 2015 г., бр. 33, 42, 62 и 76
от 2016 г., бр. 62, 91 и 95 от 2017 г., бр. 7, 15,
20, 24 и 77 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2 . дей но с т т а на „Цен т ра лен депозитар“ – А Д, вк лючително водения от него
централен регистър на ценни книжа, както
и изискванията към централните депозитари
на ценни книжа съгласно Регламент (ЕС)
№ 909/2014 на Европейския парламент и на
Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване на
сетълмента на ценни книжа в Европейския
съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент
(ЕС) № 236/2012 (OB, L 257/1 от 28 август
2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 909/2014“;“
б) създава се нова т. 4:
„4. дейността на Фонда за компенсиране
на инвеститорите;“.
2. В чл. 2, ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така: „Ценните книжа са прехвърлими
права, регистрирани по сметки в централния
регистър на ценни книжа, съответно, когато
е приложимо, и в централен депозитар на
ценни книжа, а за държавните ценни книжа
и за ценни книжа, емитирани от Българската
народна банка – регистрирани по сметки в
Българската народна банка или в поддепозитар на държавни ценни книжа, или в чуждестранни институции, извършващи такива
дейности (безналични ценни книжа), или
документи, материализиращи прехвърлими
права (налични ценни книжа), които могат
да бъдат търгувани на капиталовия пазар,
с изключение на платежните инструменти,
като:“.
3. В чл. 100а, ал. 8, изречение трето думите „регистрите на Централния депозитар“
се заменят с „централния регистър на ценни
книжа“.
4. В чл. 100ж ал. 4 се изменя така:
„(4) „Централен депозитар“ – АД, предоставя информацията от централния регистър
на ценни книжа, съдържаща се в книгата на
облигационерите, по искане на довереника,
който ги представлява, съответно на емитента
в случаите по чл. 100г, ал. 5. Довереникът
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на облигационерите, съответно емитентът,
може да получи информацията, съдържаща
се в книгата на облигационерите, и чрез
централния депозитар на ценни книжа, при
който са регистрирани ценните книжа.“
5. В глава седма раздел IV с чл. 109а се
отменя.
6. В чл. 112б:
а) в ал. 1 изречение второ се изменя така:
„Дружеството е длъжно да изпрати на комисията, на регулирания пазар, на централния депозитар на ценни книжа, при който
са регистрирани акциите на дружеството,
протокола с решението за увеличение на
капитала в срок до края на работния ден,
следващ деня на провеждане на общото събрание, или деня на провеждане на заседанието на управителния орган.“, и се създава
изречение трето: „Централният депозитар
на ценни книжа, различен от „Централен
депозитар“ – АД, предоставя информацията
по изречение второ по реда на чл. 127, ал. 2
на „Централен депозитар“ – АД, във връзка
с водения от него централен регистър на
ценни книжа.“;
б) в ал. 2 изречение второ се изменя така:
„В срок до три работни дни от изтичането на
14-дневния срок, съответно на 7-дневния срок
по изречение първо, централният депозитар
на ценни книжа, при който са регистрирани
ценните книжа, открива сметки за права
на лицата по изречение първо въз основа
на данните от книгата на акционерите.“, и
се създава изречение трето: „Централният
депозитар на ценни книжа предоставя информацията по изречение второ по реда на
чл. 127, ал. 2 на централния регистър на
ценни книжа.“;
в) в ал. 8 думите „Централния депозитар“
се заменят с „централния депозитар на ценни
книжа, при който са регистрирани ценните
книжа“;
г) алинея 9 се изменя така:
„(9) Публичното дружество организира
подписката по начин, даващ възможност
за дистанционно записване на акции чрез
централния депозитар на ценни книжа, при
който са регистрирани ценните книжа.“;
д) алинея 10 се изменя така:
„(10) В началото на всеки работен ден по
време на подписката централният депозитар
на ценни книжа, при който са регистрирани
ценните книжа, публично оповестява информация за упражнените до края на предходния
работен ден права и уведомява централния
регистър на ценни книжа.“
7. В чл. 115б:
а) в ал. 1 думите „регистрите на Централния депозитар“ се заменят с „централния
регистър на ценни книжа“;
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б) в ал. 2 думите „Централният депозитар“ се заменят с „Централният регистър на
ценни книжа“ и се създава изречение второ:
„Информацията по изречение първо може да
се предостави по искане на дружеството и
чрез централния депозитар на ценни книжа,
при който са регистрирани ценните книжа и
който предлага услугите по т. 2, буква „а“ от
раздел „Б“ на Приложението към Регламент
(ЕС) № 909/2014 на Европейския парламент
и на Съвета от 23 юли 2014 г. за подобряване
на сетълмента на ценни книжа в Европейския съюз и за централните депозитари на
ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и Регламент
(ЕС) № 236/2012 (OB, L 257/1 от 28 август
2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 909/2014“.“
8. В чл. 115в:
а) в ал. 3 думите „регистрите на Централния депозитар“ се заменят с „централния регистър на ценни книжа“ и се поставя запетая;
б) в ал. 4 думите „Централния депозитар“
се заменят с „централния депозитар на ценни
книжа, при който са регистрирани ценните
книжа“ и се поставя запетая;
в) в ал. 8 изречение първо се изменя така:
„Изплащането на дивидента се извършва
със съдействието на централния депозитар
на ценни книжа, при който са регистрирани
ценните книжа и който предлага услугите по
т. 2, буква „а“ от раздел „Б“ на приложението
към Регламент (ЕС) № 909/2014.“
9. В чл. 116г, ал. 3, т. 5 думите „Централния депозитар“ се заменят с „централния
депозитар на ценни книжа, при който са
регистрирани ценните книжа“.
10. В чл. 122, ал. 3, т. 2 думите „Централния депозитар“ се заменят с „Централен
депозитар“ – АД, във връзка с водения от
него централен регистър на ценни книжа“,
а накрая се поставя точка и запетая и се
създава изречение второ: „Централен депозитар“ – АД, предоставя информацията по
изречение първо на централния депозитар
на ценни книжа, при който са регистрирани
ценните книжа.“
11. В чл. 124, ал. 2, т. 7 думите „до Цент ра л ни я депози тар по ч л. 262ч, а л. 5 о т
Търговския закон“ се заменят с „по чл. 262ч,
ал. 5 от Търговския закон до „Централен
депозитар“ – АД, във връзка с водения от
него централен регистър на ценни книжа“.
12. Наименованието на глава девета се
изменя така: „Централен регистър на ценни
книжа. „Централен депозитар“ – АД“.
13. Член 127 се изменя така:
„Чл. 127. (1) Издаването и разпореждането
с безналични ценни книжа, издадени от дружества със седалище в Република България,
както и от емитенти, чиито ценни книжа
са емитирани съгласно законодателството
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на Република България, има действие от
регистрацията им в централния регистър на
ценни книжа.
(2) Когато ценните книжа по ал. 1 след
издаването им са регистрирани при централен депозитар на ценни книжа, различен от
„Централен депозитар“ – АД, централният
депозитар на ценни книжа осигурява предоставянето на „Централен депозитар“ – АД, във
връзка с водения от него централен регистър
на ценни книжа на необходимата за вписването им информация до края на работния ден
на приключване на сетълмента по сделката
с ценните книжа или съответното вписване
по сметките при централния депозитар на
ценни книжа.“
14. Създава се чл. 127а:
„Чл. 127а. (1) „Централен депозитар“ – АД,
е акционерно дружество с едностепенна система на управление, което управлява система
за сетълмент на ценни книжа, посочена в
раздел „А“, точка 3 от Приложението към
Регламент (ЕС) № 909/2014, и предоставя
най-малко още една от основните услуги,
посочени в раздел „А“ от Приложението към
Регламент (ЕС) № 909/2014.
(2) „Централен депозитар“ – АД, извършва
дейностите по ал. 1 след получаването на
лиценз от Комисията за финансов надзор
при условията и по реда на Регламент (ЕС)
№ 909/2014.
(3) „Цент ра лен депозитар“ – А Д, води
централния регистър на ценни книжа.
(4) Към дейността на „Централен депозитар“ – АД, като централен депозитар на
ценни книжа се прилагат изискванията към
централните депозитари на ценни книжа
по Регламент (ЕС) № 909/2014, Закона за
пазарите на финансови инструменти и този
закон, както и актовете по прилагането им.
(5) „Централен депозитар“ – АД, не може
да извършва търговски сделки, освен ако това
е необходимо за осъществяване на дейностите
по ал. 1 и 3.
(6) „Централен депозитар“ – АД, не може
да:
1. дава заеми или да обезпечава вземания
на трети лица;
2. издава облигации;
3. получава заеми при условия, по-неблагоприятни от пазарните за страната.
(7) „Централен депозитар“ – АД, формира
фонд „Резервен“ по реда на чл. 246 от Търговския закон и създава и поддържа гаранционен фонд и механизъм за гарантиране
на сетълмента на финансови инструменти
по реда на чл. 132.
(8) „Централен депозитар“ – АД, трябва
да разпола га с к ва л ифи ц и ра н персона л,
материално, техническо и програмно осигуряване, необходими за ефективно и сигурно
извършване на дейностите по ал. 1.
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(9) Към „Централен депозитар“ – АД, се
създава арбитражен съд. Общото събрание
на „Централен депозитар“ – АД, приема правилник на арбитражния съд и избира неговия
председател и заместник-председател.
(10) „Централен депозитар“ – АД, не може
да бъде прекратен по решение на общото
събрание. За „Централен депозитар“ – АД, не
се открива производство по несъстоятелност.“
15. В чл. 128 навсякъде д у мите „Централният депозитар“ се заменят с „Централен депозитар“ – АД“, думите „Централния
депозитар“ се заменят с „Централен депозитар“ – А Д“, а думите „чл. 131, ал. 1“ се
заменят с „чл. 131, ал. 2“.
16. В чл. 129:
а) в ал. 1 и 3 навсякъде думите „Централния депозитар“ се заменят с „Централен
депозитар“ – АД“;
б) в ал. 4:
аа) в текста преди т. 1 думите „Централния депозитар“ се заменят с „Централен
депозитар“ – АД“;
бб) в т. 1 д у м и т е „за ус т ройс т во т о и
дейността на Централния депозитар, съдържащ операционните правила на системата с
окончателност на сетълмента, на която Централният депозитар е системен оператор“ се
заменят с „на „Централен депозитар“ – АД“;
вв) точка 2 се изменя така:
„2. приема правила за централния регистър
на ценни книжа;“
гг) точка 3 се отменя;
дд) в т. 4 думата „членовете“ се заменя с
„участниците“.
17. В чл. 130:
а) в ал. 1:
аа) текстът преди т. 1 се изменя така: „Правилникът на „Централен депозитар“ – АД,
съдържа най-малко:“;
бб) точка 1 се отменя;
вв) в т. 2 думите „чл. 127, ал. 2“ се заменят
с „по Регламент (ЕС) № 909/2014 и актовете
по прилагането му“;
гг) точка 3 се изменя така:
„3. операционните правила на системата
с окончателност на сетълмента, на която
„Цент ра лен депозитар“ – А Д, е системен
оператор;“
дд) точки 4 и 5 се отменят;
ее) точка 6 се изменя така:
„6. реда и начина за създаване и функциониране на гаранционен фонд за обезщетяване
на вреди, възникнали при осъществяване на
дейността на „Централен депозитар“ – АД;“
жж) създава се т. 7:
„7. реда и начина за създаване и функциониране на механизъм за гарантиране на
сетълмента на финансови инструменти.“;
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б) създава се нова ал. 2:
„(2) Правилата на централния регистър на
ценни книжа уреждат регистрацията, воденето, съхраняването и достъпа до регистъра, и
са неразделна част от правилника по ал. 1.“;
в) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „на Централния депозитар“ се заменят
с „по ал. 1, съответно в правилата по ал. 2“
и след тях се поставя запетая.
18. Член 131 се изменя така:
„Чл. 131. (1) Всеки инвеститор има право
на достъп до централния регистър на ценни
книжа само относно информацията, свързана
с притежаваните от него финансови инструменти, както и информацията, свързана със
сделки с финансови инструменти, по които
той е страна.“
(2) Достъпът по ал. 1 се осъществява пряко
чрез електронни средства или чрез:
1. инвестиционни посредници;
2. банки – инвестиционни посредници;
3. управляващи дружества;
4. централни депозитари на ценни книжа
и клирингови институции.
(3) В централния регистър на ценни книжа се вписва информация за централните
депозитари на ценни книжа, при които са
регистрирани съответните емисии безналични ценни книжа.
(4) „Централен депозитар“ – АД, събира
такси за усл у гите, които предоставя във
връзка с воденето на централния регистър
на ценни книжа. Таксите по изречение първо
са недискриминационни и пропорционални
на действително направените разходи за
предоставянето на услугите и се оповестяват на интернет страницата на „Централен
депозитар“ – АД.“
19. Член 132 се изменя така:
„Чл. 132. (1) „Централен депозитар“ – АД,
създава гаранционен фонд за обезщетяване
на вреди, възникнали при осъществяване на
дейността му, и механизъм за гарантиране на
сетълмента на финансови инструменти, който
включва фонд за гарантиране на сетълмента
на финансови инструменти.
(2) Лицата по чл. 131, ал. 2 са длъжни
да внасят встъпителна и годишна парична
вноска в гаранционния фонд за обезщетяване
на вреди, възникнали при осъществяване на
дейността на „Централен депозитар“ – АД, в
размер, определен в правилника по чл. 130,
ал. 1. Други източници за набиране на средства във фонда са отчисления от приходите
от дейността на дружеството съгласно условията и реда, определени с правилника на
„Централен депозитар“ – АД, заеми, дарения,
чуждестранна помощ и други.
(3) Участниците в системата за сетълмент
на „Централен депозитар“ – АД, са длъжни
да внасят встъпителна и месечна парична
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вноска във фонда за гарантиране на сетълмента на финансови инструменти в размер,
определен в правилника по чл. 130, ал. 1.“
20. В чл. 133:
а) алинея 1 се отменя;
б) в ал. 2 и 3 навсякъде думите „Централния депозитар“ се заменят с „Централен
депозитар“ – АД“;
в) в ал. 5:
аа) в текста преди т. 1 думите „Централният депозитар“ се заменят с „Централен
депозитар“ – АД“, а след думите „може да
дава сведения“ се добавя „от централния
регистър на ценни книжа“;
бб) точка 1 се изменя така:
„1. със съгласие на притежателите на финансови инструменти и на лицата по чл. 131,
ал. 2;“.
21. В чл. 134:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) „Централен депозитар“ – А Д, поддържа безсрочно архив на всички данни от
централния регистър на ценни книжа, включително за погрешни и коригирани вписвания. Архивът по изречение първо включва
електронната база данни на централния регистър на ценни книжа и документите, въз
основа на които са извършени съответните
вписвания.“;
б) в ал. 2 думите „Централният депозитар“
се заменят с „Централен депозитар“ – АД“;
в) в ал. 3 думите „регистрите на Централния депозитар“ се заменят с „централния
регистър на ценни книжа“.
22. Член 135 се изменя така:
„Чл. 135. Лицата по чл. 127, ал. 1 с емисия от безналични финансови инструменти
са длъжни да регистрират и дерегистрират
безналичните финансови инструменти в централния регистър на ценни книжа по ред,
определен в наредбата по чл. 140.“
23. Член 136 се изменя така:
„Чл. 136. (1) „Централен депозитар“ – АД,
вписва в централния регистър на ценни книжа имената на притежателите на безналични
финансови инструменти по чл. 127, както и
имената на чуждестранните лица по чл. 133
от Закона за пазарите на финансови инструменти, които държат от свое име по обща
сметка безналични финансови инструменти
на други лица.
(2) „Централен депозитар“ – АД, води книгите на притежателите на безналични ценни
книжа по чл. 127, като редът за воденето им
се определя с правилата по чл. 129, ал. 4, т. 2.
(3) Вписаните безналични финансови инструменти в централния регистър на ценни
книжа се смятат за финансови инструменти
на техните притежатели спрямо кредиторите
на „Централен депозитар“ – АД, на лицата по
чл. 131, ал. 2 и всички останали трети лица.“
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24. Създава се чл. 136а:
„Чл. 136а. Разпределянето на лихви, дивиденти, извършването на уведомления и
други действия по администриране на финансовите инструменти, както и съответните
отговорности на публичните дружества и
другите емитенти, централния регистър на
ценни книжа, на централните депозитари на
ценни книжа и на лицата по чл. 131, ал. 2 се
определят с наредбата по чл. 140.“
25. В чл. 137:
а) в ал. 1, изречение второ думите „регистъра на Централния депозитар чуждестранно лице по чл. 136, ал. 1“ се заменят с
„централния регистър на ценни книжа лице,
което държи от свое име по обща сметка
безналични финансови инструменти на други
лица“ и след тях се поставя запетая;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) А кт за регистрация на финансови
инструменти се издава на лицата по чл. 127,
ал. 1 или на лицата по чл. 131, ал. 2, т. 1
и 2, за които или чрез които е извършено
вписването по чл. 127, ал. 1. „Централен депозитар“ – АД, не може да откаже на своите
клиенти услугата по изречение първо.“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Лице, което държи от свое име по обща
сметка безналични финансови инструменти
на други лица, може да издаде депозитарни
разписки на своите клиенти за придобитите
за тяхна сметка финансови инструменти,
след като разпореждането бъде ограничено в
централния регистър на ценни книжа с тези
финансови инструменти в страната.“
26. В чл. 138:
а) в ал. 1 след думите „Придобиването на“
се добавя „ценни книжа и други“;
б) в ал. 2 изречение първо се изменя така:
„Сключените и приети за регистрация сделки
с финансови инструменти се регистрират от
„Централен депозитар“ – АД, в централния
регистър на ценни книжа съгласно правилата
по чл. 129, ал. 4, т. 2, независимо от оспорвания и от предявени искове.“;
в) алинея 3 се изменя така:
„(3) Ред ът за поп ра вя не на г реш н и т е
вписвания в централния регистър на ценни
книжа се определя в правилата по чл. 129,
ал. 4, т. 2.“
27. В чл. 139:
а) в ал. 1 думите „Централния депозитар“
се заменят с „Централен депозитар“ – АД, по
поддържане и водене на централния регистър
на ценни книжа“;
б) в ал. 2 думите „Централният депозитар“
се заменят с „Централен депозитар“ – АД“,
а накрая се добавя „за дейността му по поддържане и водене на централния регистър
на ценни книжа“;
в) алинея 3 се отменя;
г) в ал. 4 думите „Централният депозитар“
се заменят с „Централен депозитар“ – АД“;
д) алинея 5 се отменя.

БРОЙ 83

ДЪРЖАВЕН

28. В чл. 141, ал. 2 думите „обездвижени
в Централния депозитар“ се заменят с „обездвижени и вписани в централния регистър
на ценни книжа“.
29. В чл. 145, ал. 3, изречение първо думите „Централния депозитар“ се заменят с
„централния регистър на ценни книжа“.
30. В чл. 148в, ал. 1, т. 1 и 4 думите „Централния депозитар“ се заменят с „Централен
депозитар“ – АД, централния депозитар на
ценни книжа, при който са регистрирани
ценните книжа на дружеството“.
31. В чл. 149, а л. 12, изречение първо
думите „Централния депозитар“ се заменят
с „централния депозитар на ценни книжа“.
32. В чл. 155 ал. 3 се изменя така:
„(3) Комисията незабавно уведомява за
оттегляне на търговото предложение регулирания пазар, инвестиционния посредник
или централния депозитар на ценни книжа,
при който са депозирани удостоверителните документи за акциите. В тридневен срок
от получаването на уведомлението инвест и ц ионни я т посред н и к и л и цен т ра л н и я т
депозитар на ценни книжа, при който са
депозирани удостоверителните документи за
акциите, осигуряват условия за връщане на
удостоверителните документи на приелите
предложението акционери.“
33. В чл. 156:
а) в ал. 1 думите „инвестиционен посредник или в Централния депозитар“ се заменят
с „инвестиционен посредник или централния
депозитар на ценни книжа, при който са
регистрирани“;
б) в ал. 4 думите „Централния депозитар“
се заменят с „централния регистър на ценни
книжа“.
34. В чл. 212, ал. 1 в текста преди т. 1 след
думите „заместник-председателя“ се добавя
„на одобрени от комисията вътрешни актове
на „Централен депозитар“ – АД“.
35. В чл. 221, ал. 1, т. 3 думите „чл. 127,
ал. 3 и 4“ се заменят с „чл. 127а, ал. 5 и 6“,
думите „чл. 133, ал. 1, изречение второ, и
ал. 3, чл. 135, ал. 1“ се заменят с „чл. 133,
ал. 3, чл. 135“.
36. В чл. 221а:
а) в ал. 1 думите „30 000 лв.“ се заменят
с „4 000 000 лв.“;
б) в ал. 2 думите „50 000 лв.“ се заменят
с „20 000 000 лв.“.
37. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1 се създават т. 50 и 51:
„50. „Централен депозитар на ценни книжа“
е централен депозитар по смисъла на § 1, т. 2
от допълнителните разпоредби на Закона за
пазарите на финансови инструменти.
51. „Участник“ е участник по смисъла на
§ 1, т. 82 от допълнителните разпоредби на
Закона за пазарите на финансови инструменти.“;
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б) в § 1г:
аа) досегашният текст става ал. 1;
бб) създава се ал. 2:
„(2) Законът предвижда мерки по прила га не т о на Регла мен т (ЕС) № 909/2014
на Европейския парламент и на Съвета от
23 юли 2014 г. за подобряване на сетълмента
на ценни книжа в Европейския съюз и за
централните депозитари на ценни книжа,
както и за изменение на директиви 98/26/ЕО
и 2014/65/ЕС и Регламент (ЕС) № 236/2012.“
§ 61. В Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
(обн., ДВ, бр. 55 от 2003 г.; попр., бр. 59 от
2003 г.; изм., бр. 107 от 2003 г., бр. 39 и 52
от 2004 г., бр. 31 и 87 от 2005 г., бр. 24, 38 и
59 от 2006 г., бр. 11 и 41 от 2007 г., бр. 16 от
2008 г., бр. 23, 36, 44 и 87 от 2009 г., бр. 25,
59, 73 и 77 от 2010 г., бр. 39 и 92 от 2011 г.,
бр. 26, 53 и 82 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г.,
бр. 47 и 57 от 2015 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 15,
77 и 101 от 2018 г. и бр. 17 и 24 от 2019 г.)
в т. 3 от приложението към чл. 9, а л. 1,
т. 2 след думите „Дейност като“ се добавя
„централен депозитар на ценни книжа“ и се
поставя запетая.
§ 62. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48
от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103
от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г.,
бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100
и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г.,
бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г.,
бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г.,
бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66,
103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от
2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67,
70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82
от 2009 г., бр. 41 и 101 от 2010 г., бр. 14, 18 и
34 от 2011 г., бр. 53 и 60 от 2012 г., бр. 15 и
20 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 95 от
2015 г., бр. 13 и 105 от 2016 г., бр. 62 и 102
от 2017 г., бр. 15, 27 и 88 от 2018 г. и бр. 28 и
33 от 2019 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 261г, ал. 2 думите „или в книгата
на акционерите, водена от дружеството или
от Централния депозитар“ се заменят със
„съответно в централния регистър на ценни
книжа, воден от „Централен депозитар“ – АД,
и в книгата на акционерите, водена от дружеството“.
2. В чл. 262ч ал. 5 се изменя така:
„(5) Когато съдружниците или акционерите
на преобразуващите се дружества трябва да
получат безналични акции, управителният
орган на приемащо или новоучредено дружество заявява пред централния регистър
на ценни книжа вписването на емисията
акции, включително откриването на сметки
или прехвърлянето на вече издадени акции.
След вписването по чл. 263в, ал. 1 и чл. 263г,
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ал. 1 централният регистър на ценни книжа
вписва емисията и разпределя акциите по
сметки или регистрира прехвърлянето на
акциите и когато е приложимо, предоставя
информацията на централния депозитар на
ценни книжа, при който са регистрирани
ценните книжа.“
3. В чл. 263, ал. 2, т. 9 думите „Централния депозитар“ се заменят с „централния
регистър на ценни книжа, както и когато е
приложимо – и пред централния депозитар
на ценни книжа, при който са регистрирани
ценните книжа“ и се поставя запетая.
4. В чл. 263а, ал. 2, т. 8 думите „Централния депозитар“ се заменят с „централния
регистър на ценни книжа, както и когато е
приложимо – и пред централния депозитар
на ценни книжа, при който са регистрирани
ценните книжа“ и се поставя запетая.
5. В чл. 264ж, ал. 2, т. 6 думите „Централния депозитар“ се заменят с „централния
регистър на ценни книжа, както и когато е
приложимо – и пред централния депозитар
на ценни книжа, при който са регистрирани
ценните книжа“ и се поставя запетая.
6. В чл. 634в, ал. 4 думите „съдът уведомява Централния депозитар за откриването
на производство по несъстоятелност, като
изпраща решението до Централния депозитар на ценни книжа“ се заменят със „съдът
уведомява централния регистър на ценни
книжа и когато е приложимо – съответния
централен депозитар на ценни книжа, при
който са регистрирани ценните книжа, за
откриването на производството по несъстоятелност, като им изпраща решението“.
7. В допълнителните разпоредби се създава § 1е:
„§ 1е. „Централен депозитар на ценни книжа“ е централен депозитар по смисъла на § 1,
т. 2 от допълнителните разпоредби на Закона
за пазарите на финансови инструменти.“
§ 63. В Закона за съдебната власт (обн.,
ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от
2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г.,
бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от
2011 г.; Решение № 10 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм., бр. 20,
50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и
71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от 2014 г.,
бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76 от
2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на
Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14 от
2017 г.; изм., бр. 63, 65, 85, 90 и 103 от 2017 г.,
бр. 7, 15, 49 и 77 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г.;
Решение № 2 на Конституционния съд от
2019 г. – бр. 19 от 2019 г.; изм., бр. 29 и 64 от
2019 г.) в чл. 175з, ал. 2 думите „регистрите
на Централния депозитар“ се заменят с „централния регистър на ценни книжа, воден от
„Централен депозитар“ – АД“.
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§ 64. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28
от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31
от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния
съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46
и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28,
39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72
и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65,
94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от
2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19
и 98 от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г.,
бр. 15, 23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г.,
бр. 14, 34, 41 и 61 от 2015 г., бр. 13 и 60 от
2016 г., бр. 13, 58 и 96 от 2017 г., бр. 7, 8, 64
и 90 от 2018 г. и бр. 56 и 79 от 2019 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 33, ал. 2 думите „Централния
депозитар“ се заменят с „централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен
депозитар“ – АД“.
2. В § 7, ал. 3 от допълнителните разпоредби думите „регистъра на Централния
депозитар“ се заменят с „централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен
депозитар“- АД“.
§ 65. В Закона за договорите за финансово
обезпечение (обн., ДВ, бр. 68 от 2006 г.; изм.,
бр. 24 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 77 от
2011 г., бр. 70 и 109 от 2013 г. и бр. 62 и 102
от 2015 г.) в чл. 3, ал. 1, т. 11 след думите
„централен депозитар“ се добавя „на ценни
книжа“.
§ 66. В Закона за особените залози (обн.,
ДВ, бр. 100 от 1996 г.; изм., бр. 86 от 1997 г.,
бр. 42 от 1999 г., бр. 19 и 58 от 2003 г., бр. 34 и
43 от 2005 г., бр. 30, 34 и 80 от 2006 г., бр. 53,
59 и 108 от 2007 г., бр. 100 от 2008 г., бр. 24
от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 38 от 2012 г.,
бр. 15 от 2013 г., бр. 107 от 2014 г., бр. 50
от 2015 г., бр. 50 и 105 от 2016 г., бр. 62 от
2017 г. и бр. 65 от 2018 г.) в чл. 18 се правят
следните изменения:
1. В ал. 1 думите „централния депозитар“
се заменят с „централния регистър на ценни
книжа, воден от „Централен депозитар“ – АД,
както и когато е приложимо – в съответния
централен депозитар на ценните книжа, при
който са регистрирани ценните книжа“.
2. В ал. 5 думите „Централният депозитар“
се заменят с „Централният регистър на ценни
книжа, воден от „Централен депозитар“ – АД,
съответно и централният депозитар на ценни
книжа, при който са регистрирани ценните
книжа“ и се поставя запетая.
§ 67. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38
и 44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г.,
бр. 22, 27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62
и 94 от 2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от
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2016 г., бр. 63, 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15,
16, 20, 22, 51, 77, 98 и 106 от 2018 г. и бр. 37 и
42 от 2019 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2 се създават т. 3 – 5:
„3. правомощията по издаване, отказ за
издаване и отнемане на лиценз за извършване
на банкова дейност на централните депозитари на ценни книжа и на определените от
тях лица за предоставяне на спомагателни
услуги от банков тип по чл. 54, параграф 2 от
Регламент (ЕС) № 909/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 юли 2014 г. за
подобряване на сетълмента на ценни книжа
в Европейския съюз и за централните депозитари на ценни книжа, както и за изменение на директиви 98/26/ЕО и 2014/65/ЕС и
Регламент (ЕС) № 236/2012 (OB, L 257/1 от
28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 909/2014“;
4. надзор съгласно чл. 60, параграф 1 от
Регламент (ЕС) № 909/2014 на дейност та
по предоставяне на спомагателни услуги от
банков тип и за изпълнение на пруденциалните изисквания по чл. 59 от Регламент (ЕС)
№ 909/2014 от централните депозитари на
ценни книжа по чл. 54, параграф 2, буква
„а“ и от определените за предоставяне на
спомагателни услуги от банков тип банки по
чл. 54, параграф 2, буква „б“ от Регламент
(ЕС) № 909/2014;
5. правомощията по чл. 39, параграф 3
и чл. 42 от Регламент (ЕС) № 600/2014 на
Европейск и я парламен т и на С ъве та о т
15 май 2014 г. относно пазарите на финансови
инструменти и за изменение на Регламент
(ЕС) № 648/2012 (OB, L 173/84 от 12 юни
2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС)
№ 600/2014“, по отношение на структурираните депозити.“
2. В чл. 29а, ал. 2 думите „Централният
депозитар“ се заменят с „Централен депозитар“ – АД“.
3. В чл. 32, ал. 1 думите „Централният
депозитар“ се заменят с „Централен депозитар“ – АД“ и се поставя запетая.
4. В чл. 103:
а) в ал. 12 накрая се добавя „на Регламент (ЕС) № 909/2014 и на Регламент (ЕС)
№ 600/2014“;
б) алинея 13 се изменя така:
„(13) Българската народна банка може да
приложи мерки по ал. 2 и в следните случаи:
1. когато съществува вероятност банката
да наруши разпоредбите на този закон, на
Регламент (ЕС) № 575/2013 и на актовете по
прилагането им в рамките на следващите
12 месеца;
2. когато въз основа на прегледа и оценката,
извършени в съответствие с чл. 79в, прецени,
че правилата, стратегиите, процедурите и
механизмите, въведени от банка, начинът на
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тяхното прилагане, собственият є капитал
или ликвидните є активи не осигуряват стабилно управление и покритие на рисковете.“
5. В чл. 145, т. 1 и чл. 148 навсякъде думата
„централизирана“ се заличава.
6. В чл. 152:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Който извърши или допусне извършването на нарушение на този закон, на Регламент (ЕС) № 575/2013, на Регламент (ЕС)
№ 648/2012, на Регламент (ЕС) 2015/2365, на
Регламент (ЕС) № 909/2014 или на нормативен акт по прилагането им или на Регламент
(ЕС) № 1031/2010, или не изпълни или допусне неизпълнение на издаден индивидуален
административен акт по този закон, ако
деянието не съставлява престъпление, се
наказва с глоба от 1000 до 4000 лв., а при
повторно нарушение – от 3000 до 12 000 лв.“;
б) създават се ал. 5 – 7:
„(5) При издадено искане от ЕЦБ на основание чл. 121г за налагане на имуществена
санкция за нарушение на Регламент (ЕС)
№ 575/2013 или на други директно приложими актове на Европейския съюз от кредитна
институция, финансов холдинг или смесен
финансов холдинг на нарушителя се налага
имуществена санкция в размер до двойния
размер на реализираната печалба или избегнатата загуба вследствие на нарушението.
Когато размерът на реализираната печалба
или избегнатата загуба не може да бъде определен, в случаите по изречение първо се
налага имуществена санкция в размер до
10 на сто от общия годишен оборот съгласно
годишния финансов отчет за предходната
финансова година.
(6) При издадено искане от ЕЦБ на основание чл. 121г за налагане на имуществена
санкция за нарушение или неизпълнение от
кредитна институция, финансов холдинг или
смесен финансов холдинг на административен акт, издаден на основание чл. 121б, ал. 1
или 2, на нарушителя се налага имуществена
санкция в размера по ал. 5 или периодична
имуществена санкция в размер до 5 на сто от
среднодневния оборот на ден за периода на
нарушението или неизпълнението, но за не
повече от 6 месеца от датата на връчване на
наказателното постановление за налагането
є. Среднодневният оборот се определя, като
общият годишен оборот съгласно годишния
финансов отчет за предходната финансова година се раздели на 365.
(7) В случаите по ал. 5 и 6, когато юридическото лице е дъщерно дру жество на
предприятие майка, за общ годишен оборот
се приема оборотът съгласно консолидирания отчет на крайното предприятие майка
за предходната финансова година.“
7. В чл. 153, ал. 1 думите „6 месеца“ се
заменят с „една година“.
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8. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 52:
„52. „Спомагателни услуги от банков тип“
са услугите по раздел В от приложението
към Регламент (ЕС) № 909/2014.“
§ 68. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 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 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и
105 от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100,
109 и 113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102
и 109 от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95,
99 и 103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59,
88, 97, 98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от
2011 г.; изм., бр. 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 и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от
2018 г.; изм., бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98,
102 и 105 от 2018 г. и бр. 12 и 35 от 2019 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 121ж, ал. 11 след думите „съответните вписвания“ се добавя „в централния
регистър на ценни книжа“.
2. В чл. 123а, ал. 4:
а) в т. 1 думата „специализираните“ се
заличава;
б) в т. 2 д у мата „спец иа лизи рани“ се
заличава.
§ 69. В Кодекса за застраховането (обн.,
ДВ, бр. 102 от 2015 г.; изм., бр. 62, 95 и 103
от 2016 г., бр. 8, 62, 63, 85, 92, 95 и 103 от
2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от 2018 г. и
бр. 17 и 42 от 2019 г.) в чл. 71, ал. 7 думите
„централен депозитар, получил лиценз от комисията“ се заменят с „централен депозитар
на ценни книжа“.
§ 70. В Гражданския процесуален кодекс
(oбн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.; изм., бр. 50 от
2008 г.; Решение № 3 на Конституционния
съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.; изм., бр. 69
от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от 20 09 г.;
Решение № 4 на Конституционния съд от
2009 г. – бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 82 от
2009 г., бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15
на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 5
от 2011 г.; изм., бр. 45, 49 и 99 от 2012 г.,
бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 53 и 98 от 2014 г.,
бр. 50 от 2015 г., бр. 15 и 43 от 2016 г., бр. 8,
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13, 63, 86, 96 и 102 от 2017 г., бр. 42 и 65 от
2018 г. и бр. 38 от 2019 г.) се правят следните
изменения:
1. В чл. 431, ал. 3 думите „на Централния
депозитар“ се заменят с „на централния регистър на ценни книжа, воден от Централния
депозитар, на централните депозитари на
ценни книжа“.
2. В чл. 516:
а) в ал. 1, изречение първо думите „Централния депозитар“ се заменят с „централния
регистър на ценни книжа“, а изречение второ
се изменя така: „Централният регистър на
ценни книжа уведомява незабавно съответния централен депозитар на ценни книжа,
при който са регистрирани ценните книжа,
и съответния регулиран пазар за наложения
запор.“;
б) в ал. 4 думите „Централният депозитар“
се заменят с „Централният регистър на ценни
книжа и когато е приложимо – съответният
централен депозитар на ценни книжа, при
който са регистрирани ценните книжа“ и
след тях се поставя запетая.
§ 71. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105
от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от
2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32,
41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от
2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26,
38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и
109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2
на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14
от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г.,
бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58,
62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 86, 92 и
103 от 2017 г., бр. 7, 15, 27, 77 и 98 от 2018 г.
и бр. 17 и 64 от 2019 г.) в чл. 203 се правят
следните изменения:
1. В ал. 3 в изречение първо думите „Централния депозитар“ се заменят с „централния
регистър на ценни книжа и когато е приложимо – съответния централен депозитар на
ценни книжа, при който са регистрирани
ценните книжа“ и в изречение второ думите „Централният депозитар“ се заменят с
„Централният регистър на ценни книжа и
когато е приложимо – съответният централен депозитар на ценни книжа, при който
са регистрирани ценните книжа“ и след тях
се поставя запетая.
2. В ал. 6 думите „Централният депозитар“
се заменят с „Централният регистър на ценни
книжа и когато е приложимо – съответният
централен депозитар на ценни книжа“.
§ 72. В Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране (обн.,
ДВ, бр. 77 от 2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г.,
бр. 109 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и
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34 от 2015 г., бр. 42, 76 и 95 от 2016 г., бр. 62,
95 и 103 от 2017 г. и бр. 15, 20, 24, 27 и 77 от
2018 г.) в чл. 21 ал. 11 се изменя така:
„(11) Управляващото дружество предоставя
за вписване в централния регистър на ценни
книжа, воден от „Централен депозитар“ – АД,
информация за новоемитираните и обратно
изкупените дялове, както и за лицата, закупили дялове и чиито дялове са обратно
изкупени.“
§ 73. В Закона за противодействие на
кору пци ята и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (обн., ДВ, бр. 7 от
2018 г.; изм., бр. 20, 21, 41 и 98 от 2018 г. и
бр. 1, 17 и 79 от 2019 г.) в чл. 129 се правят
следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Централния депозитар“
се заменят с „Централен депозитар“ – АД,
за вписване във водения от него централен
регистър на ценни книжа и когато е приложимо – до съответния централен депозитар
на ценни книжа, при който са регистрирани
ценните книжа“.
2. В ал. 2 думите „Централния депозитар“
се заменят с „централния регистър на ценни
книжа и когато е приложимо – на съответния централен депозитар на ценни книжа,
при който са регистрирани ценните книжа“.
3. В ал. 3 и 4 думите „Централният депозитар“ се заменят с „Централният регистър
на ценни книжа и когато е приложимо – съответният централен депозитар на ценни
книжа, при който са регистрирани ценните
книжа“ и след тях се поставя запетая.
§ 74. В Закона за Комисията за финансов
надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31,
67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39,
103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от
2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от
2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от
2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и
103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34,
62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.;
Решение № 10 на Конституционния съд от
2017 г. – бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92, 95
и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101 от
2018 г. и бр. 12, 17 и 42 от 2019 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 13:
а) в ал. 1, т. 26 накрая се поставя запетая и
се добавя „и приема наредби и издава указания
и други актове за въвеждане на изисквания,
критерии и условия, които произтичат от
препоръките и насоките, приложими спрямо
поднадзорните лица“;
б) в ал. 7 думите „т. 1 и 3“ се заменят с
„т. 1, 3 и 26“.
2. В чл. 14 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Индивидуалните административни актове на председателя на комисията подлежат
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на обжалване по съдебен ред пред Административния съд – София област, по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
(5) Обжалването по ал. 4 не спира изпълнението на индивидуалния административен
акт. При обжалване чл. 166 от Административнопроцесуалния кодекс не се прилага.“
3. В чл. 15, ал. 1, т. 3 думите „Централния
депозитар“ се заменят с „Централен депозитар“ – АД“.
4. В чл. 18 се създава ал. 11:
„(11) Обработването на лични данни от
комисията и нейните органи за целите на
финансовия надзор се смята за въпрос от
обществен интерес съгласно Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата
на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното
движение на такива данни и за отмяна на
Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно
защитата на данните) (OB, L 119/1 от 4 май
2016 г.) и не може да бъде ограничено от
изискванията на чл. 12 – 22 и 34 от същия
регламент.“
5. В чл. 21, ал. 5 думите „стаж по специалност „Право“ се заменят с „юридически стаж
по смисъла на Закона за съдебната власт и
Закона за адвокатурата“.
6. В чл. 24, ал. 1 думите „изпълнението
на нейните функции и която представлява
търговска, банкова или друга защитена от
закона тайна или чието разгласяване ще увреди търговския интерес на поднадзорните
лица“ се заменят с „целите на финансовия
надзор или във връзка с него“.
7. В чл. 30, ал. 1 т. 8 се изменя така:
„8. брокерите на финансови инструменти
и инвестиционните консултанти.“
8. В приложението към чл. 27, ал. 1:
а) в раздел I:
аа) в т. II на ред 9 думите „за признаване на
придобита квалификация на инвестиционен
консултант“ се заменят със „за признаване
на придобита квалификация“;
бб) в т. V на ред 43 думите „т. 35“ се заменят с „т. 33“;
б) в раздел IV, т. IV думите „в 7-дневен
срок от уведомяването за решението за допускането му до изпит“ се заменят с „най-късно
5 дни преди обявената дата за провеждане на
съответния изпит“ и думите „в срок един месец от получаване на решението, с което се
признава“ се заменят с „при подаване на
заявлението, с което се иска признаване на“.
§ 75. В Закона за прилагане на мерките
срещу пазарните злоупотреби с финансови
инструменти (обн., ДВ, бр. 76 от 2016 г.; изм.,
бр. 105 от 2016 г., бр. 95 от 2017 г., бр. 15 и 77
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от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) в чл. 17, ал. 2
думите „подали съобщения за нарушения“
и запетаята след тях се заличават.
§ 76. В Закона за Българската народна
банка (обн., ДВ, бр. 46 от 1997 г.; изм., бр. 49
и 153 от 1998 г., бр. 20 и 54 от 1999 г., бр. 109
от 2001 г., бр. 45 от 2002 г., бр. 10 и 39 от
2005 г., бр. 37, 59 и 108 от 2006 г., бр. 52 и 59
от 2007 г., бр. 24, 42 и 44 от 2009 г., бр. 97 и
101 от 2010 г., бр. 48 и 62 от 2015 г., бр. 51 и
59 от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 20
и 106 от 2018 г. и бр. 37 от 2019 г.) в чл. 39,
ал. 1 след думите „Фонда за преструктуриране
на инвестиционните посредници“ се поставя
запетая и се добавя „от „Централен депозитар“ – АД, за съхраняване на средствата
на Фонда за гарантиране на сетълмента на
финансовите инструменти“.
§ 77. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за обществените поръчки (ДВ,
бр. 86 от 2018 г.) в преходните и зак лючителните разпоредби се правят следните
изменения и допълнения:
1. Параграф 131 се изменя така:
„§ 131. (1) Възлож ителите започват да
изпълняват задължението за използване на
централизираната електронна платформа по
чл. 39а, ал. 1 съгласно график, приет с постановление на Министерския съвет, в срок
до 15 януари 2020 г.
(2) За обществените поръчки, чието възлагане е започнало до датата, определена в
графика по ал. 1, се прилага редът за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г. Този
ред се прилага и за сключване и изпълнение
на рамковите споразумения и договорите,
вк л ючи т ел но изп ра ща не на изиск уемата
информация.“
2. В § 137 думите „от 1 ноември 2019 г.“
се заличават и накрая се добавя „съгласно
графика по § 131, ал. 1“.
§ 78. В Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 92 от 2002 г.; изм., бр. 67
от 2003 г., бр. 36 от 2004 г., бр. 31 и 105 от
2005 г., бр. 30, 34, 59 и 80 от 2006 г., бр. 53
и 59 от 2007 г., бр. 67 от 2008 г., бр. 105 от
2011 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 22, 41, 50, 61, 62
и 94 от 2015 г., бр. 33 и 95 от 2016 г., бр. 20,
91 и 103 от 2017 г., бр. 22 от 2018 г. и бр. 33
от 2019 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 12а, ал. 1, изречение второ думите
„ал. 7“ се заменят с „ал. 3“.
2. В чл. 30:
а) в ал. 3 думите „като процент от общата сума на осребреното от синдика през
съответния месец имущество от масата на
несъстоятелността и на събраните през месеца вземания на банката“ се заменят с „от
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управителния съвет на фонда по ред, определен в наредба на Централната банка“;
б) алинея 7 се отменя.
3. В чл. 64:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Вземанията на лицата, които са извършили прихващания, обявени за недействителни по реда на чл. 59 с влезли в сила
съдебни решения, се вписват служебно от
синдика в списъка по ал. 1. За тези вземания
се прилага чл. 100.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. В чл. 71, ал. 3 думите „ал. 1“ се заменят
с „ал. 1 и 2“.
5. В чл. 95, ал. 2 след думите „вещи“ се
добавя „и права“.
6. В чл. 104, ал. 1 и 4 след думите „вещи“
се добавя „и права“.
§ 79. Разпоредбите на чл. 12а, ал. 1, чл. 30,
ал. 3, чл. 64, ал. 2, чл. 71, ал. 3, чл. 95, ал. 2
и чл. 104, ал. 1 и 4 от Закона за банковата
несъстоятелност се прилагат и за производствата по несъстоятелност на банки, открити
до влизането в сила на този закон.
§ 80. „Централен депозитар“ – АД, представя за предварително одобрение правилата
по чл. 129, ал. 4, т. 2 от Закона за публичното
предлагане на ценни книжа на комисията в
тримесечен срок от обнародването на този
закон в „Държавен вестник“. Член 167, ал. 4
и 5 от Закона за пазарите на финансови инструменти се прилагат съответно.
§ 81. Инвестиционните посредници и обвързаните агенти привеждат дейността си в
съответствие с изискванията на този закон
в 6-месечен срок от влизането му в сила.
§ 82. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на:
1. параграф 60, който влиза в сила 6 месеца
след обнародването на закона в „Държавен
вестник“;
2. параграф 67, т. 6 и 7, които влизат в
сила от деня, в който започва да се прилага
решението на Европейската централна банка
за тясно сътрудничество по чл. 7 от Регламент
(ЕС) № 1024/2013 на Съвета от 15 октомври
2013 г. за възлагане на Европейската централна банка на конкретни задачи относно
политиките, свързани с пруденциалния надзор
над кредитните институции;
3. параграф 77, който влиза в сила от
1 ноември 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 10 октомври 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Емил Христов
7889
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П РЕ ЗИ Д ЕН Т
Н А РЕП У Б Л И К АТА
УК АЗ № 232
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Душан Щраух – извънреден и пълномощен посланик на Чешката
република в Република България, с орден
„Мадарски конник“ първа степен за заслуги
в установяването, укрепването и развитието
на двустранните отношения между Република
България и Чешката република.
Издаден в София на 10 октомври 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил К ирилов
7975

УК АЗ № 233
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Награж давам проф. д-р Венко Митков
Александров с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за особено значимите му
заслуги за развитието на медицинската наука
и образованието.
Издаден в София на 14 октомври 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Минист ър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил К ирилов
8021

УК АЗ № 235
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Н а г ра ж д а в а м г -ж а А к и ко И г а я – г е нера лен ди рек т ор на Японо -бъ л гарската
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асоциация и генерален директор на Японобългарската фондация, с орден „Стара планина“ втора степен за изключително големи
заслуги за укрепването и развитието на отношенията на приятелство и сътрудничество
с Япония.
Издаден в София на 15 октомври 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил К ирилов
8022

УК АЗ № 236
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Наг ра ж давам г-н Тошимиц у Мотеги –
м и н ис т ър на вън ш н и т е рабо т и на Я по н и я и п редс едат ел на Гру пата за п ри ятелство с България в Долната камара на
парламента на Япония, с орден „Мадарски
конник“ първа степен за особено големи
заслуги за укрепването и развитието на отношенията на приятелство и сътрудничество
с Япония.
Издаден в София на 15 октомври 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил К ирилов
8023

УК АЗ № 237
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Хироми Йошида – доскорошен председател на Групата за приятелство с България в Горната камара на
парламента на Япония, с орден „Мадарски
конник“ първа степен за особено големи
заслуги за укрепването и развитието на от-
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ношенията на приятелство и сътрудничество
с Япония.
Издаден в София на 15 октомври 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил К ирилов
8024

УК АЗ № 238
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Наг ра ж давам г-н К а дзу нори Танака –
министър на реконструкцията на Япония и
генерален секретар на Групата за приятелство
с България в Долната камара на парламента на Япония, с орден „Мадарски конник“
втора степен за особено големи заслуги за
укрепването и развитието на отношенията
на приятелство и сътрудничество с Япония.
Издаден в София на 15 октомври 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил К ирилов
8025

УК АЗ № 239
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Джуничи Ишии – депутат
и генерален секретар на Групата за приятелство с България в Горната камара на парламента на Япония, с орден „Мадарски конник“
втора степен за особено големи заслуги за
укрепването и развитието на отношенията
на приятелство и сътрудничество с Япония.
Издаден в София на 15 октомври 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил К ирилов
8026
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 261
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи на
всички заинтересовани ведомства за 2019 г.
във връзка с Междуведомствения координационен механизъм за присъединяване на
Република България към Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР), създаден с Решение № 789 на Министерския съвет от 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за 2019 г. в общ размер до 2 817 215 лв. по
бюджетите на участващите ведомства за финансиране на дейностите по присъединяването
на Република България към ОИСР.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г. – в размер до 504 652 лв.;
2. по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. – в размер до 1 721 457 лв.;
3. по бюджета на Министерството на финансите за 2019 г. – в размер до 135 570 лв.;
4. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. – в
размер до 13 983 лв.;
5. по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2019 г. – в размер до
21 440 лв.;
6. по бюджета на Министерството на труда
и социалната политика за 2019 г. – в размер
до 21 600 лв.;
7. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за
2019 г. – в размер до 51 000 лв.;
8. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. – в размер
до 148 056 лв.;
9. по бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г. – в размер до 49 000 лв.;
10. по бюджета на Министерството на
туризма за 2019 г. – в размер до 24 147 лв.;
11. по бюджета на Националния статистически институт за 2019 г. – в размер до
105 000 лв.;
12. по бюджета на Агенцията за ядрено
регулиране за 2019 г. – в размер до 21 310 лв.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2019 г. за присъединяването
на Република България към Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие.

БРОЙ 83

ДЪРЖАВЕН

Чл. 2. (1) Със сумата до 145 000 лв. да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на развитието на ефективна дипломатическа
служба“, бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата
служба“, по бюджета на Министерството на
външните работи за 2019 г.
(2) Със сумата до 279 652 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
развитието на ефективна дипломатическа
служба“, бюджетна програма „Управление на
задграничните представителства и подкрепа
на българските граждани в чужбина“, по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2019 г.
(3) Със сумата до 80 000 лв. да се увеличат
разходите по „Политика в областта на публичната дипломация“, бюджетна програма
„Публични дейности“, по бюджета на Министерството на външните работи за 2019 г.
(4) Със сумата до 504 652 лв. да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3, т. 1 и 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 3. (1) Със сумата до 641 319 лв. да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на устойчивото икономическо развитие и
конкурентоспособност“, бюджетна програма
„Насърчаване на инвестициите за повишаване
на конкурентоспособността на икономиката“,
по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г.
(2) Със сумата до 15 000 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта
на устойчивото икономическо развитие и
конкурентоспособност“, бюджетна програма
„Насърчаване на предприемачеството и иновациите“, по бюджета на Министерството на
икономиката за 2019 г.
(3) Със сумата до 5000 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
устойчивото икономическо развитие и конк у рен тоспособност“, бюд жет на п рог рама
„Преструктуриране и ефективно управление
на държавната собственост“, по бюджета на
Министерството на икономиката за 2019 г.
(4) Със сумата до 5000 лв. да се увеличат
разходите по „Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност“, бюджетна програма „Защита
на потребителите“, по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г.
(5) Със сумата до 1 055 138 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
ефективното външноикономическо сътрудничество“, бюджетна програма „Реализация на
експортния потенциал и участие в търговската
политика на Европейския съюз“, по бюджета
на Министерството на икономиката за 2019 г.
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(6) Със сумата до 1 721 457 лв. да се увеличат показателите по чл. 19, ал. 3, т. 1 и 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 4. Със сумата 135 570 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
устойчивите и прозрачни публични финанси“,
бюджетна програма „Бюджет и финансово
управление“, по бюджета на Министерството
на финансите за 2019 г., както и показателите
по чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.
Чл. 5. (1) Със сумата до 7983 лв. да се увеличат разходите по бюджетна програма „Администрация“ по бюджета на Министерството
на земеделието, храните и горите за 2019 г.
(2) Със сумата до 2000 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
съхраняването и увеличаването на горите и
дивеча“, бюджетна програма „Специализирани
дейности в горските територии“, по бюджета
на Министерството на земеделието, храните
и горите за 2019 г.
(3) Със сумата до 4000 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
земеделието и селските райони“, бюджетна
програма „Растениевъдство“, по бюджета на
Министерството на земеделието, храните и
горите за 2019 г.
(4) Със сумата до 13 983 лв. да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3, т. 1 и 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 6. Със сумата до 21 440 лв. да се
увеличат разходите по бюджетна програма
„Администрация“ по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2019 г.,
както и показателите по чл. 18, ал. 3, т. 1 и 2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 7. Със су мата до 21 600 лв. да се
увеличат разходите по бюджетна програма
„Администрация“ по бюджета на Министерството на труда и социалната политика за
2019 г., както и показателите по чл. 14, ал. 3,
т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2019 г.
Чл. 8. Със сумата до 51 000 лв. да се
увеличат разходите по бюджетна програма
„Ефективна администрация и координация“
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.,
както и показателите по чл. 22, ал. 3, т. 1 и 2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 9. Със сумата до 148 056 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
равен достъп до качествено висше образование
и развитие на научния потенциал“, бюджетна програма „Международен образователен
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обмен“, по бюджета на Министерството на
образованието и науката за 2019 г., както
и показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 и 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 10. Със сумата до 49 000 лв. да се
увеличат разходите по бюджетна програма
„А дминистрация“ по бюджета на Министерството на правосъдието за 2019 г., както
и показателите по чл. 13, ал. 3, т. 1 и 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 11. Със сумата до 24 147 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
устойчивото развитие на туризма“, бюджетна
програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“, по бюджета на
Министерството на туризма за 2019 г., както
и показателите по чл. 21, ал. 3, т. 1 и 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 12. Със сумата до 105 000 лв. да се
увеличат разходите по бюджета на Националния статистически институт за 2019 г., както
и показателите по чл. 33, ал. 2, т. 1 и 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 13. Със сумата до 21 310 лв. да се
увеличат разходите по бюджета за 2019 г. на
Агенцията за ядрено регулиране за 2019 г.,
както и показателите по чл. 38, ал. 2, т. 1 и 2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
Чл. 14. Първостепенните разпоредители с
бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 да извършат съответните промени по бюджетите
си за 2019 г. на базата на фактически извършените разходи и да уведомят министъра на
финансите.
Чл. 15. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на съответните разпоредители с
бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8038
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 262
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2019 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на финансите за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на финансите за 2019 г.,
както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на устойчивите и прозрачни публични финанси“, бюджетна програма
„Защита на публичните финансови интереси“,
с 12 356 800 лв., в т.ч. показател „Персонал“
със 100 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на ефективното
събиране на всичк и държавни при ходи“,
бюджетна програма „А дминистриране на
държавните приходи“, с 8 416 800 лв.;
б) „Политика в областта на защитата на
обществото и икономиката от финансови
измами, контрабанда на стоки, изпиране на
пари и финансиране на тероризма“, бюджетна програма „Интегриране на финансовата
система във финансовата система на ЕС“,
със 100 000 лв., в т.ч. показател „Персонал“
със 100 000 лв. и бюджетна програма „Митнически контрол и надзор (нефискален)“ с
2 340 000 лв.;
в) други бюджетни програми, бюджетна
програма „Национален компенсационен жилищен фонд“, с 1 500 000 лв.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на финансите за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 55, ал. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8039
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 263
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2019 Г.
за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за насърчаване на
инвестициите, приет с Постановление № 221
на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 76 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 20 и 93 от
2009 г., бр. 62 от 2010 г., бр. 24 и 62 от 2013 г.,
бр. 2, 36 и 94 от 2014 г., бр. 40 и 88 от 2015 г.,
бр. 86 от 2017 г. и бр. 41 и 70 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) Преди подаване на заявлението по
ал. 1 инвеститорът подава пред съответния
компетентен орган по околна среда искане
за становище от носно доп уст имост та на
инвестиционния проект спрямо режимите,
определени в утвърдени планове за управление на речните басейни и в плановете за
управление на риска от наводнения, както
и по отношение на допустимостта спрямо
режима на дейностите в защитените зони и/
или защитените територии, както и за приложимата процедура по реда на глава шеста
от Закона за опазване на околната среда и/
или по чл. 31 от Закона за биологичното
разнообразие.“
2. Досегашната а л. 4 става а л. 5 и се
изменя така:
„(5) Компетентният орган по околна среда
представя в Българската агенция за инвестиции по служебен път с копие до инвеститора
становището по ал. 4.“
3. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 2. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1,
в секция V „ДЕКЛАРИРАНЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВА“, накрая думите „Подпис и печат:“
се заменят с „Подпис:“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Започналите производства се довършват по досегашния ред.
§ 4. Постановлението влиза в сила от
датата на обнародването му в „Държавен
вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8040
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 264
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2019 Г.

за допълнение на Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като
наркотични, приета с Постановление № 293
на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ,
бр. 87 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2013 г.,
бр. 70 от 2015 г., бр. 48 от 2016 г., бр. 6 и 88
от 2018 г. и бр. 41 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Параграф единствен. В приложение № 1
към чл. 3, т. 1 след ред:
„

-

„

MDMB-CHMICA Метил 2-{[1-(циклохексилметил)- 1H-индол-3-карбонил]амино}-3,3-диметилбутаноат

се създава ред:

“

Метил 2-[[1-(5-флуоропен- 5F-MDMB-PICA т и л) и н д о л - 3 - к а р б о н и л ]
амино]-3,3-диметилбутаноат

“
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

8041

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265
ОТ 17 ОКТОМВРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл. 30а от Закона за
медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2011 г.; изм. и доп.,
бр. 74 от 2013 г., бр. 76 от 2014 г., бр. 35 от
2015 г., бр. 104 от 2018 г. и бр. 27 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В глава трета се създава раздел IV с
членове 45 – 56:
„Раздел IV
Условия и ред за определяне стойността на
медицинските изделия и високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба
от обхвата на наредбата по чл. 82, ал. 6 от
Закона за здравето
Чл. 45. (1) Националната здравноосигурителна каса провежда ежегодно процедура
по договаряне за определ яне стойност та
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на заплащане на медицинските изделия и
високоспец иа л изи ра н и а парат и/у ред и за
индивидуална употреба от обхвата на наредбата по чл. 82, ал. 6 от Закона за здравето,
които са заплащани с публични средства
през предходната календарна година.
(2) Националната здравноосигу рителна
каса провежда на тримесечие или в други срокове процедури по договаряне за определяне
стойността на заплащане на медицинските
изделия и високоспециализирани апарати/
уреди за индивидуална употреба от обхвата
на наредбата по чл. 82, ал. 6 от Закона за
здравето, които не са заплащани с публични
средства през предходната календарна година.
Процедурите се провеждат при възникнала
необходимост и се организират по начин и
в срокове, които не нарушават своевременността на лечението на пациентите.
Чл. 46. Медицинските изделия и високоспециализираните апарати/уреди за индивидуална употреба се заплащат/доплащат с
трансфер от държавния бюджет чрез бюджета
на Министерството на здравеопазването.
Чл. 47. Медицинските изделия и високоспециализираните апарати/уреди за индивидуална употреба трябва да отговарят на
следните изисквания:
1. да отговарят на изискванията на Закона
за медицинските изделия;
2. да нямат регистрирани данни в ИАЛ
и EUDA MED за инциденти/потенциа лни
инциденти, както и за блокирани или изтеглени от пазара партиди през последните
две години, освен в случаите на медицински
изделия и високоспециализирани апарати/
уреди за индивидуална употреба, при които
не е налице такова изискване;
3. да са включени в Списъка по чл. 30а,
ал. 1 от Закона за медицинските изделия.
Чл. 48. (1) Процедурата по договаряне по
чл. 45, ал. 1 се извършва въз основа на спецификация, утвърдена от Надзорния съвет
на НЗОК в срок до 20 декември на предходната календарна година, която определя и
групира медицинските изделия и високоспециализираните апарати/уреди за индивидуална употреба, прилагани в условията на
извънболничната и болничната медицинска
помощ, по технически изисквания.
(2) Процедурите по договаряне по чл. 45,
ал. 2 се извършват въз основа на спецификации (технически характеристики), посочени
в документацията, въз основа на които се
иска предварително одобрение по чл. 82,
ал. 1а от Закона за здравето.
Чл. 49. (1) В срок до 10 работни дни
след утвърждаване на спецификацията по
ч л. 48, а л. 1, съо т вет но п ри на ли чие на
предварително одобрение по чл. 82, ал. 1а от
Закона за здравето в процедурата по чл. 48,
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ал. 2, НЗОК отправя покана на интернет
страницата си към производителите или търговците на едро със съответното медицинско
изделие, високоспециализиран апарат/уред
за индивидуална употреба, или към техни
упълномощени представители за участие в
процедура по определяне на стойността на
заплащането им.
(2) Поканата съдържа:
1. предмет на процедурата – медицински
изделия и високоспециализирани апарати/
уреди за индивидуална употреба, отразени
в спецификация със съответните им технически характеристики;
2. най-ниска стойност на съответното
медицинско изделие, високоспециализиран
а парат/у р ед з а и н д и ви д уа л на у по т р еба ,
заплащана от НЗОК през предходните три
календарни години, и цена, договорена по
реда на Закона за обществените поръчки от
лечебните заведения, прилагали тези медицинск и издели я и високоспециа лизирани
апарати/у реди за индивидуална употреба
(ако са налични съответни цени);
3. изискуеми от участниците документи;
4. място и краен срок за подаване на
предложения, като срокът не може да бъде
по-кратък от 7 работни дни от публикуването
на поканата.
(3) За участие в процедурата по определяне
на стойността на заплащане производителите
или търговците на едро, или техни упълномощени представители подават в НЗОК заявление, към което прилагат документите по
чл. 23, ал. 3, т. 3 – 8 и декларация за наличие
на действащ договор с лечебно заведение,
сключен по реда на Закона за обществените
поръчки (ако има такъв).
Чл. 50. (1) Процедурата по договаряне
стойността на заплащане се провежда от
комисия, определена от управителя на НЗОК.
(2) Членовете на комисията подписват
дек лара ц и я, че не са свърза н и л и ца по
смисъла на § 1, т. 1 от Търговския закон с
участниците в процедурата.
(3) Комисията извършва оценка на подадените документи, които следва да удостоверяват изпълнението на всички заложени
изисквания.
(4) Комисията осъществява дейността си
при условията и по реда на чл. 26, ал. 2 – 6.
(5) Комисията изготвя протокол, в койт о о т ра з я в а по с т ъп и л и т е п р ед ложен и я ,
извършената оценка по ал. 3 и резултатите
от нея. Неразделна част от протокола са и
предложените цени.
(6) Комисията уведомява кандидатите,
чиито предложения не отговарят на изискванията, че не са допуснати до участие в
процеду рата с посочване на съответните
мотиви.
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(7) Комиси ята публик у ва на интернет
страницата на НЗОК информация за:
1. допуснатите до договарянето участници – по вход ящи номера на за явлени я та
им и съответното медицинско изделие или
високоспециализиран апарат/уред за индивидуална употреба, за което са допуснати;
2. предложените най-ниски цени за съответното медицинско изделие, високоспециализиран апарат/у ред за индивидуална
употреба;
3. датата и графика, по който ще се проведе договарянето на отстъпки.
Чл. 51. С всеки от допуснатите участници
комисията провежда договаряне на отстъпки,
които не могат да бъдат по-ниски от 10 %
от предложената цена.
Чл. 52. Комисията представя на управителя на НЗОК заключителен протокол за
утвърждаване.
Чл. 53. (1) Процеду рата за договаряне
следва да приключи с подписан договор с
участниците в срок до 20 работни дни от
публикуването на поканата по чл. 49, ал. 1.
(2) В сл у чаите по чл. 54, а л. 3 НЗОК
ск лючва договор с лечебното заведение,
което е договорило по-ниска стойност по
предходна процедура, провеждана по Закона
за обществените поръчки.
(3) Извън случаите по ал. 2 НЗОК сключва
договор с търговеца на едро/производителя
на съответното медицинско изделие, високоспециализиран апарат/уред за индивидуална употреба, който е предложил най–ниска
стойност на заплащане с включена в нея
отстъпка.
Чл. 54. (1) Националната здравноосигурителна каса заплаща/доплаща стойности,
не по-високи от заплащаните/доплащаните
най-ниски съответни стойности през предходните три календарни години на медицинските
изделия, високоспециализираните апарати/
уреди за индивидуална употреба, при същите
спецификации (технически характеристики).
(2) Ког ат о п р е з п р ед ход н и т е т ри к алендарни години НЗОК не е заплащала за
съответното медицинско изделие, високоспециализиран апарат/уред за индивидуална употреба със същите спецификации (технически
характеристики), НЗОК заплаща стойност,
не по-висока от най-ниската стойност на
медицинско изделие, високоспециализиран
апарат/у ред за индивид уа лна у пот реба с
най-близки сходни спецификации (технически характеристики), заплащани от НЗОК
през предходните три календарни години, но
не по-високи от продажните цени по чл. 5,
ал. 2, т. 24 на съответното медицинско изделие, високоспециализиран апарат/уред за
индивидуална употреба след приспадане на
договорената отстъпка.
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(3) Ако лечебното заведение, в което ще
се приложи съответното медицинско изделие, високоспециализиран апарат/у ред за
индивидуална употреба, има сключен договор по Закона за обществените поръчки и
договорената цена по този закон е по-ниска
от определената стойност по тази наредба,
НЗОК заплаща на лечебното заведение пониската стойност.
(4) Ако през съответната календарна година НЗОК е провела процедура за заплащане
на стойността по реда на тази наредба за
съответното медицинско изделие, високоспециализиран апарат/уред за индивидуална
употреба, тази стойност се заплаща за всички
медицински изделия, високоспециализирани
апарати/уреди за индивидуална употреба, за
които е издадено одобрение за заплащането
им съгласно наредбата по чл. 82, ал. 6 от
Закона за здравето, без да се провежда нова
процедура през същата календарна година.
Чл. 55. При необходимост НЗОК може да
потърси съдействие от ИАЛ за определяне на
медицинското изделие, високоспециализиран
апарат/уред за индивидуална употреба с найблизки сходни спецификации (технически
характеристики) в случаите по чл. 54, ал. 2.
Чл. 56. (1) Националната здравноосигурителна каса публикува на интернет страницата
си информация за медицинските изделия,
високоспециализираните апарати/уреди за
индивидуална употреба и за заплатените за
тях средства през предходното тримесечие.
(2) Информацията по ал. 1 се публикува
в срок до един месец след изтичането на
съответното тримесечие.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. При определяне на най-ниската стойност на медицинските изделия, високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална
употреба през последните три календарни
години се отчитат трите календарни години, предхождащи годината, през която се
провежда съответната процедура от НЗОК,
включително периодите, в които медицинск и т е издел и я, вис око спец иа л изи ра н и т е
апарати/у реди за индивидуална употреба
са заплащани от Център „Фонд за лечение
на деца“.
§ 3. През 2019 г. базата за определяне на
стойностите по чл. 49, ал. 2, т. 2 и чл. 54,
ал. 1 и 2 са цените, които са заплатени от
Център „Фонд за лечение на деца“ през 2018 г.
§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
8042
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № 21
от 10 октомври 2019 г.

за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализирани карти и
регистри за електронни съобщителни мрежи,
съоръжения и свързаната с тях физическа
инфраструктура
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят съдържанието, условията и редът за създаване и поддържане на специализирани карти и регистри
на разположените от операторите електронни
съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура, както и
форматите на поддържане в електронен вид.
(2) Картите и регистрите по ал. 1 са специализирани карти и регистри по смисъла
на чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и
имотния регистър (ЗКИР).
(3) Наредбата се прилага от операторите на
електронни съобщителни мрежи по смисъла
на § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на
Закона за електронните съобщителни мрежи
и физическа инфраструктура (ЗЕСМФИ).
Чл. 2. Операторите на електронни съобщителни мрежи създават и поддържат, включително в електронен вид, специализирани
карти, регистри и информационни системи
за разположените от тях електронни съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях
физическа инфраструктура.
Чл. 3. (1) Специализираните карти и регистри се изработват с цел документиране
на пространственото положение и основните
технически характеристики на:
1. електронните съобщителни мрежи и
свързаната с тях физическа инфраструктура;
2. разположението на точката за достъп в
сградата.
(2) Специализираните карти и регистри
осигуряват информация при:
1. експлоатация и поддържане на електронните съобщителни мрежи, съоръжения
и свързаната с тях физическа инфраструктура;
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2. проучване и проектиране за изграждане
на нови и реконструкция на съществуващи
електронни съобщителни мрежи, съоръжения
и свързаната с тях физическа инфраструктура;
3. издаването на разрешенията за изработване на подробни устройствени планове, както
и влизането в сила на заповеди за одобряване
на подробни устройствени планове за физическа инфраструктура, включително парцеларен
план, или план-схема – в случаите на съвместно изграждане на физическа инфраструктура;
4. предварителни (прединвестиционни) и
обемно-устройствени проучвания и изработване на инвестиционни проекти;
5. създаване на информационен слой за
електронните съобщителни мрежи и свързаната с тях инфраструктура в информационните
системи на кадастъра и на имотния регистър;
6. избор на трасе на линейна физическа
инфраструктура за разполагане на електронни
съобщителни мрежи.
Чл. 4. (1) Специализираните карти и регистри на електронни съобщителни мрежи,
съоръжения и свързаната с тях инфраструктура
се изработват въз основа на кадастралната
карта и кадастралните регистри.
(2) За изработването на специализирани
карти и регистри на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях
инфраструктура се предоставят:
1. данни от кадастралната карта и кадастралните регистри – от Агенцията по геодезия,
картография и кадастър;
2. специализирани данни – от мрежовите
оператори или от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (в случай че операторите
са ги предоставили);
3. копия от кадастралните планове на подземните проводи и съоръжения от общинската
администрация и/или от ведомства и юридически лица, които съхраняват кадастрални
планове;
4. копия от одобрените инвестиционни
проекти и екзекутивни документации за изградените обекти на електронната съобщителна
инфраструктура – от техническия архив на
органа, издал разрешението за строеж.
(3) Агенцията по геодезия, картография и
кадастър предоставя данните по ал. 2, т. 1 и
2 при условията и по реда на ЗКИР.
(4) Държавните органи и органите на общинската администрация предоставят информацията по ал. 2 безвъзмездно.
Чл. 5. (1) Специализираните карти и регистри на електронните съобщителни мрежи,
съоръжения и свързаната с тях физическа
инфраструктура се изработват в цифров вид.
(2) Специализираните карти и регистри
се съхраняват в електронен вид в електронен
архив във формата по чл. 12, т. 5 от ЗКИР или
във формат, поддържан от Единната информационна точка.
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Чл. 6. (1) Специализираните карти и регистри на електронните съобщителни мрежи,
съоръжения и свързаната с тях физическа инфраструктура се изработват за урбанизираните
територии и за неурбанизираните територии.
(2) Специализираните карти се изработват
в геодезическата система по чл. 4, ал. 2 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри (ДВ, бр. 4 от
2017 г.).
Г л а в а

в т о р а

СЪДЪРЖАНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ
КАРТИ И РЕГИСТРИ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ
СЪОБЩИТЕЛНИ МРЕЖИ, СЪОРЪЖЕНИЯ
И СВЪРЗАНАТА С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА
Раздел I
Съдържание на специализираните карти
Чл. 7. (1) Специализираните карти на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и
свързаната с тях физическа инфраструктура в
цифров вид се представят в тематични слоеве.
(2) Специализираните карти за урбанизираните територии съдържат:
1. основни кадастрални данни:
а) границите и идентификаторите на поземлените имоти;
б) очертанията на сградите и идентификаторите им;
в) адрес на недвижимия имот;
г) граници на кадастрален район и граници
на районите на градовете съгласно чл. 10 от
Закона за административно-териториалното
устройство на Република България;
2. специализирани данни:
а) елементите на електронните съобщителни мрежи;
б) трасета на разположени съобщителни
кабели или на елементи от електронни съобщителни мрежи в съществуваща подземна
физическа инфраструктура и въздушно разположени съобщителни кабели и/или елементи
от електронни съобщителни мрежи;
в) знаци, определящи местоположението
на трасетата;
г) местоположение на разпределителни
кутии;
д) местоположение на шахти и инспекционни шахти;
е) местоположение на мачти;
ж) крайни разпределителни устройства;
з ) антенни съоръжения, кули и стълбове;
и) канали;
й) очертания на други елементи и съоръжения на мрежата и физическата инфраструктура,
в която са разположени мрежите;
к) сгради и помещения на оператора на
електронната съобщителна мрежа, които не
са обект на кадастралната карта;
л) подстъпи към сгради и точка за достъп.
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(3) Специализираните карти за неурбанизираните територии съдържат:
1. основни кадастрални данни:
а) държавна граница и граници на административно-териториалните единици;
б) граници на кадастрални райони;
в) граници и идентификатори на поземлени
имоти;
г) очертания на сгради и идентификаторите
им;
2. специализирани данни:
а) елементите на електронните съобщителни мрежи;
б) трасета на разположени съобщителни
кабели или на елементи от електронни съобщителни мрежи в съществуваща подземна
физическа инфраструктура и въздушно разположени съобщителни кабели и/или елементи
от електронни съобщителни мрежи;
в) знаци, определящи местоположението
на трасетата;
г) кабелите и техните единни кодови номера;
д) местоположение на разпределителни
кутии;
е) местоположение на шахти и инспекционни шахти;
ж) местоположение на мачти;
з) крайни разпределителни устройства;
и) антенни съоръжения, кули и стълбове;
й) канали;
к) очертания на други елементи и съоръжения на мрежата и физическата инфраструктура,
в която са разположени мрежите;
л) разположението и размерите на сервитутните ивици.
(4) Специализираните карти съдържат и
данни за:
а) точки от геодезическата основа;
б) граници на жилищни комплекси;
в) водни течения и водни площи;
г) наименованията на области, общини,
кметства, райони, населени места, селищни
образувания, квартали, жилищни комплекси,
площади, улици, природни и исторически
забележителности, местности, водни течения
и водни площи, пристанища, пътища, железопътни линии и др., през които преносните
мрежи преминават, а разпределителните мрежи
обслужват.
Чл. 8. (1) За изобразяване на елементите от
електронната съобщителна мрежа се използват
символни означения (условни знаци) съгласно
приложение № 1.
(2) За обектите по ал. 1 в цифров вид и
таблична форма се съхраняват паспортни
данни, които включват единни кодови номера,
графични и цифрови данни.
Чл. 9. (1) Точността на специализираните
карти съответства на изискванията в Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри.
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(2) Специализираните карти в цифров
вид се изработват във формата по чл. 12,
т. 5 от ЗКИР.
Раздел II
Съдържание на специализираните регистри
Чл. 10. (1) Специализираните регистри на
кабелните електронни съобщителни мрежи
в подземна физическа инфраструктура съдържат данни за:
1. акт, удостоверяващ правата върху електронна съобщителна мрежа;
2. предназначение на мрежата;
3. вид на мрежата;
4. начин на разполагане на мрежата;
5. вид на съоръжението;
6. марк и ровка на кабели те и д ру г и те
елементи на мрежата;
7. единен кодов номер на мрежата или
съоръжението;
8. регистрационен номер на паспорта на
съоръжението.
(2) Съдържанието и полетата на регистрите на електронните съобщителни мрежи,
разположени в подземна физическа инфраструктура, са съгласно приложение № 2.
Чл. 11. (1) Специализираните регистри
на кабелна електронна съобщителна мрежа,
разположена в надземна физическа инфраструктура, съдържат данни за:
1. предназначение на мрежата;
2. вид на мрежата;
3. вид на съоръжението;
4. начин на окачване на мрежата;
5. маркировка на мрежата;
6. единен кодов номер на мрежата или
съоръжението;
7. регистрационен номер на паспорта на
съоръжението.
(2) Съдържанието и полетата на регистрите на електронната съобщителна мрежа,
разположена в надземна физическа инфраструктура, са съгласно приложение № 2.
Ч л. 12. Рег ис т ри т е по ч л. 10 и 11 с е
поддържат от операторите на електронни
съобщителни мрежи.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ К АРТИ И РЕГИСТРИ
Н А Е ЛЕК Т РОН Н И Т Е С ЪОБЩ И Т Е Л Н И
МРЕЖИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СВЪРЗАНАТА
С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА
Раздел I
Общи положения
Чл. 13. (1) Операторът на елек т ронна
съобщителна мрежа възлага изработването
на специализирани карти и регистри на правоспособни лица по чл. 16, ал. 1 от ЗКИР.
(2) Операторът на електронна съобщителна мрежа:
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1. уведомява органите на местната администрация и заинтересуваните ведомства и
лица за началото и времетраенето на работите и за изпълнителите;
2. издава на изп ъ лни тели те сл у жебна
бележка, съдържаща име на обекта за изпълнение, име на изпълнителя и времетраенето
на работите;
3. предоставя достъп на изпълнителите до
документи и данни, необходими за пряката
им работа;
4. осигурява достъп на изпълнителите до
електронната съобщителна мрежа.
(3) Преди приемане на специализираните
карти и регистри операторите на електронните съобщителни мрежи ги съгласуват с
мрежовите оператори на съответната физическа инфраструктура.
Чл. 14. В случаите, когато шахти, колектори, касети, шкафове и други към подземни
и надземни елементи и съоръжения на електронните съобщителни мрежи и свързаната
с тях инфраструктура се ползват съвместно
от няколко оператори, тяхното отваряне се
извършва само в присъствието на представители на собственика на физическата инфраструктура при спазване на изискванията
за безопасност.
Чл. 15. Обектите на специализираната
карта се заснемат по геодезически методи
в съответствие с изискванията на Наредба
№ РД-02-20-5 от 2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри.
Раздел II
Изработване и приемане на специализираните карти и регистри на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната
с тях инфраструктура
Чл. 16. (1) При изработването на специализираните карти на електронните съобщителни мрежи и свързаната с тях физическа
инфраструктура се използва геодезическата
основа на кадастралната карта.
(2) Нова работна геодезическа основа се
създава при необходимост съгласно изискванията на Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. за
съдържанието, създаването и поддържането
на кадаст ра лната карта и кадаст ра лните
регистри.
Чл. 17. (1) Физическата инфраструктура с
широчина до 0,5 m, предназначена за разполагане на съобщителните кабели, и самите
съобщителни кабели се заснемат по оста им,
а останалите – по външните им размери.
Заснемат се всички отклонения на трасето
от правата линия, по-големи от 0,2 m. При
заснемане на кабели, положени свободно в
земята, подробните точки на правите участъци не трябва да са на повече от 20 m.
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Кривите участъци се заснемат с достатъчен
за вярното им изобразяване брой точки, но
с не по-малко от три точки – начало, среда
и край на кривата.
(2) Кана лни м реж и, кана лни бетонни
блокове, инсталационни колектори и други
се заснемат при шахтите, чупките и в правите участъци, като подробните точки са с
гъстота не по-голяма от 50 m.
(3) Съобщителни кабели, положени в канална мрежа, канални бетонни блокове или
пакет тръби, се заснемат по външните размери
на съответната канална мрежа, както и по
външните размери на каналните бетонни
блокове или на пакета тръби. Заснемането
се извършва чрез шахтите, като се измерват
дълбочините на съоръженията до горния и
долния им край.
(4) Всички шахти и камери се заснемат
ситуационно по външните им размери, а
кръглите шахти и камери – с една точка и
диаметъра им. Кръглите капаци на шахти
се заснемат с една точка, а правоъгълните
капаци – с две точки и с размерите им. Измерват се дълбочините на шахтите.
Чл. 18. (1) За определяне на хоризонталното и вертикалното положение на подземните елементи на електронната съобщителна
м р еж а п ри необход и мо с т с е из раб о т ват
напречни профили.
(2) За еднозначно установяване на електронните съобщителни кабели и физическата
инфраструктура, в която са разположени,
се използват методи и технологии, които
осиг у ряват спазване на изиск вани я та на
тази наредба.
Чл. 19. (1) Височинното положение на
електронната съобщителна мрежа, разположена в подземна физическа инфраструкт у ра, се определ я чрез геомет рична или
тригонометрична нивелация при спазване
на следните изисквания:
1. надморските височини на електронната
съобщителна мрежа и съответната физическа инфраструктура, при която са изградени шахти, се определят чрез нивелация на
капаците на шахтите и по измерените в тях
дълбочини;
2. надморските височини на електронната с ъобщ и т ел на м реж а и с ъо т ве т ната
физическа инфраструктура, при която не са
изградени шахти, и на съоръженията към
тях се определят преди засипването им или
чрез проводотърсач.
(2) Височинното положение на електронната съобщителна мрежа, разположена в
подзем на физи ческ а и нфрас т ру к т у ра, с е
определя чрез напречни профили – в местата, където наклоните се променят, а при
непроменлив наклон – през 80 m.
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Чл. 20. (1) Електронните съобщителни
мрежи и свързаната с тях физическа инфраструктура се заснемат и обследват чрез
шахтите, излазите, разпределителните шкафове, крайните разпределителни устройства,
радиошкафовете и кабелните трасета.
(2) Новоразположените електронни съобщителни мрежи и съответната физическа
инфраструктура се заснемат при спазване на
следните изисквания:
1. заснемането се извършва преди засипването;
2. заснемат се всички предпазни кожуси,
като се вземат и необходимите данни за
диаметъра и материала;
3. заснемат се отводнителните канали
на топлопроводните шахти и на каналните
телефонни мрежи;
4. при пакет от кабели в общ изкоп се
заснемат двата крайни кабела по положение
и ниво, като се записват необходимите данни
за всички кабели;
5. кабели с различно напрежение, поставени в общ изкоп, се заснемат поотделно;
6. заснемат се видимите надземни части
на инсталационните колектори, а отвътре –
размерите им;
7. заснемат се всички резерви на кабелите.
(3) Освен елек т рон н и т е с ъобщ и т ел н и
мрежи по ал. 2 се заснемат и каналните
бетонни блокове, пакетите тръби, обществените телефонни постове и кабелните муфи.
(4) За вида на кабелите, в т.ч. кабели, положени в канална мрежа, в бетонни блокове
или в пакет тръби, се събират данни, които
се отразяват в специализираните карти.
(5) Обектите на електронните съобщителни мрежи и свързаната с тях физическа
инфраструктура и отразяването им в специализираната карта и регистри се определят с
техническо задание, разработено от оператора
на електронна съобщителна мрежа.
Чл. 21. (1) Специа лизираните карти и
регистри се приемат от комисията по чл. 32,
ал. 4 от ЗКИР.
(2) Комисията по ал. 1 в 30-дневен срок
от назначаването є проверява съдържанието и точността на специализираните карти
и регистри и взема решение за приемането или неприемането им. За направените
констатации и взетото решение се съставя
протокол.
(3) В случаите, когато комисията не приеме специализираните карти и регистри, се
определя срок за отстраняване на допуснатите
несъответствия, след което те се разглеждат
в 30-дневен срок от комисията по ал. 1.
(4) Копие от приетите карти и регистри на
електронна съобщителна мрежа и физическа
инфраструктура в цифров вид се предават
в А генци ята по геодези я, картографи я и
кадастър в 30-дневен срок.
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ч е т в ъ р т а

ПОДДЪРЖ АНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ К АРТИ И РЕГИСТРИ
Н А Е ЛЕК Т РОН Н И Т Е С ЪОБЩ И Т Е Л Н И
МРЕЖИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СВЪРЗАНАТА
С ТЯХ ИНФРАСТРУКТУРА
Чл. 22. Специализираните карти и рег ис т ри с е под д ърж ат, к ат о нас т ъп и л и т е
промени при изграждането, разширението,
основното обновяване, основни я ремонт,
експлоатацията и поддържането на обектите
на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура се
отразяват в картите и регистрите в цифров
вид в едномесечен срок от приключването
на съответната дейност.
Чл. 23. Специализираните карти и регистри се поддържат и съхраняват от операторите на електронни съобщителни мрежи.
Техническите дейности при поддържането
на специализираните карти се извършват от
правоспособни лица по чл. 16, ал. 1 от ЗКИР.
Чл. 24. Специализираните карти и регистри се поддържат в актуално състояние чрез
геодезически измервания по реда на глава
трета, раздел II от наредбата.
Чл. 25. Разходите за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри на
подземните и надземните електронни съобщителни мрежи и свързаната с тях физическа
инфраструктура са за сметка на оператора
на електронната съобщителна мрежа.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Шурф“ е ръчен изкоп, перпендикулярно
на трасето на подземните мрежи, за установяване на действителното местоположение
и вида на подземните мрежи и съоръжения,
когато е невъзможно да се определи точното
им местоположение или има съмнения за
верността на подземния кадастър.
3. „Единен кодов номер“ е уникален номер, чрез който операторът на електронна
съобщи телна м режа посочва еднозначно
мрежата на територията на страната.
4. „Неу рбанизирани територии“ са територии по смисъла на § 1, т. 21 от ЗКИР.
ПРЕХОДНИ И ЗАК ЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. До одобряването на кадастрална карта
и кадастрални регистри за дадена територия за създаване на специализирани карти
се ползват плановете и картите, създадени
по реда на отменени я Закон за единни я
кадастър на Народна република България,
отменения Закон за териториално и селищно устройство, Закона за собствеността и
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ползването на земеделските земи и Закона
за възстановяване на собствеността върху
горите и земите от горския фонд.
§ 3. До съ здаване на спец иа лизи рани
карти по чл. 32 от Закона за кадастъра и
имотния регистър собственикът, съответно
възложителят, е длъжен да предостави на общинската администрация данни за строежи,
които не са обект на кадастралната карта.
Строежите не се въвеждат в експлоатация,
преди собственикът, съответно възложителят,
да представи удостоверение от общинската
администрация, че данните са предоставени
в необходимия вид и обем за отразяването
им в кадастралните планове и/или в планове
на подземните проводи и съоръжения.
§ 4. До одобряване на формата на записа в
цифров вид по чл. 12, т. 5 от Закона за кадастъра и имотния регистър за специализирани
карти в цифров вид се използва форматът,
одобрен от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
§ 5. Създадените специализирани карти
и регистри по реда на отменената Наредба
№ 18 от 2005 г. за съдържанието, условията
и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената
от оператори да лекосъобщителна инфраструктура запазват действието си.
§ 6 . О пе рат о ри т е н а е лек т р он н и с ъ общ и т елни м реж и, кои т о не са съ зда ли
специализирани карти и регистри по реда
на отменената Наредба № 18 от 2005 г. за
съдържанието, условията и реда за създаване
и поддържане на специализираните карти и
регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура, изработват
специализирани карти и регистри за електронни съобщителни мрежи, съоръжения и
свързаната с тях физическа инфраструктура
по реда на тази наредба в срок до 2 години
от влизането є в сила.
§ 7. Наредбата се издава на основание
чл. 57, ал. 2 от Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура и отменя Наредба № 18 от 2005 г. за
съдържанието, условията и реда за създаване
и поддържане на специализираните карти и
регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура (ДВ, бр. 53
от 2005 г.).
§ 8. Наредбата влиза в сила 3 месеца след
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър на транспорта, информационните
технологии и съобщенията:
Росен Желязков
Министър на регионалното развитие
и благоустройството:
Петя Аврамова
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Приложение № 1
към чл. 8, ал. 1
Графични символни означения на елементите
на електронни съобщителни мрежи
Графично
означение

Наименование
Изнесена мрежа
Районна автоматична телефонна
централа (РАТЦ)
Възлова автоматична телефонна
централа (ВАТЦ)
Учрежденска автоматична телефонна централа (УАТЦ)
Телефонен концентратор (ТК)

Автоматична междуселищна телефонна централа (АМТЦ)
Международна автоматична телефонна централа (МАТЦ)
Главна междуселищна автоматична
телефонна централа (ГМАТЦ)
Централна международна и междуселищна централа (ЦЦ)
Възлова автоматична междуселищна телефонна централа (ВАМТЦ)
Селищна и междуселищна телефонна централа с обща сграда
ВАТЦ и АМТЦ с обща сграда
Телефонна колонка с кабелен телефонен излаз
Съществуваща кабелна телекомуникационна ша х та – стан дарт на
(по БДС)
Нова кабелна телекомуникационна
шахта – стандартна (по БДС)
Нестандартна нова кабелна шахта
(тип „табакера“ и др.)
Кабелна телекомуникационна шахта за реконструкция
Кабелна телекомуникационна шахта в реконструкция
Кабелна телекомуникационна шахта,
отведена в градската канализация

ВЕСТНИК
Графично
означение

С Т Р. 4 1
Наименование
Напречен профил на бетонен кабелен телефонен канал, покрит с плочи
и с положен в него телефонен кабел
Свободен подземен телефонен канал
от тръби (поливинилхлоридни, железни, каменинови) с диаметър до
12, 25, 32, 40, 50, 75, 110 и 140 mm
Свободен подземен телефонен канал от бетонни канални блокове с
диаметър 100 и 110 mm
Подземен телефонен канал от тръби
с изтеглен кабел в него – зает канал
или защитни тръби
Подземен телефонен канал от бетонни канални блокове с изтеглен
в него кабел – зает канал
Проектирано заемане с кабел на
подземен телефонен канал от тръби – запазен канал
Проектирано заемане с кабел на подземен телефонен канал от бетонни
канални блокове – запазен канал
Напречен профил на подземна канална телефонна мрежа от канални
бетонни блокове – тип „А“ с диаметър 100 mm и тип „Б“ с диаметър
110 mm (БДС 513-72)
Напречен профил на подземна канална телефонна мрежа от тръби
Напречен профил на съществуваща
канална телефонна мрежа от бетонни канални блокчета, проектирана
за разширяване
Напречен профил на съществуваща
канална телефонна мрежа от тръби,
проектирана за разширение
Напречен профил на смесена канална телефонна мрежа от бетонни
канални блокове и тръби
Напречен профил на армирано положени телефонни кабели с данни
за дълбочината и разстоянието от
твърди точки
Напречен профил на стоманена
полутръба за защита на съществуващи армирано положени телефонни
кабели
Напречен профил на канал за телефонен кабел от профилна Г-образна
и П-образна стомана
Напречен профил на канал за телефонен кабел
Армирано положен телефонен кабел, защитен чрез покриване със
стоманен П-образен профил или
П-образен бетонен блок
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Наименование
Армирано положен телефонен кабел,
запушен чрез обграждане с тухли
Армирано положен телефонен кабел, покрит с 4 тухли на 1 m трасе
Армирано положен телефонен кабел, покрит с 8 тухли на 1 m трасе
Ламаринено, дървено, пластмасово
кабелно корито за преход по мост
или подпорна стена (пасарелка)
Канален кабелен телефонен излаз
за стена, защитен с тръба
Кабелен телефонен излаз – общо
означение

ВЕСТНИК
Графично
означение
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Наименование
Тръбна или шлаух инсталация за
разпределяне въздуха по кабелите
Знак, който посочва от коя страна
на улицата минава кабелното трасе
Съществуваща муфа, проектирана
за преработване
Изолираща кабелна обвивна муфа
Крайна разпределителна муфа
Крайна разпределителна муфа

Муфа – общо означение

К ра й на ра зп редел и т ел на м уфа,
изолирана от металните обвивки на
разпределителните кабели

Муфа с резервни кабелни чифтове,
изведени на мундщук

К ра й на ра зп редел и т ел на м уфа,
изолирана от металните обвивки на
разпределителните кабели

Муфа с резервни кабелни чифтове

Муфа с външно заземяване на металните обвивки

Муфа с резервни кабелни чифтове
в муфата

Галванично свързване на проводник

Муфа със запушени кабелни чифтове

Кабелен разпределителен шкаф –
метална конструкция

Кондензаторна муфа

Кабелен разпределителен шкаф в
помещение

Симетрирана муфа

Но в к а б е л е н р а з п р ед е л и т е л е н
шкаф – метална конструкция

Пупинова бобина

Нов кабелен разпределителен шкаф
в помещение

Пупинова бобинна кутия

Изолираща кабелната обвивка муфа

Пупинова бобинна кутия с кондензаторно симетриране при надлъжно
изравняване

Клемов кабелен краищник

Газозапушване в съединителна муфа

Замостяване на въздуха при газозапушваща муфа
Пункт за измерване налягането на
въздуха (постоянен вентил)
Захранващ с въздух под налягане
пункт
Уредба за наблюдение на кабелите
чрез въздух под налягане

Крайна кабелна разпределителна
кутия за 10 или 20 чифта (ЕV кутия)
Крайна кабелна разпределителна
кутия (ЕV кутия за 5 чифта)
Крайна кабелна разпределителна кутия, паралелно включена (дериватна)
Преходна крайна кабелна разпределителна кутия за 10 двойки с
предпазители (FA кутия), монтирана
на стена
Преходна крайна кабелна разпределителна кутия за 10 двойки с
предпазители (FA кутия), монтирана
на стълб
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Графично
означение

Нова крайна кабелна разпределителна кутия за 10 или 20 чифта

Наименование
Оптичен разпределител – Б страна
Оптичен съединител – А страна

Нова преходна крайна кабелна разпределителна кутия за 10 двойки с
предпазители (FA кутия), монтирана
на стена
Нова преходна крайна кабелна разпределителна кутия за 10 двойки с
предпазители (FA кутия), монтирана
на стълб
Нова п реход на к ра й на к абел на
разпределителна кутия, паралелно
включена (дериватна)
Клемов кабелен краищник в разпределителен шкаф

Оптичен съединител – Б страна
Съединителна муфа
Регенератор
Заземяване
Единичен дървен стълб
о

А – стълб, дървен
Двоен дървен стълб

Кабелен краищник – 10“, 20“, 30“,
50“

8


Разделителен кабелен краищник

Стоманобетонен стълб
Жив плет
Маркиращо стълбче
Знак, който посочва от коя страна
на улицата минава кабелното трасе

Терминален кабелен краищник

Необсл у ж ваем рег енерат орен
пункт – НРП1

Новопроектиран кабелен краищник – 10“, 20“, 30“, 50“

Обслужваем регенераторен пункт –
ОРП
Съединително място при оптичен
кабел – M

Новопроектиран разделителен кабелен краищник



Новопроектиран терминален кабелен краищник

НРП плюс друго съоръжение
ОРП плюс друго съоръжение
М плюс друго съоръжение

Накрайник на коаксиален чифт

Необслужваем усилвателен пункт –
НУП

Изкуствен удължител на кабелни
вериги

Обслужваем усилвателен пункт –
ОУП

Регенератор (РСМ)

Съединително място при симетричен или коаксиален кабел – СМ

Кабелна линия

Усилвателен пункт на съединително
място – УСМ

Общо означение на кабелен резерв
на подземна кабелна линия
Кабелен резерв – разположение на
подземна кабелна линия
Телефонен кабел в изкоп, подложен
на силнотоково влияние
Подводен телефонен кабел

НУП плюс друго съоръжение

Подземен кабелен колектор

УСМ плюс друго съоръжение

Телефонен кабел, защитен в бетонен
канален блок или в тръба с дължина,
по-голяма от 5 m

ОУП плюс друго съоръжение
СМ плюс друго съоръжение
УСМ плюс друго съоръжение

Символите се изобразяват с черно и бяло и може
да се оцветяват допълнително, но самият цвят не
може да е отличителна черта.
1
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Приложение № 2
към чл. 10, ал. 2 и чл. 11, ал. 2
Регистри на електронни съобщителни мрежи, разположени в подземна инфраструктура
Акт, удостоверя- ПредназНачин на Вид на Марки- Единен кодов Регистрационен
Вид на
ващ правата върху начение
разпола- съоръ- ровка номер на мре- номер на пасмреелектронна съобна мрегане на
жени- на мре- жата или съо- порта на съожата
щителна мрежа
жата
мрежата
ето
жата
ръжението
ръжението
1

2

3

4

5

6

7

8

Регистри на електронни съобщителни мрежи, разположени в надземна физическа инфраструктура
ПредназВид на
начение на
мрежата
мрежата
1

2

Вид на
съоръжението

Начин на
Единен кодов ноРегистрационен
Маркировка
окачване
мер на мрежата номер на паспорта
на мрежата
на мрежата
или съоръжението на съоръжението

3

4

5

6

7

7932

МИНИСТЕРСТВО
НА ТУРИЗМА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 04-14
от 9 октомври 2019 г.

за условията и реда за сертифициране на
„Балнеолечебен (медикъл СП А) цент ър“,
„СПА център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център“
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. условията и редът за сертифициране на
самостоятелните и прилежащите към места
за настаняване в курортна и градска среда
балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес
и таласотерапевтични центрове;
2. минималните задължителни изисквания
за изграждане, обзавеждане и оборудване,
обслужване, предлагани услуги и професионална и езикова квалификация на персонала,
на които трябва да отговарят съответните
центрове, за да получат сертификат за „Балнеолечебен (медикъл СПА) център“, „СПА
център“, „Уелнес център“ или „Таласотерапевтичен център“.
Чл. 2. Тази наредба не се прилага за бръснарските, фризьорските и козметичните салони, сауните и солариумите, открити като
самостоятелни обекти.
Чл. 3. (1) Видовете центрове, подлежащи
на сертифициране, определени според предоставяните в тях услуги, са:
1. балнеолечебен (медикъл СПА) център;
2. СПА център;
3. уелнес център;
4. таласотерапевтичен център.

(2) Центровете по ал. 1, т. 2 и 3 следва да
бъдат вписани в публичния регистър на обектите с обществено предназначение по реда
на чл. 36. ал. 1 от Закона за здравето (ЗЗ).
(3) Центровете по ал. 1. т. 1 и 4 се създават от лечебни заведения по чл. 8. ал. 1,
т. 2 и чл. 9, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), които осъществяват дейност
по медицинската специалност „Физикална и
рехабилитационна медицина“.
(4) В случаите, когато центровете по ал. 1
ползват за дейността си минерална или друг
вид вода от конкретно водовземно съоръжение, следва да имат издадено разрешение
за водовземане при условията и по реда на
Закона за водите.
Чл. 4. (1) Минималните задължителни
изиск вани я за изг ра ж дане, обзавеж дане,
оборудване, обслужване и предлагани услуги,
както и изискванията към персонала и лицето
с функции по управление са определени във:
1. приложение № 1 – за балнеолечебен
(медикъл СПА) център;
2. приложение № 2 – за СПА център:
3. приложение № 3 – за уелнес център;
4. приложение № 4 – за таласотерапевтичен център.
(2) Видовете помещения във високотемпературната секция (суха и влажна) и съоръженията за извършване на контрастни процедури, част от минималните задължителни
изисквания за обзавеждане и оборудване на
центровете по чл. 3. ал. 1, и техните характеристики са посочени в приложение № 5.
Раздел II
Условия и ред за сертифициране
Ч л. 5. (1) С ер т ифи ц и ра не т о на са мо стоятелните и прилежащите към места за
настаняване центрове в курортна и градска
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среда, изградени, оборудвани и обзаведени
за предоставяне на балнеолечебни (медикъл
СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични
услуги, се извършва от министъра на туризма
или от оправомощено от него длъжностно
лице по предложение на Експертната комисия
по категоризация и сертификация на туристически обекти (ЕККСТО) по чл. 9, ал. 6 от
Закона за туризма.
(2) За сертифициране на балнеолечебен
(медикъл СПА), СПА, уелнес или таласотерапевтичен център се подава заявление-декларация съгласно чл. 140, ал. 1 от Закона
за туризма.
Чл. 6. (1) Проверките на място в обекта
за спазването на минималните задължителни
изисквания съгласно приложения № 1 – 5 се
извършват от комисия в състав, определен
от ЕККСТО.
(2) В състава на комисията по ал. 1 се
включват представители на Министерството на туризма и на съответната регионална
здравна инспекция по местонахождение на
центъра.
Чл. 7. (1) За резултатите от извършената
проверка се съставя констативен протокол в
три екземпляра – един за проверявания обект,
един за съответната регионална здравна инспекция и един за Министерството на туризма.
(2) Констативният протокол се подписва от
лицата, включени в комисията за проверка, и
се връчва на заявителя или на упълномощено
от него лице.
(3) Констативният протокол съдържа:
1. имената на председателя и членовете на
комисията и длъжностите/специалността им;
2. датата и мястото на извършената проверка;
3. правното основание за съставянето му;
4. описание на съответствията и/или несъответствията с изискванията за съответния
вид център;
5. трите имена на заявителя или на упълномощеното от него лице:
6. бележки и коментари на заявителя или
на упълномощеното от него лице;
7. подпис на председателя и членовете на
комисията и на заявителя или на упълномощеното от него лице;
8. предложение за сертифициране или отказ
за сертифициране на съответния вид център
съгласно заявлението-декларация.
(4) Констативният протокол се представя
на следващото заседание на ЕККСТО.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Езикова квалификация“ е получено
образование или проведено обучение по чужд
език или на чужд език във висше училище,
профилирана гимназия, профилирана пара-
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лелка в средно общообразователно училище,
гимназия или професионално училище или
езиков курс с успешно положен изпит. Езиковата квалификация се доказва със съответните
дипломи и сертификати.
2. „Ползване на чужд език“ е наличие на
познания по езика, свързани с обслужващия
процес и задълженията на съответната длъжност (не се изисква документ).
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 138, ал. 3 и 4 от Закона за туризма и
отменя Наредба № 2 от 2016 г. за условията
и реда за сертифициране на „балнеолечебен
(медикъл СПА) център“, „СПА център“, „уелнес център“ и „таласотерапевтичен център“
(ДВ, бр. 11 от 2016 г.).
§ 3. Указания по прилагането на наредбата
се дават от министъра на туризма и министъра на здравеопазването.
Министър на туризма:
Николина Ангелкова
Министър на здравеопазването:
Кирил Ананиев
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 1, т. 1
Минимални задължителни изисквания към
балнеолечебен (медикъл СПА) център
I. Изисквания към изграждането
Балнеолечебният (медикъл СПА) център се
изгражда съгласно изискванията на Закона за
лечебните заведения и Наредба № 30 от 2004 г.
за у твърж даване на медицински стандарт
„Физикална и рехабилитационна медицина“
(ДВ, бр. 85 от 2004 г.).
Балнеолечебният център трябва да отговаря
и на следните изисквания:
А) Балнеолечебният център включва:
1. закрит плувен басейн;
2. водолечебна секция;
3. термотерапевтична секция:
3.1. суха топлина;
3.2. влажна топлина;
4. помещение за контрастни процедури;
5. зона за релакс.
Б) Инсталации в балнеолечебния център:
1. водопроводна, канализационна, електрическа, отоплителна и вентилационна инсталация в съответствие с акта за въвеждане в
експлоатация съгласно разпоредбите на Закона
за устройство на територията:
2. телефонна;
3. климатична.
Отоплителната и климатичната инсталация
имат възможност за регулиране на температурата на въздуха.
Забележка. Изискването по буква „А“, т. 1 не
се отнася за самостоятелните балнеолечебни центрове, разположени в градска среда.
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II. Изисквания към обзавеждането и оборудването
1. Закрит плувен басейн:
1.1. различните дълбочини на басейна се
обозначават ясно по ръбовете му;
1.2. в най-плитката и най-дълбоката част
на басейна има стълби с перила;
1.3. забранени са трамплини и платформи
за гмуркане;
1.4. два метра от повърхността около басейна се облицова с материали със специално
покритие против подхлъзване;
1.5. наличие на бани и съблекални към
плувния басейн на разстояние не повече от
60 м от басейна;
1.6. наличие на тоалетни в близост до плувния басейн: за хора с намалена подвижност –
1 клетка; и по една клетка за жени и за мъже;
1.7. басейнът трябва да отговаря и на изискванията на наредбата по чл. 78а, ал. 2 от ЗЗ.
2. Водолечебна секция (минимум едно от
изброените):
2.1. терапевтичен басейн с минима лен
обем – 10 куб. м;
2.2. лечебни вани – тангенторна и/или
хидромасажна, и/или аеромасажна, и/или
класическа – 4 бр.
3. Термотерапевтична секция:
3.1. суха топлина (минимум едно от изброените):
3.1.1. финландска сауна;
3.1.2. билкова сауна;
3.1.3. инфраред сауна;
3.1.4. кварцова сауна;
3.1.5. или други възможни от същата категория;
3.2. влажна топлина (минимум едно от
изброените):
3.2.1. класическа парна баня;
3.2.2. римска баня;
3.2.3. турска баня (хамам);
3.2.4. солна стая;
3.2.5. или други възможни от същата категория.
4. Помещение за контрастни процедури
(минимум едно от изброените):
4.1. шоков басейн;
4.2. контрастен душ:
4.3. леден фонтан;
4.4. ледена стая;
4.5. кнайп пътека;
4.6. душ Виши;
4.7. шарко душ;
4.8. или други възможни от същата категория.
5. Зона за релакс:
5.1. да има тиха и приятна нежна музика
с възможност за контрол на силата на звука;
5.2. затоплени кресла, шезлонги и/или
лежанки;
5.3. температурата в помещението трябва
да бъде не по-ниска от 20 – 22 °С;
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5.4. светлината да бъде мека и приглушена, без ярки осветителни тела, дразнещи
очите, с възможност за контрол на нивото
на светлината;
5.5. съоръженията да предполагат ергономичен комфорт.
6. Информационна табела, указваща състава
и свойствата на водата, когато се използва минерална вода. Противопоказания.
7. Санитарни помещения:
7.1. съблекални (отделно за мъже и за жени):
7.1.1. индивидуални гардеробчета/шкафчета
със закачалки за преобличане, с ключ;
7.1.2. пейки за преобличане на посетител;
7.1.3. кош за отпадъци;
7.1.4. обезопасен контакт;
7.2. бани:
7.2.1. душ с топла и студена вода;
7.2.2. течен сапун;
7.2.3. душовите помещения се устройват
във връзка със съблекалните.
8. Тоалетни. Във всяка тоалетна клетка:
8.1. врата със закачалка;
8.2. кош за отпадъци;
8.3. мивка с топла и студена вода, течен
сапун, хартиени салфетки/рола (може да е в
преддверие).
III. Изисквания към обслужването
1. посрещане от рецепционист;
2. предоставяне на ключ за гардероб, кърпа и др.;
3. изпращане на клиента.
IV. Изисквания към предоставяни услуги
1. Лечебната дейност се осъществява при
спазване изискванията на Наредба № 30 от
2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“.
2. Предоставяне на информация за:
2.1. всички пакети и процедури, предлагани
в центъра:
2.2. предлагани методи за лечение и профилактика;
2.3. основни физико-химични характеристики на водата.
3. Издаване на заключителен лист на потребителя след приключване на терапевтичната
програма.
4. Посочване на цената на отделните услуги в ценоразпис, поставен на видно място
в обекта.
V. Изисквания към професионалната и
езиковата квалификация на персонала
1. Управител на центъра е лице, което
отговаря на изискванията на Закона за лечебните заведения за съответния вид лечебно
заведение.
2. Лечебната дейност се ръководи от лекар
с призната медицинска специалност по физикална и рехабилитационна медицина.
3. Медицински и немедицински специалисти в съответствие с изискванията на Наредба
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№ 30 от 2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“, получили своето образование
в акредитирани висши училища и езикова
квалификация – 1 чужд език.
4. Немедицински специалисти, получили
професионална квалификация по смисъла на
Закона за професионалното образование и обучение в лицензиран център за професионално
обучение и езикова квалификация – ползване
на 1 чужд език:
4.1. изпълнител на термални процедури;
4.2. здравен асистент.
5. Друг персонал:
5.1. рецепционист – средно образование
и професионална квалификация в туризма;
езикова квалификация – 1 чужд език.
Забележка. Изискванията за наличие на персонал
по т. 4 не са задължителни.

Приложение № 2
към чл. 4, ал. 1, т. 2
Минимални задължителни изисквания към
СПА център
I. Изисквания към изграждането
СПА центърът се изгражда като самостоятелен център или като прилежащ към място
за настаняване.
А) СПА центърът включва:
1. закрит плувен басейн;
2. водна секция;
3. суха високотемпературна секция;
4. влажна високотемпературна секция;
5. помещение за контрастни процедури;
6. зона за релакс;
7. помещения и кабини за процедури;
8. фитнес секция;
9. рецепция;
10. складово помещение за съхранение на
продукти;
11. санитарни помещения (съблекални,
бани, тоалетни), включително и наличие на
тоалетни за хора с намалена подвижност – по
една клетка за мъже и жени.
Б) Инсталации в СПА центъра:
1. водопроводна, канализационна, електрическа, отоплителна и вентилационна инсталация в съответствие с акта за въвеждане в
експлоатация съгласно разпоредбите на Закона
за устройство на територията;
2. телефонна;
3. климатична;
4. озвучителна в откритите зони на центъра.
Отоплителната и климатичната инсталация
имат възможност за регулиране на температурата на въздуха.
Забележка. Изискването по буква „А“, т. 1 за
прилежащите СПА центрове към морски сезонни
хотели е за наличие на външен басейн.

II. Изисквания към обзавеждането и оборудването
1. Закрит плувен басейн:
1.1. дълбочината на басейна е минимум
1,2 м;
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1.2. различните дълбочини на басейна се
обозначават ясно по ръбовете му;
1.3. в най-плитката и най-дълбоката част
на басейна има стълби с перила;
1.4. забранени са трамплини и платформи
за гмуркане;
1.5. два метра от повърхността около басейна се облицова с материали със специално
покритие против подхлъзване;
1.6. наличие на бани и съблекални към
плувния басейн на разстояние не повече от
60 м от басейна;
1.7. наличие на тоалетни в близост до плувния басейн: за хора с намалена подвижност –
1 клетка; и по една клетка за жени и за мъже;
1.8. обозначено място за спасител;
1.9. душ в непосредствена близост до плувния басейн;
1.10. шезлонги;
1.11. информационна табела с химичния състав на водата (в случай че в басейна се ползва
минерална вода);
1.12. басейнът трябва да отговаря и на изискванията на наредбата по чл. 78а, ал. 2 от ЗЗ.
2. Водна секция (минимум едно от изброените):
2.1. басейн за възстановително и релаксиращо въздействие; в близост до басейна
трябва да има хигиенен душ;
2.2. тангенторна и/или хидромасажна, и/
или аеромасажна, и/или класическа вана –
4 бр.; в помещенията с вани трябва да има
душ-кабина.
3. Суха високотемпературна секция (минимум едно от изброените):
3.1. финландска сауна;
3.2. аромасауна;
3.3. билкова сауна;
3.4. инфраред сауна;
3.5. руска баня;
3.6. тиролска ловна сауна;
3.7. биосауна;
3.8. кварцова сауна или други възможни
от същата категория.
В сухата високотемпературна секция се
изграждат хигиенни душове и се поставят
закачалки в близост до входа на съответната
сауна.
4. Вла ж на високотемперат у рна сек ци я
(минимум едно от изброените):
4.1. класическа парна баня;
4.2. римска баня;
4.3. турска баня (хамам);
4.4. расул (египетска баня);
4.5. или други възможни от същата категория.
Във влажната високотемпературна секция
се изграждат хигиенни душове и се поставят
закачалки в близост до входа на съответното
помещение.
5. Помещение за контрастни процедури
(минимум едно от изброените):
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5.1. шоков басейн;
5.2. контрастен душ;
5.3. шоково ведро;
5.4. фригидариум;
5.5. леден фонтан;
5.6. ледена стая;
5.7. снежна кабина;
5.8. приключенски душ;
5.9. кнайп пътека;
5.10. душ Виши;
5.11. шарко душ;
5.12. или други възможни от същата категория.
6. Зона за релакс:
6.1. да има тиха и приятна нежна музика
с възможност за контрол на силата на звука;
6.2. затоплени кресла, шезлонги и/или
лежанки;
6.3. температурата в помещението трябва
да бъде не по-ниска от 20 – 22 °С;
6.4. светлината да бъде мека и приглушена, без ярки осветителни тела, дразнещи
очите, с възможност за контрол на нивото
на светлината;
6.5. съоръженията да предполагат ергономичен комфорт.
7. Помещения за процедури:
7.1. помещени я за п роцед у ри/маса ж –
3 бр., във всяко помещение има:
7.1.1. мивка с дезинфектант за ръце и сапун;
7.1.2. еднократни кърпи за ръце;
7.1.3. количка или шкаф за съхранение на
продукти;
7.1.4. закачалка за дрехи;
7.1.5. комплект, с който е подготвено масажното легло за съответната процедура, и
поне още един на разположение в кабинета,
който включва:
7.1.5.1. масажно бельо за еднократна употреба;
7.1.5.2. кърпа за глава;
7.1.5.3. подложна кърпа;
7.1.5.4. масажна подложна възглавница за
крака;
7.1.5.5. покривна кърпа за госта по време
на масаж;
7.1.5.6. термоодеяло;
7.2. в помещението за масаж се разполага
едно масажно легло;
7.3. не се допуска в едно помещение разполагането на масажни легла, разделени с
паравани или завеси;
7.4. козметично студио – 1 бр.; във всяко
студио има:
7.4.1. мивка с дезинфектант за ръце и сапун;
7.4.2. еднократни кърпи за ръце;
7.4.3. количка или шкаф за съхранение на
продуктите.
8. Фитнес секция:
8.1. кардиозона;
8.2. зона за мускулни групи;
8.3. гири, топки, въжета.
На разположение на гостите има малки
кърпи или кърпи за еднократна употреба.
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9. Рецепция:
9.1. и нформа ц ион на табела, у к азва ща
състава и свойствата на водата, когато се
използва минерална вода; противопоказания;
9.2. общи правила за ползване на СПА
центъра;
9.3. каталог на предлаганите услуги (кратко
описание на услугата, времетраене, цена).
10. Складово помещение за съхранение на
продуктите:
10.1. подови настилки – непропускливи за
течности, химически устойчиви и с гладко
покритие, което позволява лесно почистване;
10.2. стени, тавани и врати, изградени от
негорими материали;
10.3. минимално естествено осветление
така, че да не се допусне попадането на преки
слънчеви лъчи върху съхраняваните козметични продукти;
10.4. осветява се с изкуствено осветление;
10.5. оборудвано със стелажи и/или шкафове, като максималната височина на стелажите е 2 м;
10.6. оборудвано с хладилник с достатъчен
обем според капацитета на центъра за съхранение на козметични продукти;
10.7. оборудвано с термометър и влагомер;
10.8. температура и влага, непозволяващи
промени в характеристиките на козметичните
продукти през целия период на съхранение.
11. Санитарни помещения:
11.1. съблекални (отделно за мъже и за
жени):
11.1.1. индивидуални гардеробчета/шкафчета със закачалки за преобличане, с ключ;
11.1.2. пейки за преобличане на посетител;
11.1.3. кош за отпадъци;
11.1.4. стенно огледало;
11.1.5. обезопасен контакт;
11.2. бани:
11.2.1. душ с топла и студена вода;
11.2.2. течен сапун;
11.2.3. душовите помещения се устройват
във връзка със съблекалните;
11.3. тоалетни; във всяка тоалетна клетка:
11.3.1. врата с закачалка;
11.3.2. кош за отпадъци;
11.3.3. мивка с топла и студена вода, течен
сапун, хартиени салфетки/рола (може да е в
преддверие).
III. Изисквания към обслужването
1. Посрещане от СПА рецепционист.
2. Представяне на СПА центъра.
3. Предоставяне на к люч за гардероб,
кърпа и др.
4. Извършване на процедура.
5. Изпращане на госта.
Забележки:
1. Всички съоръжения трябва да позволяват
влажно почистване и дезинфекция.
2. Използваните вентилаци я, осветление и
климатизация трябва да са технически изправни
и поддържани в добро хигиенно състояние.
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3. Всички помещения, съоръжения и оборудване, включително наличните мебели, завеси и
други аксесоари, трябва да бъдат чисти и в добро
състояние.
4. Басейните за възстановяващо и релаксиращо въздействие трябва да отговарят на същите
хигиенни изисквания, които важат за закритите
(вътрешни) плувни басейни.
5. Пространствата около плувния басейн подобно на прилежащите към него душове, тоалетни и
съблекални трябва да имат указателни табели с цялата необходима информация относно сигурността
и предпазните мерки, която всички потребители
трябва да имат предвид и да спазват.

IV. Изисквания към предоставяни услуги
1. Предоставяне на информация за:
1.1. всички програми, пакети и процедури,
предлагани в центъра – списък на специализираните ритуали, методики и въздействия,
предлагани в СПА центъра, насочени към
очакванията на активните клиенти – рекреиращи, релаксиращи, антистресови, против
стареене (антиейдж), за красота, за моделиране, за енергизиране, за биоенергиен баланс,
за психо-физическа хармония, за закаляване
и др.;
1.2. основните физикохимични характеристики на водата (в случай че в центъра се
ползва минерална вода).
2. Изготвяне на индивидуална програма
при желание от страна на госта:
2.1. анкетна карта за здравословно състояние;
2.2. задължително интервю със специалист
за избор на процедура/ритуал по заявка на
гостите на СПА центъра;
2.3. изготвяне на индивидуален анализ
след проведено хидровъздействие или ритуал
с посочване на положителното въздействие
върху организма на клиента.
3. Посочване на цената на отделните услуги в ценоразпис, поставен на видно място
в обекта.
4. Други основни изисквания:
4.1. подходяща организационна структура за нуждите на безопасността, здравето
и техническата безопасност (като хигиена,
противопожарна защита, защита на данните,
защита на околната среда); наличие на евакуационен план, план за действие при защита
от бедствия и аварии и противопожарен план;
4.2. контрол на документацията (процедурите и проверка); документите са интегрирани
в Системата за управление на качеството;
4.3. вътрешните правила/процедури за работа на центъра, които определят в писмен вид
лицата, отговорни за съответните дейности.
5. Възможност за избор на масаж – предлагат се минимум 3 вида (напр. цялостен
и частичен ръчен маса ж; спортен маса ж;
аромотерапевтичен масаж; масаж с горещи
камъни и др.).
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6. Всички козметични продукти, които се
ползват в центъра, трябва да бъдат съобразени
с изискванията на Регламент (ЕО) № 1223/2009
на Европейския парламент и на Съвета от
30 ноември 2009 г. относно козметичните
продукти (OB, L 342, 22.11.2009 г.).
V. Изисквания към професионалната и
езиковата квалификация на персонала
1. Управител на СПА център може да бъде
лице с висше образование по професионално
направление „Медицина“, „Фармация“, „Обществено здраве“, „Здравни грижи“, „Туризъм“
и „Спорт“, езикова квалификация – 1 чужд
език, и най-малко 3 години опит в областта
на предоставяне на услуги, насочени към
здравето и/или красотата на човешкото тяло.
2. Медицински и немедицински специа л ис т и, пол у ч и л и свое т о обра зова н ие в
акредитирани висши у чилища и езикова
квалификация – 1 чужд език (поне по 1 от
посочените професии):
2.1. кинезитерапевт;
2.2. рехабилитатор;
2.3. медицинска сестра.
3. Немедицински специалисти, получили
професионална квалификация по смисъла на
Закона за професионалното образование и обучение в лицензиран център за професионално
обучение и езикова квалификация – ползване
на 1 чужд език:
3.1. изпълнител на термални процедури;
3.2. масажист;
3.3. козметик;
3.4. инструктор по фитнес.
4. Друг персонал:
4.1. воден спасител – средно образование,
с квалификация и правоспособност за воден
спасител и езикова квалификация – 1 чужд
език;
4.2. рецепционист – средно образование
и професионална квалификация в туризма и
езикова квалификация – 1 чужд език;
4.3. маникюрист-педикюрист (не е задължително изискване) – средно образование и
професионална квалификация по смисъла
на Закона за професионалното образование
и обучение;
4.4. фризьор (не е задължително изискване) – средно образование и професионална
квалификация по смисъла на Закона за професионалното образование и обучение.
Приложение № 3
към чл. 4, ал. 1, т. 3
Минимални задължителни изисквания към
уелнес център
I. Изисквания към изграждането
Уелнес центърът се изгражда като самостоятелен център или като прилежащ към място
за настаняване.
А) Центърът включва:
1. суха високотемпературна секция;
2. влажна високотемпературна секция;
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3. помещение за контрастни процедури;
4. зона за релакс;
5. помещения за процедури;
6. фитнес секция;
7. рецепция;
8. складово помещение за съхранение на
продуктите;
9. сани тарни помещени я (съблека лни,
бани, тоалетни), включително и наличие на
тоалетни за хора с намалена подвижност – по
една клетка за мъже и жени.
Б) Инсталации в уелнес центъра:
1. водопроводна, канализационна, електрическа, отоплителна и вентилационна инсталация в съответствие с акта за въвеждане
в експлоатация съгласно разпоредбите на
Закона за устройство на територията;
2. телефонна;
3. климатична;
4. озвучителна в откритите зони на центъра.
Отоплителната и к лиматичната инсталация имат възможност за регулиране на
температурата на въздуха.
II. Изиск вани я към обза веж да не то и
оборудването
1. Суха високотемпературна секция (минимум едно от изброените):
1.1. финландска сауна;
1.2. аромасауна;
1.3. билкова сауна;
1.4. инфраред сауна;
1.5. руска баня;
1.6. тиролска ловна сауна;
1.7. биосауна;
1.8. кварцова сауна или други възможни
от същата категория.
2. Вла жна високотемперат у рна сек ци я
(минимум едно от изброените):
2.1. класическа парна баня;
2.2. римска баня;
2.3. турска баня (хамам);
2.4. расул (египетска баня) или други възможности от същата категория.
3. Помещение за контрастни процедури
(минимум едно от изброените):
3.1. шоков басейн;
3.2. контрастен душ;
3.3. шоково ведро;
3.4. фригидариум;
3.5. леден фонтан;
3.6. ледена стая;
3.7. снежна кабина;
3.8. приключенски душ;
3.9. кнайп пътека;
3.10. душ Виши.
4. Зона за релакс:
4.1. да има тиха и приятна нежна музика
с възможност за контрол на силата на звука;
4.2. затоплени кресла, шезлонги и/или
лежанки;
4.3. температурата в помещението трябва
да бъде не по-ниска от 20 – 22 °С;
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4.4. светлината да бъде мека и приглушена, без ярки осветителни тела, дразнещи
очите, с възможност за контрол на нивото
на светлина;
4.5. съоръженията да предполагат ергономичен комфорт.
5. Помещения за процедури:
5.1. помещения за масаж – 2 бр.;
5.2. козметично студио – 1 бр.
6. Фитнес секция (кардиоуреди):
6.1. на разположение на гостите има малки
кърпи или кърпи за еднократна употреба.
7. Рецепция:
7.1. и нформа ц ион на табела, у к а зва ща
състава и свойствата на водата, когато се
използва минерална вода; противопоказания;
7.2. общи правила за ползване на уелнес
центъра;
7.3. каталог на предлаганите услуги (кратко
описание на услугата, времетраене, цена).
8. Складово помещение за съхранение на
продуктите:
8.1. подови настилки – непропускливи за
течности, химически устойчиви и с гладко
покритие, което позволява лесно почистване;
8.2. стени, тавани и врати, изградени от
негорими материали;
8.3. минима лно естествено осветление
така, че да не се допусне попадането на
преки слънчеви лъчи върху съхраняваните
козметични продукти;
8.4. изкуствено осветление;
8.5. стелажи и/или шкафове, като максималната височина на стелажите е 2 м;
8.6. хладилник с достатъчен обем според
капацитета на центъра за съхранение на
козметични продукти;
8.7. оборудвано с термометър и влагомер;
8.8. температура и влага, непозволяващи
промени в характеристиките на козметичните
продукти през целия период на съхранение.
9. Санитарни помещения:
9.1. съблекални (отделно за мъже и за
жени):
9.1.1. индивидуални гардеробчета/шкафчета със закачалки за преобличане, с ключ;
9.1.2. пейки за преобличане;
9.1.3. кош за отпадъци;
9.1.4. стенно огледало;
9.1.5. обезопасен контакт;
9.2. бани:
9.2.1. душ с топла и студена вода;
9.2.2. течен сапун;
9.2.3. душовите помещения се устройват
във връзка със съблекалните;
9.3. тоалетни; във всяка тоалетна клетка
трябва да има:
9.3.1. врата със закачалка;
9.3.2. кош за отпадъци;
9.3.3. мивка с топла и студена вода, течен
сапун, хартиени салфетки/рола (може да е
в преддверие).
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III. Изисквания към обслужването
1. Посрещане от рецепционист.
2. Предоставяне на к люч за гардероб,
кърпа и др.
3. Извършване на процедура.
4. Изпращане на клиента.
IV. Изисквания към предоставяни услуги
1. Предоставяне на информация за всички
програми, пакети и процедури, предлагани
в центъра.
2. Изготвяне на индивидуална програма
по желание на клиента.
3. Посочване на цената на отделните услуги в ценоразпис, поставен на видно място.
V. Изисквания към професионалната и
езиковата квалификация на персонала
1. Управител на уелнес центъра може да
бъде лице с висше образование в професионално направление „Медицина“, „Фармация“,
„Обществено здраве“, „Здравни грижи“, „Туризъм“, „Спорт“, „Администрация и управление“, „Икономика“ или „Право“, езикова
квалификация – 1 чужд език и най-малко
3 години опит в областта на предоставянето на услуги, насочени към здравето и/или
красотата на човешкото тяло и към възстановяване и подобряване на психо-физическото
и емоционалното състояние на личността.
2. Медицински и немедицински специалисти, получили своето образование в акредитирани висши училища и езикова квалификация
1 чужд език (по 1 от посочените професии):
2.1. кинезитерапевт;
2.2. рехабилитатор.
3. Немедицински специалисти, получили
професионална квалификация по смисъла
на Закона за професионалното образование
и обучение в лицензиран център за професионално обучение и езикова квалификация – ползване на 1 чужд език:
3.1. изпълнител на термални процедури;
3.2. масажист;
3.3. козметик;
3.4. инструктор по фитнес.
4. Друг персонал:
4.1. рецепционист – средно образование
и професионална квалификация в туризма;
4.2. маникюрист-педикюрист (не е задължително изискване);
4.3. фризьор (не е задължително изискване).
Приложение № 4
към чл. 4, ал. 1, т. 4
Минимални задължителни изисквания към
таласотерапевтичен център
I. Изисквания към изграждането
Таласотерапевтичният център се изгражда
съгласно изискванията на Закона за лечебните заведения и Наредба № 30 от 2004 г.
за у твърж даване на медицински стандарт
„Физикална и рехабилитационна медицина“.
Таласотерапевтичният център трябва да
отговаря и на следните изисквания:
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А) Центърът включва:
1. плувен басейн;
2. водолечебна секция;
3. термотерапевтична секция:
3.1. суха топлина;
3.2. влажна топлина;
4. помещение за контрастни процедури;
5. зона за релакс;
6. рецепция.
Б) Инсталации в таласотерапевтичния
център:
1. водопроводна, канализационна, електрическа, отоплителна и вентилационна инсталация в съответствие с акта за въвеждане
в експлоатация съгласно разпоредбите на
Закона за устройство на територията;
2. телефонна;
3. климатична.
Отоплителната и к лиматичната инсталация имат възможност за регулиране на
температурата на въздуха.
II. Изиск вани я към обзавеж дането и
оборудването
1. Закрит плувен басейн:
1.1. различните дълбочини на басейна се
обозначават ясно по ръбовете му;
1.2. в най-плитката и най-дълбоката част
на басейна има стълби с перила;
1.3. забранени са трамплини и платформи
за гмуркане;
1.4. два метра от повърхността около басейна се облицова с материали със специално
покритие против подхлъзване;
1.5. наличие на бани и съблекални към
плувния басейн на разстояние не повече от
60 м от басейна;
1.6. наличие на тоалетни в близост до плувния басейн: за хора с намалена подвижност –
1 клетка; и по една клетка за жени и за мъже;
1.7. шезлонги;
1.8. басейнът трябва да отговаря и на изискванията на наредбата по чл. 78а, ал. 2 от ЗЗ.
2. Водолечебна секция (минимум едно от
изброените):
2.1. терапевтичен басейн;
2.2. лечебни вани – тангенторна и/или
хидромасажна, и/или аеромасажна, и/или
класическа, вани за калолечение – 4 бр.
3. Термотерапевтична секция:
3.1. суха топлина (минимум едно от изброените):
3.1.1. финландска сауна;
3.1.2. билкова сауна;
3.1.3. инфраред сауна;
3.1.4. кварцова сауна или други възможни
от същата категория;
3.2. влажна топлина (минимум едно от
изброените):
3.2.1. класическа парна баня;
3.2.2. римска баня;
3.2.3. турска баня;
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3.2.4. солна стая или други възможни от
същата категория.
4. Помещение за контрастни процедури
(минимум едно от изброените):
4.1. шоков басейн;
4.2. контрастен душ;
4.3. леден фонтан;
4.4. ледена стая;
4.5. кнайп пътека;
4.6. душ Виши;
4.7. шарко душ или други възможни от същата категория.
5. Зона за релакс:
5.1. да има тиха и приятна нежна музика
с възможност за контрол на силата на звука;
5.2. затоплени кресла, шезлонги и/или
лежанки;
5.3. температурата в помещението трябва
да бъде не по-ниска от 20 – 22 °С;
5.4. светлината да бъде мека и приглушена,
без ярки осветителни тела, дразнещи очите, с
възможност за контрол на нивото на светлината;
5.5. съоръженията да предполагат ергономичен комфорт.
6. Рецепция:
6.1. информационна табела, указваща анализ
на водата (физикохимичен, микробиологичен,
радиологичен анализ и балнеологична оценка,
в случай че е минерална, и противопоказания);
лечебно въздействие на лечебната кал и таласотерапевтичните продукти;
6.2. информационна табела за химичен, микробиологичен анализ на таласопродуктите.
7. Санитарни помещения:
7.1. съблекални (отделно за мъже и за жени):
7.1.1. индивидуални гардеробчета/шкафчета
със закачалки за преобличане, с ключ;
7.1.2. пейки за преобличане на посетител;
7.1.3. кош за отпадъци;
7.1.4. стенно огледало;
7.1.5. обезопасен контакт;
7.2. бани:
7.2.1. душ с топла и студена вода;
7.2.2. течен сапун;
7.2.3. душовите помещения се устройват във
връзка със съблекалните;
7.3. тоалетни; във всяка тоалетна клетка
трябва да има:
7.3.1. врата със закачалка;
7.3.2. кош за отпадъци;
7.3.3. мивка с топла и студена вода, течен
сапун, хартиени салфетки/рола (може да е
в преддверие).
III. Изисквания към обслужването
1. Посрещане от рецепционист.
2. Предоставяне на ключ за гардероб, кърпа
и др.
3. Извършване на процедура.
4. Изпращане на клиента.
IV. Изисквания към предоставяни услуги
1. Лечебната дейност се осъществява при
спазване изискванията на Наредба № 30 от
2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт
„Физикална и рехабилитационна медицина“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 83

2. Всички процедури за лице и тяло се
изпълняват с продукти на морска основа (водорасли, корали, планктон и др.).
3. Даване на информация за:
3.1. всички пакети и процедури, предлагани
в центъра;
3.2. предлаганите методи за лечение и профилактика;
3.3. основни физикохимични характеристики
на водата.
4. Издаване на заключителен лист на пациента след приключване на терапевтичната
програма.
5. Посочване на цената на отделните услуги
в ценоразпис, поставен на видно място в обекта.
V. Изисквания към професионалната и
езиковата квалификация на персонала
1. Управител на центъра е лице, което отговаря на изискванията на Закона за лечебните
заведения за съответния вид лечебно заведение.
2. Лечебната дейност се ръководи от лекар
с призната медицинска специалност по физикална и рехабилитационна медицина.
3. Медицински и немедицински специалисти в съответствие с изискванията на
Наредба № 30 от 2004 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Физикална и рехабилитационна медицина“, получили своето
образование в акредитирани висши училища и притежаващи езикова квалификация –
1 чужд език.
4. Немедицински специалисти, получили
професионална квалификация по смисъла на
Закона за професионалното образование и обучение в лицензиран център за професионално
обучение и езикова квалификация – ползване
на 1 чужд език:
4.1. изпълнител на термални процедури;
4.2. здравен асистент.
5. Друг персонал:
5.1. рецепционист – средно образование и
професионална квалификация в туризма и
езикова квалификация – 1 чужд език.
Забележка. Изискванията за наличие на персонал
по т. 4 не са задължителни.

Приложение № 5
към чл. 4, ал. 2
Видове помещения във високотемпературната секция (суха и влажна) и съоръжения
за извършване на контрастни процедури.
Характеристики
1. Финландска сауна: помещението е облицовано изцяло от дърво, в което са разположени
дървени пейки. Температурата на въздуха се
загрява до 80 – 100 °С посредством печка с
вулканични камъни и ниска влажност – 15 %.
Печката може да бъде електрическа или на
дърва.
2. Аромасауна: съчетава пара и етерични масла от лавандула, смирна, евкалипт и
други полезни аромати.
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3. Билкова сауна: използват се различни
билки.
4. Инфраред сауна: затопля се с инфрачервени излъчватели, температурата е по-ниска
(40 – 55 °С).
5. Руска баня: затопля се посредством печка
на дърва, която нагрява камъни, които задържат топлината и загряват помещението. След
като се загреят достатъчно, се поливат с вода,
за да се образува пара.
6. Тиролска ловна сауна – нагрети на открит огън камъни се поставят в меден съд и
се заливат с вода.
7. Биосауна: използват се етерични масла
и цветотерапия.
8. Кварцова сауна: помещението е с облицовка от кварц.
9. Класическа парна баня: мокро помещение с висока влажност, близка до 100 %, и
температура около 45 °С. Облицовката може
да е керамика, стъклокерамика, мрамор или
комбинация от трите. Затопля се посредством
парогенератор.
10. Римска баня:
10.1. калдариум: стая с висок таван и плитък
басейн с гореща вода; помещението е топло
и влажно;
10.2. палестра: помещение за физическо
натоварване чрез упражнения, бягане и игри;
10.3. тепидариум: затоплено помещение за
извършване на масажи, лечебни процедури,
депилация; температурата в тепидариума е
близка до температурата на човешкото тяло,
а влажността – 35 – 45 %.
11. Турска баня (хамам) – 3 помещения с
различно функционално предназначение и
въздействие върху човешкия организъм. Температурата е около 40 – 50 °С.
12. Расул (египетска баня): вид парна баня
с ниска влажност. Температурата на помещението е 35 – 40 °С, влажността варира според
процедурата (50 – 100 %).
13. Солна стая: помещение, изградено от
каменна сол и разновидности и оборудвано с
халогенератор, създаващ терапевтичен микроклимат, близък до този в солните пещери.
Температурата на помещението е от 40 до 45 °С.
14. Шоков басейн: малък басейн с температура около 10 °С и дълбочина 1,6 м.
15. Контрастен душ: формата му може да
бъде различна – цилиндрична, тип „раковина“
или стандартна, облицован със стъклокерамични плочки, мозайка и др.
16. Шоково ведро: дървено или от метал
(мед) ведро, което се монтира на около 2 метра
височина и се пълни със студена вода, която
се излива посредством „синджир“.
17. Фригидариум: студена стая с топли
басейни.
18. Леден фонтан: декоративен басейн, в
който се изсипват бучки лед от специален
ледогенератор.
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19. Ледена стая: малко помещение от няколко квадратни метра с температура 2 – 10 °С.
20. Снежна кабина: помещение с отрицателна
температура, в което има лед и сняг.
21. Приключенски душ: редува различни
температурни режими на водата от няколко
типа дюзи.
22. Кнайп пътека: последователно редуващи
се плитки вани, пълни със студена и гореща
вода.
23. Душ Виши: душ, при който множество
топли и тънки нишкообразни струи падат във
вид на дъжд.
24. Шарко душ: струен душ, с две струи – струя
гореща вода до около 35 – 40 °С и струя хладка
вода (около 15 – 20 °С).
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-3 от 2018 г. за определяне на правилата
за плащания, за верификация и сертификация
на разходите, за възстановяване и отписване
на неправомерни разходи и за осчетоводяване,
както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните
програми и програмите за европейско териториално сътрудничество (ДВ, бр. 44 от 2018 г.)
§ 1. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Служителите на управляващия орган,
които участват в подготовката, изпълнението
и управлението на оперативната програма,
както и членовете на звеното/екипа за управление на проекта от страна на бенефициента
подписват декларация за липса на конфликт
на интереси по смисъла на чл. 61, параграф 3
от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли
2018 г. за финансовите правила, приложими
за общия бюджет на Съюза, за изменение на
регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013,
(ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС)
№ 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014
и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/
ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом)
№ 966/2012 (ОВ, L 193, 30/07/2018) (Регламент
(ЕС, Евратом) 2018/1046). Декларацията съдържа минимума от обстоятелства, посочени във
формата на приложението към Практическото
ръководство за ръководители на Европейската
служба за борба с измамите „Установяване на
конфликт на интереси в процедури за обществени поръчки за структурни действия“.“
§ 2. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „на разпоредителите с
бюджет по бюджетите на общините и на“ се
заличават.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) При обезпечение с гаранция, издадена
от банка или финансова институция, тя трябва
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да бъде безусловна и неотменима в полза на
администрацията, в чиято структура е управляващият орган.“
3. Алинея 5 се отменя.
§ 3. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. при обезпечаване на авансовите плащания към бенефициентите с гаранция, издадена от
банка или финансова институция, регистрирани
в Република България – до 95 % от стойността
на финансовата подкрепа;“.
2. В ал. 6 изречение първо се изменя така:
„Покриването на аванса с допустими разходи
съгласно чл. 131, параграф 2 от Регламент (ЕС)
№ 1303/2013 започва, след като ограниченията
по ал. 3, намалени с извършените авансови
плащания, бъдат превишени.“
§ 4. В чл. 10, т. 2 думите „задължение на
бенефициента е“ се заменят със „задължението
на бенефициента“.
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава нова т. 3:
„3. субсидии с капитализирана лихва или
субсидии за гаранционни такси, които трябва
да бъдат изплатени за период не по-дълъг от
10 години след периода на допустимост, използвани в комбинация с финансови инструменти,
изплатени в гаранционна блокирана сметка;“.
2. В ал. 2 досегашната т. 3 става т. 4.
3. В ал. 3, т. 1, в края на изречението след
„ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „т. 1,
2 и 4“.
4. В ал. 3, т. 2, в края на изречението след
„ал. 2“ се поставя запетая и се добавя „т. 1,
2 и 4“.
§ 6. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лихвите, натрупани по авансови плащания, финансирани с безвъзмездна финансова
помощ и събраните съгласно чл. 43, ал. 5, но
недължими към Европейската комисия лихви
за забава, са ресурс за националното съфинансиране по съответната оперативна програма.“
§ 7. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „в пълнота и в съответствие
с чл. 60, ал. 4 от ЗУСЕСИФ“ се заменят с „и в
съответствие с чл. 60, ал. 4 от същия закон“.
2. В ал. 3, т. 3 думите „или от годишен
счетоводен отчет“ се заличават.
3. В ал. 6 думите „или годишен счетоводен
отчет“ се заличават.
4. В ал. 8 думите „чл. 30 от Регламент (ЕС,
Евратом) № 966/2012“ се заменят с „чл. 33 от
Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046“.
§ 8. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „всяко“ се добавя
„междинно и окончателно“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) При верификация на окончателно искане
за плащане се извършва преглед за спазване
на условията по акта по чл. 2, ал. 1.“
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3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в т. 1 от
нея се правят следните изменения и допълнения:
а) буква „е“ се изменя така:
„е) изпълнени са условията за плащане при
опростени форми на отчитане на предоставена
финансова подкрепа;“
б) в буква „з“ думите „за възлагане на обществени поръчки и“ се заличават;
в) създава се буква „л“:
„л) разходите са отразени в счетоводната
документация на бенефициента чрез отделни
счетоводни аналитични сметки или в отделна
счетоводна система.“
§ 9. В чл. 20, ал. 1 думите „чл. 19, ал. 3, т. 1“
се заменят с „чл. 19, ал. 4, т. 1“.
§ 10. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 19, ал. 3, т. 2“ се заменят с „чл. 19, ал. 4, т. 2“.
2. В ал. 2 думите „чл. 19, ал. 3, т. 2“ се заменят с „чл. 19, ал. 4, т. 2“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Управляващият орган въвежда информация за извършените проверки на място,
направените констатации и препоръки, включително и актуална информация за статуса на
изпълнението на препоръките, в ИСУН в срок
до 3 работни дни от одобряването на доклада
или от уведомяването на управляващия орган
за настъпване на събитието, подлежащо на
въвеждане или актуализация.“
§ 11. В чл. 24 се създава ал. 7:
„(7) Общата стойност на разходите, включени в представените от управляващия орган
доклади по сертификация, може да бъде само
положителна сума.“
§ 12. В чл. 27 се правят следните изменения:
1. В т. 1 след думите „по чл. 39“ се добавя
„на повторно включените разходи“.
2. Точка 3 се отменя.
§ 13. В чл. 30 т. 3 се отменя.
§ 14. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. недължимо платена или надплатена, както и неправомерно получена или неправомерно
усвоена сума по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 8 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случаите по ал. 1, т. 1 управляващият
орган определя сумата за възстановяване и
отчита вземане по програмата въз основа на
акта по чл. 73, ал. 1 от ЗУСЕСИФ.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 1, т. 2 управляващият орган отчита вземане въз основа на акт за
установяване на публично вземане, издаден
във връзка с чл. 62 от Закона за публичните
финанси по реда на чл. 166, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс.“
§ 15. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „финансова корекция“
се заменят с „акта по т. 1“.
2. В ал. 2 думите „чл. 35, ал. 1, т. 2“ се заменят с „чл. 35, ал. 2“.
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3. В ал. 3 думите „чл. 35, ал. 1“ се заменят
с „чл. 35, ал. 2“.
§ 16. В чл. 38 ал. 2 се изменя така:
„(2) Определените финансови корекции и
недължимо платена или надплатена, както и
неправомерно получена или неправомерно усвоена сума се намаляват при верифициране на
искане за плащане и не се включват в доклад
по сертификация и декларация за допустимите
разходи.“
§ 17. В чл. 39 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Управляващият орган намалява като
оттеглени от първия следващ доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи
вземанията по чл. 35, ал. 1 за разходи, включени в заявление за плащане към Европейската
комисия през счетоводната година, които все
още не са сертифицирани с годишния счетоводен отчет, включително и относимия към тях
собствен принос. За декларирани и оттеглени
през текущата счетоводна година разходи не
се приспадат лихви.“
2. В ал. 4 се създава изречение второ: „За
суми, коригирани с годишния счетоводен отчет,
не се приспадат лихви.“
3. Алинея 5 се отменя.
4. Създава се ал. 6:
„(6) Намаленията по ал. 1 – 4 могат да бъдат
повторно включвани в доклад по сертификация
в случаите, в които е налице решение, издадено
от съда, или намаление, извършено съгласно
чл. 137, ал. 2 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.“
§ 18. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Управляващият орган може да извърши,
съгласувано с бенефициента, възстановяване
чрез намаляване на разпределен лимит по
десетразрядния му код в СЕБРА.“
2. В ал. 4 се създава изречение второ: „Установено публично вземане се прихваща с
верифицирани и дължими към бенефициента
разходи по проекта на основание чл. 170 във
връзка с чл. 166, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
§ 19. Член 46 се отменя.
§ 20. В чл. 47 ал. 1 се изменя така:
„(1) При невъзможност да се приложат способите за възстановяване, посочени в чл. 43 – 45,
управляващият орган предава вземането за събиране от Националната агенция за приходите:
1. в 14-дневен срок от окончателно плащане
по проекта в случаите по чл. 35, ал. 1, т. 1;
2. в 30-дневен срок от окончателното плащане по проекта и влязъл в сила акт за установяване на публично вземане в случаите по
чл. 35, ал. 1, т. 2.“
§ 21. В чл. 51 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „и лихви“ се заличават.
2. В т. 6 думите „заедно с лихва за забава“
се заличават.
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§ 22. В чл. 55 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „с изключение на намаления по заявени
към Европейската комисия аванси по държавни
помощи и/или финансови инструменти, за които в първия следващ доклад по сертификация
управляващият орган извършва корекция в
съответния анекс“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Управляващият орган отразява намалените от сертифициращия орган разходи в
отчета по чл. 49, т. 1 по оперативната програма
на основание уведомлението по чл. 57, ал. 4 в
счетоводната система SAP на Министерството
на финансите и в ИСУН.“
§ 23. В чл. 57 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 думите „в срока по чл. 59, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012“
се заменят с „в срока по чл. 63, параграф 5 от
Регламент (ЕС, Евратом) № 2018/1046“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Сертифициращият орган уведомява по
електронен път управляващия орган за изпращането на документите по реда на чл. 57, ал. 3
в срок до 3 работни дни.“
§ 24. В чл. 66 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, т. 1 думата „друга“ се заличава.
2. В ал. 6, изречение първо накрая се поставя
запетая и се добавя „освен ако не е предвидено
друго в акта по чл. 2, ал. 1“.
§ 25. В чл. 71, ал. 7 думите „чл. 30 от Регламент (ЕС, Евратом) 966/2012“ се заменят с
„чл. 33 от Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046“.
§ 26. В чл. 78 думите „чл. 19, ал. 3“ се заменят с „чл. 19, ал. 4“.
§ 27. В чл. 84 се създава ал. 4:
„(4) Общата стойност на разходите, включени в представените от управляващия орган
доклади по сертификация, може да бъде само
положителна сума.“
§ 28. В чл. 87 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1 след думите „на чл. 39“ се добавя
„на повторно включените разходи“.
2. Точка 3 се отменя.
§ 29. В чл. 90 ал. 2 се отменя.
§ 30. В чл. 96 ал. 1 се изменя така:
„(1) При невъзможност да се приложат способите за възстановяване, посочени в чл. 95,
управляващият орган предприема действия
по чл. 47.“
§ 31. В чл. 97 думите „предприемане на
действия по“ се заличават.
§ 32. В § 6 от преходните и заключителните
разпоредби:
1. След думите „чл. 7, ал. 4, т. 4“ се добавя
„и § 5, т. 3 от допълнителните разпоредби“.
2. Думата „отменя“ се заменя с „изменя“.
3. Текстът в края на параграфа „(ДВ, бр. 57
от 2016 г.)“ се заменя с „(ДВ, бр. 44 от 2018 г.)“.
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§ 33. Приложение № 3 се изменя така:

§ 33. Приложение № 3 се изменя така:
Приложение № 3 към чл. 24, ал. 1 и ал. 6

„Приложение № 3
към чл. 24, ал. 1 и 6

(ФИНАЛЕН) МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ПО СЕРТИФИКАЦИЯ И
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ
УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН <посочва се точно наименованието на структурата,
изпълняваща функции на УО>
______________________________________________________________________________
Посочва се наименованието на оперативната програма1
Решение на Комисията

от

Референтен № на Комисията (CCI):
(Финален)2 Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи №:
___________________________________________________________________________________________________

Декларация

Долуподписаният <посочете име и длъжност>, ръководител на Управляващия орган,
определен с <посочете акт за определяне на Ръководителя на Управляващия орган>, с
настоящето декларирам, че всички разходи, включени в Декларацията за допустимите
разходи, съответстват на критериите за допустимост на разходите, посочени в чл. 65 от
Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на
общоприложими разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ, ЕЗФРСР и ЕФМДР и за определяне на
общи разпоредби за ЕФРР, ЕСФ, КФ и ЕФМДР и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006
на Съвета, както и на националните правила за допустимост на разходите. Разходите са
извършени от бенефициентите в изпълнение на одобрени операции по оперативната
програма в съответствие с условията на Регламент (ЕС) № 1303/2013.
Всички разходи, включени в приложената декларация в периода
От

01

06

20

до

2 0

са верифицирани и въведени в счетоводната система на УО по ОП
и възлизат на:
<посочва се обща сума с
натрупване
за
счетоводната година >

<посочете точно
цяло число до два
десетични
знака
след запетаята >

Лева

Приложената декларация за допустимите разходи представлява неразделна част от
настоящия доклад.
1

В случай на Инициативата за младежка заетост, (Финалният) Междинният доклад по сертификация включва както средствата от Инициативата за младежка заетост, така и кореспондиращата подкрепа от Европейския
социален фонд.

2 Ненужното се изтрива. Номерацията на ДС и ДДР е последователна и се формира по следния начин: СГ/Н/дата, където СГ– пореден номер на счетоводната година, Н –пореден номер на ДС и ДДР за съответната счетоводна
година, дата – датата на одобрение на ДС и ДДР от Ръководителя на УО. Например № 4/2/10.10.2017 г. означава четвърта счетоводна година, втори ДС и ДДР, одобрен от Ръководителя на УО на 10.10.2017 г.

УО на ОП “<посочете наименованието>”
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

Декларирам, че:
І. Функциите на Управляващ орган съгласно чл. 125 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 се
изпълняват, спазвайки принципите за добро финансово управление.
ІІ. Напредъкът по операциите е в съответствие с предвидените в решението цели на
оперативната програма и с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1303/2013 и по-специално, че:
(1) декларираните разходи са извършени за изпълнение на проекти или операции в
случаите, когато финансовата подкрепа се реализира с финансови инструменти, и
са одобрени за финансиране съгласно критериите, приложими за Оперативната
програма, както и на приложимото право на Съюза и приложимото национално
законодателство;
(2) декларираните за възстановяване разходи са извършени въз основа на фактури и
други документи с равностойна доказателствена стойност (с изключение на
финансовата помощ чрез финансови инструменти и формите за предоставяне на
финансова помощ по чл. 55, ал. 1, т. 2-4 от ЗУСЕСИФ г.) през периода на
допустимост, в съответствие с приложимото право на Съюза, приложимото
национално законодателство и условията на програмата, включително:
- правилата за държавните помощи;
- разпоредбите относно проекти, генериращи приходи;
- правилата за възлагане на обществени поръчки;
- принципите за опазване на околната среда, равни възможности и
недискриминация и устойчиво развитие;
(3) съфинансираните стоки и/или услуги и/или строително-ремонтни дейности са
действително доставени, извършени и осъществени с изключение на
декларираните за възстановяване разходи във връзка с авансови плащания по
държавни и минимални помощи и авансови плащания, изплатени към
изпълнителите по договори;
(4)

декларираните разходи не съдържат суми, които попадат в категорията
нередности;

(5)

декларацията за допустимите разходи отразява всички възстановени суми по
сертифицирани разходи, относимите към тях лихви за забава и натрупаните
приходи по операциите, финансирани от оперативната програма;

(6)

декларираните разходи са точни, резултат са от надеждни счетоводни системи,
регистрирани са в Информационната система за управление и наблюдение на
средствата от ЕС (ИСУН) и могат да бъдат проверени от компетентните
национални и европейски органи;

(7)

декларираните разходи не съдържат недопустим данък добавена стойност;

(8)

извършени са съответните проверки съгласно чл. 19 от Наредбата за
определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на
разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за
осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на
счетоводната година по оперативните програми и програмите за европейско
териториално сътрудничество, както и декларираните разходи за финансови
инструменти не надвишават заложените максимални стойности, определени в
чл. 41 от Регламент (ЕС) № 1303/2013;
8
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всички документи, свързани с изпълнението на операциите, необходими за
осигуряване на адекватна одитна пътека, се съхраняват съгласно чл. 57, ал. 1, т.
6 от ЗУСЕСИФ;

(10) извършени са адекватни управленски проверки, включително проверки на
място, гарантиращи в достатъчна степен законосъобразността и редовността на
декларираните разходи;
(11) предприети са подходящи мерки за изпълнение на констатациите/препоръките
на Одитния орган и други национални и европейски контролни и одитни
органи относно изпълнението на оперативната програма;
(12) извършени са проверки на предоставените от бенефициентите данни или
микроданни, свързани с изпълнението на индикаторите/показателите по
проектите и в случай на частично или пълно неизпълнение са извършени
съответните корекции. Извършени са проверки за верността и надеждността на
представените данни във връзка с отчетените индикатори/показатели;
(13) осъществените мерки за информираност и публичност са в съответствие с
приложимото право на Съюза и приложимото национално законодателство;
(14) условията за плащане в акта по чл.2, ал.1 от Наредбата за определяне на
правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за
възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване,
както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по
оперативните програми и програмите за европейско териториално
сътрудничество са изпълнени.
Въз основа на постигнатия напредък при изпълнението на оперативната програма, вкл.
размера на договорените средства спрямо заложеното във финансовия план, потвърждавам,
че не съществува риск/че съществува риск 3 за намаляване на поетия от Европейската
комисия финансов ангажимент към България в размер на ……... лева.

Дата:

2 0

Име на ръководителя на Управляващия орган:

3

Ненужното се изтрива.

9
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/3/

/2/

/4/

Общо публични
разходи
/5/

Верифицирани
разходи,платени
със собствен
принос на
бенефициента
/6/

Обща сума на
верифицираните
допустими разходи

/7/

ЕС
/9/

Общо
публични
разходи
/10/

Верифициран
и разходи,
платени със
собствен
принос на
бенефициента

/11/

Доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи верифицирани допустими разходи, без те да бъдат изплатени на бенефициентите. В случаите на включени в Доклада по сертификация суми, представляващи държавна и минимална помощ, Управляващият орган спазва разпоредбата на чл. 131, параграфи 3 и 4 от

ВЕСТНИК
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за конкретната оперативна програма, се изтриват съответните редове.

8 Моделът е приложим при условие, че Инициативата за младежка заетост е част от една или повече приоритетни оси. Инициативата за младежка заетост се показва на отделен ред, като отделна Приоритетна ос, когато това е предвидено в оперативната програма. В случай, че Инициативата за младежка заетост не е приложима

7 При отразяване на информацията по отношение на платените на бенефициентите разходи не се вземат предвид извършените прихващания като способ на възстановяване на недължимо платени и надплатени суми, неправомерно получени или неправомерно усвоените средства.

6 При отразяване на информацията по отношение на платените на бенефициентите разходи не се вземат предвид извършените прихващания като способ на възстановяване на недължимо платени и надплатени суми, неправомерно получени или неправомерно усвоените средства.

Регламент (ЕС) № 1303/2013.

10

Обща сума на
верифицираните
допустими
разходи

5 Управляващият орган включва в Доклад по сертификация и Декларация за допустимите разходи верифицирани разходи, които са платени на бенефициентите до въвеждане със статус „приключен“ на доклада в ИСУН..По изключение през месец декември на финансовата година, Управляващият орган може да включва в

/8/

Държавен
бюджет

Верифицирани разходи, платени спублични
средства7

4 Включително приноса от програмата, платен за финансови инструменти (член 41 от Регламент (ЕС) № 1303/2013) и аванси, платени в контекста на държавните помощи (член 131(5) от Регламент (ЕС) № 1303/2013).

ОБЩО

ОБЩ СБОР Инициатива
за младежка заетост

ОБЩ СБОР

Инициатива за младежка
заетост

Държавен
бюджет

ЕС

Верифицирани разходи, платени спублични
средства6

Обща сума на допустимите разходи, декларирани с настоящия доклад

ДЪРЖАВЕН

Приоритетна ос N

Инициатива за младежка
заетост

Приоритетна ос 2

Инициатива за младежка
8
заетост

Приоритетна ос 1

/1/

Приоритетна ос

Обща сума на допустимите разходи, декларирани в предишни периоди

Общо верифицирани и изплатени5 допустими разходи

Декларация за допустимите разходи по приоритетни оси4

БРОЙ 83
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Проект /договор

Основание за
корекциите10
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11

ВЕСТНИК

приложима за конкретната оперативна програма, се изтриват съответните редове.

11 Моделът е приложим при условие, че Инициативата за младежка заетост е част от една или повече приоритетни оси. Инициативата за младежка заетост се показва на отделен ред, като отделна приоритетна ос, когато това е предвидено в оперативната програма. В случай, че Инициативата за младежка заетост не е

10 Причина за корекцията например може да е реално възстановяване от бенефициента на недопустим разход, финансова корекция, наложена вследствие на извършен одит, оттегляне на неправомерен разход и други съгласно реда и условията за възстановяване на неправомерно платени суми.

съответната сума от верифицираните разходи през текущия период, т.е. сумата на ред „ОБЩО” от таблицата следва да е намерила отражение като намаление на „Общата сума на верифицираните и изплатени на бенефициентите допустими разходи с настоящия доклад” от ДДР.

9 Представя се информация за разходи, верифицирани от УО, включени в предходни ДС и ДДР и сертифицирани от СО, за които УО е взел решение да бъдат изключени от общата сума на верифицираните разходи. В таблицата не се включват несертифицирани разходи. Корекцията се извършва чрез приспадане на

ОБЩ СБОР
ОБЩ СБОР
Инициатива за младежка
заетост
ОБЩО

Сума на корекциите
(лева)

ДЪРЖАВЕН

Проект /договор

Инициатива за младежка заетост

Проект /договор

Приоритетна ос N
общо

Номер и дата на Доклада по
сертификация, в който са
декларирани разходите

60

Инициатива за младежка заетост

Приоритетна ос 2
общо
Проект /договор

Проект /договор

Инициатива за младежка заетост11

Проект /договор

Приоритетна ос 1
общо

Приоритетна ос/
проект/договор

КОРЕКЦИЯ НА РАЗХОДИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРЕДХОДНИ ДС И ДДР 9

С Т Р.
БРОЙ 83

Номер и дата на заявлението
за плащане/ГСО, от който
разходите са изключени/
намалени от СО (ако е
приложимо)

платени с
публични
средства

платени със
собствен принос

Сума на препотвърдените разходи
(лева)

12

Основание за
препотвърждаване за
разходите

Моделът е приложим при условие, че Инициативата за младежка заетост е част от една или повече приоритетни оси. Инициативата за младежка заетост се показва на отделен ред, като отделна приоритетна ос, когато това е предвидено в оперативната програма. В случай, че Инициативата за младежка заетост не е

12

ВЕСТНИК
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14 Сумата следва да е намерила отражение като увеличение на „Общата сума на верифицираните и изплатени допустими разходи с настоящия доклад” от ДДР.

приложима за конкретната оперативна програма, се изтриват съответните редове,

13

- включени в Заявление за плащане и коригирани в ГСО от СО

- включени в Заявление за плащане и коригирани в следващ Доклад по сертификация от УО;

- изключени от Заявление за плащане от СО;

12 Повторно включените в настоящия ДС и ДДР разходи са тези, които (1) са били включени в ДС и ДДР и (2) са намалени по един от следните три начина:

ОБЩО14

ОБЩ СБОР
Инициатива за
младежка заетост

ОБЩ СБОР

Проект/договор/ИП

Инициатива за
младежка заетост

Номер и дата на Доклада по
сертификация, в който
разходите са коригирани от
УО (ако е приложимо)

ДЪРЖАВЕН

Проект/договор/ИП

Приоритетна ос N
общо

Проект/договор/ИП

Инициатива за
младежка заетост

Проект/договор/ИП

Приоритетна ос 2
общо

Проект/договор/ИП

Инициатива за
младежка заетост13

Проект/договор/ИП

Приоритетна ос 1
общо

Приоритетна ос/
проект/договор

Номер и дата на
Доклада по
сертификация, в
който разходите са
първоначално
включени от УО

Номер и дата на
заявлението за
плащане, в който
разходите са
първоначално
включени от СО
(ако е приложимо)

ПОВТОРНО ВКЛЮЧЕНИ РАЗХОДИ В ДОКЛАД ПО СЕРТИФИКАЦИЯ

БРОЙ 83
С Т Р. 6 1

Приоритетна ос 1

/4/

/5/

Размер на съответните
публични разходи

13

ВЕСТНИК
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приоритетна ос, когато това е предвидено в оперативната програма. В случай че Инициативата за младежка заетост не е приложима за конкретната оперативна програма, се изтриват съответните редове.

17 Включва средствата за Инициативата за младежка заетост и кореспондиращата подкрепа от Европейския социален фонд. Моделът е приложим при условие, че Инициативата за младежка заетост е част от една или повече приоритетни оси. Инициативата за младежка заетост се показва на отделен ред, като отделна

16 При приключване допустимите разходи трябва да бъдат в съответствие с чл.42, параграфи 1, 2 и 3 от Регламент (ЕС) №1303/2013.

15 Всички суми се представят кумулативно (с натрупване) от началото на изпълнение на оперативната програма. Включва се информация за сертифицираните разходи за финансови инструменти, както и за верифицираните с настоящия Доклад по сертификация.

ОБЩО

ОБЩ СБОР
Инициатива за младежка заетост

ОБЩ СБОР

Инициатива за младежка заетост

/3/

Размер на съответните публични
разходи

Обща сума на приноса от
програмата, реално изплатена, или
— при гаранции — за която са
поети задължения като допустими
разходи по смисъла на член 42,
параграф 1, букви а), б) и г) от
Регламент (ЕС) № 1303/2013(1) 16

ДЪРЖАВЕН

Приоритетна ос N

Инициатива за младежка заетост

Приоритетна ос 3

Инициатива за младежка заетост

Приоритетна ос 2

/2/

Общразмер на приноса на
програмата, изплатен за финансовите
инструменти

Суми, платени като допустими разходи съгласно член 42 (1) (а), (б) и
(г) на Регламент (EС) № 1303/201317
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Инициатива за младежка заетост17

/1/

Приоритетна ос

Принос от оперативната програма, платен за финансови инструменти и
включен в ДС и ДДР

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИНОС ОТ ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА, ПЛАТЕН ЗА ФИНАНСОВИ
ИНСТРУМЕНТИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 41 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013, ВКЛЮЧЕН В ДС И ДДР 15
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/3/

/4/

14

ВЕСТНИК

УО на ОП “<посочете наименованието>”
(Финален) Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи № ………………

приоритетна ос, когато това е предвидено в оперативната програма. В случай, че Инициативата за младежка заетост не е приложима за конкретната оперативна програма, се изтриват съответните редове.

”

19 Включва средствата за Инициативата за младежка заетост и кореспондиращата подкрепа от Европейския социален фонд. Моделът е приложим при условие, че Инициативата за младежка заетост е част от една или повече приоритетни оси. Инициативата за младежка заетост се показва на отделен ред, като отделна

18 Всички суми се представят кумулативно (с натрупване) от началото на изпълнение на оперативната програма. Включва се информация за сертифицираните разходи за авансови плащания, както и за верифицираните такива с настоящия Доклад по сертификация.

ОБЩО

ОБЩ СБОР
Инициатива за младежка заетост

ОБЩ СБОР

Инициатива за младежка
заетост

Приоритетна ос N

/2/

Обща сума, платена от оперативната
програма под формата на аванси

Сума, която не е покрита от разходите, платени от
бенефициентите, или когато е решено, че
бенефициент е структурата, предоставяща
помощта, в съответствие с член 2, параграф 10,
буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 — от
структурата, получаваща помощта, и за която
тригодишният срок още не е изтекъл

ДЪРЖАВЕН

Инициатива за младежка
заетост

Приоритетна ос 3

Инициатива за младежка
заетост

Приоритетна ос 2

Инициатива за младежка
заетост19

Приоритетна ос 1

/1/

Приоритетна ос

Сума, покрита от разходите, платени от
бенефициентите, или когато е решено, че
бенефициент е структурата, предоставяща
помощта, в съответствие с член 2, параграф
10, буква а) от Регламент (ЕС) № 1303/2013 —
от структурата, получаваща помощта, в
рамките на три години от плащането на
аванса

ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВАНСИ, ПЛАТЕНИ В КОНТЕКСТА НА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ СЪГЛАСНО ЧЛ. 131(5)
ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 И ВКЛЮЧЕНИ В ДС И ДДР 18
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ВЕСТНИК

15

0,00

0,00

0,00

0,00

33

БФП

Сертифици
рани с
Годишен
счетоводен
отчет
разходи

ДЪРЖАВЕН

ОБЩО:

№ на
иска
не за
плащ
ане
от
бене
фици
ента

Договор с изпълнител / еднотипни разходи / разходи за
организация и управление

Корекции, с
които се
намаляват
верифициран
ите разходи в
колони 15 и
16

Възстановени
суми, с които
се намаляват
вече
включени в
Годишен
счетоводен
отчет
разходи,
включително
собствен
принос,
свързан с тях

64

Отчетени с
искането за
плащане
разходи по
договора с
изпълнител/
еднотипни
разходи /
разходи за
организация и
управление

„Приложение № 4А към чл. 24, ал. 5

§ 34. Приложение № 4А към чл. 24, ал. 5 се изменя така:
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§ 34. Приложение № 4А към чл. 24, ал. 5 се изменя така:
„Приложение № 4А
към чл. 24, ал. 5
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Упътване
Информацията в таблицата се попълва в левове
Таблицата се попълва за всеки конкретен ДСДДР, като УО агрегира файловете към
всички ДСДДР с цел да е налична цялата информация за всеки договор
В случай че в дадено ИП по ОП има извършени еднотипни разходи (преки разходи) за
целеви групи, за които няма извършени корекции в посока намаление, то информацията
за тях може да бъде представена общо, като в колона №/дата се записва "Общо разходи
за…/пояснява се за какво са разходите/". В случай на извършена корекция в посока
намаление по отделна разходна позиция/за отделно лице информацията се въвежда на
отделен ред, като се попълват всички релевантни колони. На отделен ред се посочват
разходите за организация и управление
1 - попълва се номерът на договора между УО и бенефициента от ИСУН (напр.
BG16M1OP002-6.001-0006-C01). Договорът следва да се изписват за всеки ред, като не
се използва функцията "Merge". Номерът на договора следва да се повтаря толкова
пъти, колкото е броят на договорите с изпълнители/еднотипните разходи / разходи за
организация и управление в него, по които има верифицирани разходи, извършени
корекции или възстановени суми, т.е. има пряк ефект върху стойността на ДСДДР, за
който се попълва таблицата
2 - попълва се номерът на ИП от ИСУН. ИП следва да се изписват за всеки ред, като не
се използва функцията "Merge". Номерът на едно ИП следва да се повтаря толкова
пъти, колкото е броят на договорите с изпълнители/еднотипните разходи / разходи за
организация и управление в него, по които има верифицирани разходи, извършени
корекции или възстановени суми, т.е. има пряк ефект върху стойността на ДСДДР, за
който се попълва таблицата. В случай на пълно или частично покриване с допустими
разходи на сертифицирано авансово плащане по държавна и минимална помощ се
посочва номерът на искането за междинно/окончателно плащане, от което авансовото
плащане е покрито с разходи
3 - попълват се номерата и датите, на които са сключени договорите с изпълнител
(ДД/ММ/ГГГГ), като всеки договор следва да бъде изписван по идентичен начин във
всеки от файловете към различните ДСДДР. Номерът на договора с изпълнител (ако е
приложимо) се изписва без символ "№". Един договор трябва да е разписан на толкова
редове, колкото е броят на ИП, в които има разходи, извършени корекции или
възстановени суми по този договор
4 - попълват се наименованията на изпълнителите, като всеки изпълнител следва да
бъде изписван по идентичен начин във всеки от файловете към различните ДСДДР
5 - попълват се стойностите на всеки от договорите без ДДС
6 - попълва се размерът на ДДС, който е допустим за финансиране от БФП. За
договорите, по които ДДС не е допустим за финансиране разход, колоната не се
попълва
7 - попълва се сумата по договора, която е допустима за финансиране от БФП
8 - попълва се сумата по договора, която ще бъде финансирана за сметка на собствен
принос, ако е предвидено такова финансиране
9 & 10 - попълват се разходите за договора с изпълнител / еднотипните разходи/
разходите за организация и управление, отчетени с ИП. В случай на покриване с
допустими разходи на сертифицирано авансово плащане по държавна и минимална
помощ сумата, с която се покрива авансът, се въвежда със знак минус
11 & 12 - попълват се неверифицирани от УО разходи във връзка с извършени
16
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финансови корекции (индивидуални корекции), ако има такива, за съответния договор/
еднотипни разходи /разходи за организация и управление
13 & 14 - попълват се неверифицирани от УО разходи във връзка с причини, различни
от извършени финансови корекции, ако има такива за съответния договор /еднотипни
разходи /разходи за организация и управление
15 & 16 - не се попълват клетките / променят формулите
17 & 18 - попълват се препотвърдени от УО разходи, които на предходен етап СО не е
одобрил за включване в Заявления за плащане към ЕК или в Годишен счетоводен отчет
19 & 20 - попълва се информация за корекции, с които следва да се коригират в посока
намаление верифицираните разходи в колони 15 и 16 (напр. случай, при който едно
искане за плащане е верифицирано от УО и на по-късен етап, преди да бъде включено в
доклад по сертификация, се установява, че част или целият верифициран разход е
недопустим за финансиране, при което се коригира, преди да бъде декларирано към
Сертифициращия орган)
21 & 22 - попълва се информация за възстановени суми и свързания с тях собствен
принос (ако е приложимо), с които следва да се коригират в посока намаление вече
включени в Заявление за плащане към ЕК и/или сертифицирани с ГСО разходи
(коригиране на заявени и/или сертифицирани към ЕК разходи)
23 & 24 - попълва се информация за корекции, с които следва да се коригират в посока
намаление вече включени през текущата счетоводна година в Заявление за плащане
към ЕК и/или сертифицирани с ГСО разходи (коригиране на заявени и/или
сертифицирани към ЕК разходи)
25 & 26 - не се попълват клетките / променят формулите
27 & 28 - информацията се отразява от Сертифициращия орган. Попълва се
информация за декларирани от УО с Доклад по сертификация разходи, които не са
включени от СО в Заявление за плащане
29 & 30 - не се попълват клетките / променят формулите
31 & 32 - информацията се отразява от Сертифициращия орган. Попълва се
информация за включени от СО в Заявление за плащане към ЕК разходи, които не са
сертифицирани с Годишен счетоводен отчет
33 & 34 - не се попълват клетките / променят формулите
35 - Попълва се номер на ДС и ДДР съгласно коментар № 2 от приложение № 3 на
Наредбата
Списък със съкращения:
ДСДДР - Доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи
ИП - Искане за плащане
ГСО - Годишен счетоводен отчет
ОП - Оперативна програма
ДДС - Данък добавена стойност
БФП - Безвъзмездна финансова помощ
УО - Управляващ орган
СО - Сертифициращ орган
ЕК - Европейска комисия
ИСУН - Информационна система за управление и наблюдение“.
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странат
апартньо
р

0,00

25

Публич
ен
принос
+
собстве
н
принос
на
бенефи
циента
заместв
ащ
национ
алното
съфина
нсиран
е на
странат
апартнь
ор

0,00

26

До
пъ
лн
ит
ел
ен
со
бс
тв
ен
пр
ин
ос

Корекции, с
които се
намаляват
вече
включени
през
текущата
счетоводна
година в
Заявление за
плащане
разходи

0,00

0,00

0,00

0,00

27

Публич
ен
принос
+
собстве
н
принос
на
бенефи
циента
заместв
ащ
национ
алното
съфина
нсиран
е на
странат
апартньо
р

0,00

0,00

0,00

0,00

28

Допъ
лните
лен
собст
вен
прин
ос

Включени в
ДСДДР разходи

0,00

29

Публич
ен
принос
+
собстве
н
принос
на
бенефи
циента
заместв
ащ
национа
лното
съфина
нсиране
на
странат
апартньо
р

0,
00

30

До
пъ
лн
ит
ел
ен
со
бс
тв
ен
пр
ин
ос

Задържани от
СО разходи
от заявление
за плащане
към ЕК

0,00

0,00

0,00

0,00

31

Публич
ен
принос
+
собстве
н
принос
на
бенефи
циента
заместв
ащ
национа
лното
съфина
нсиране
на
странат
апартньо
р

0,00

0,00

0,00

0,00

32

Допъ
лнит
елен
собст
вен
прин
ос

Разходи,
включени от СО
в заявление за
плащане към ЕК

0,00

33

Публич
ен
принос
+
собстве
н
принос
на
бенефи
циента
заместв
ащ
национа
лното
съфина
нсиране
на
странат
апартньо
р

0,00

34

Допъ
лнит
елен
собс
твен
прин
ос

Несертифицира
ни с Годишен
счетоводен
отчет разходи

0,00

0,00

0,00

0,00

36

Допъл
нител
ен
собств
ен
прино
с

18

0,00

0,00

0,00

0,00

35

Публи
чен
принос
+
собств
ен
принос
на
бенефи
циента
замест
ващ
национ
алното
съфина
нсиран
е на
страна
тапартнь
ор

Сертифицирани
с Годишен
счетоводен
отчет разходи

0,00

37

Но
мер
и
дат
а на
ДС
и
ДД
Р

ДЪРЖАВЕН

О
Б
Щ
О:

Бе
не
фи
ци
ен
т/
па
рт
нь
ор

№
на
до
го
во
р

№
на
ис
ка
не
за
пл
а
щ
ан
е
от
бе
не
фи
ци
ен
та

Договор с изпълнител / еднотипни
разходи

Отчетени
разходи по
договора с
изпълнител/
еднотипни
разходи /
разходи за
организация
и управление

„Приложение № 4Б към чл. 84, ал. 3

§ 35. Приложение № 4Б към чл. 84, ал. 3 се изменя така:
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§ 35. Приложение № 4Б към чл. 84, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 4Б
към чл. 84, ал. 3

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 83

Упътване
Информацията в таблицата се попълва в евро
Таблицата се попълва за всеки конкретен ДСДДР, като УО агрегира файловете към всички
ДСДДР с цел да е налична цялата информация за всеки договор
В случай, че в дадено ИП по ОП има извършени еднотипни разходи (преки разходи) за
целеви групи, за които няма извършени корекции в посока намаление, то информацията за
тях може да бъде представена общо, като в колона №/дата се записва "Общо разходи
за…/пояснява се за какво са разходите/". В случай на извършена корекция в посока
намаление по отделна разходна позиция за отделно лице информацията се въвежда на
отделен ред, като се попълват всички релевантни колони. На отделен ред се посочват
разходите за организация и управление
1 - попълва се номерът на договора между УО и водещия бенефициент/бенефициента по
ПО "Техническа помощ" от ИСУ. Номерът на договора с водещия
бенефициент/бенефициента по ПО "Техническа помощ" следва да се изписва за всеки ред,
като не се използва функцията "Merge". Номерът на един договор с водещия
бенефициент/бенефициента по ПО "Техническа помощ" следва да се повтаря толкова пъти,
колкото е броят на договорите с изпълнители/еднотипните разходи / разходи за
организация и управление в него, по които има верифицирани разходи, корекции или
възстановени суми, т.е. има пряк ефект върху стойността на ДСДДР, за който се попълва
таблицата
2 - попълва се наименованието на водещия бенефициент/бенефициента по ПО "Техническа
помощ"/партньора, който е извършил съответния разход. Наименованието се изписва за
всеки ред, като не се използва функцията "Merge". Наименованието следва да се повтаря
толкова пъти, колкото е броят на договорите с изпълнители/еднотипните разходи / разходи
за организация и управление в него, по които има верифицирани разходи, извършени
корекции или възстановени суми, т.е. има пряк ефект върху стойността на ДСДДР, за който
се попълва таблицата
3 - попълва се информация за това каква националност е водещият
бенефициент/бенефициента по ПО "Техническа помощ"/партньора, във връзка с който се
декларират разходи
4 - попълва се номерът на ИП от ИСУ. ИП следва да се изписва за всеки ред, като не се
използва функцията "Merge". Номерът на едно ИП следва да се повтаря толкова пъти,
колкото е броят на договорите с изпълнители/еднотипните разходи / разходи за
организация и управление в него, по които има верифицирани разходи, извършени
корекции в посока намаление или възстановени суми, т.е. пряк ефект върху стойността на
ДСДДР, за който се попълва таблицата. В случай на пълно или частично покриване с
допустими разходи на сертифицирано авансово плащане по държавна и минимална помощ,
се посочва номерът на искането за междинно/окончателно плащане, от което авансовото
плащане е покрито с разходи
5 - попълват се номерата и датите (ДД/ММ/ГГГГ), на които са сключени договорите с
изпълнител, като всеки договор следва да бъде изписван по идентичен начин във всеки от
файловете към различните ДСДДР. Номерът на договора с изпълнител (ако е приложимо)
се изписва без символ "№". Един договор трябва да е разписан на толкова редове, колкото е
броят на ИП, в които има разходи, извършени корекции или възстановени суми по този
договор
6 - попълват се наименованията на изпълнителите, като всеки изпълнител следва да бъде
изписван по идентичен начин във всеки от файловете към различните ДСДДР
7 - попълват се стойностите на всеки от договорите без ДДС
8 - попълва се размерът на ДДС, който е допустим за финансиране от БФП. За договорите,
19
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по които ДДС не е допустим за финансиране разход, колоната не се попълва
9 - попълва се сумата по договора, която е допустима за финансиране от публичен принос +
собствен принос на бенефициента, заместващ националното съфинансиране на странатапартньор
10 - попълва се сумата по договора, която ще бъде финансирана за сметка на допълнителен
собствен принос, ако е предвидено такова финансиране
11 & 12 - попълват се разходите за договора с изпълнител/ еднотипните разходи/ разходите
за организация и управление, отчетени от бенефициента преди верифицирането им от
първо ниво на контрол. В случай на покриване с допустими разходи на сертифицирано
авансово плащане по държавна и минимална помощ, сумата, с която се покрива авансът, се
въвежда със знак минус
13 & 14 - попълват се неверифицирани от първо ниво на контрол и/или от УО разходи във
връзка с извършени финансови корекции (индивидуални корекции), ако има такива, за
съответния договор/ еднотипни разходи /разходи за организация и управление
15 & 16 - попълват се неверифицирани от първо ниво на контрол и/или от УО разходи във
връзка с причини, различни от извършени финансови корекции, ако има такива за
съответния договор/ еднотипни разходи /разходи за организация и управление
17 & 18 - не се попълват клетките / променят формулите
19 & 20 - попълват се препотвърдени от УО разходи, които на предходен етап СО не е
одобрил за включване в Заявления за плащане към ЕК или в Годишен счетоводен отчет
21 & 22 - попълва се информация за корекции, с които следва да се коригират в посока
намаление верифицираните разходи в колони 17 и 18 (напр. случай, при който едно искане
за плащане е верифицирано от УО и на по-късен етап, преди да бъде включено в доклад по
сертификация, се установява, че част или целият верифициран разход е недопустим за
финансиране, при което се коригира, преди да бъде декларирано към Сертифициращия
орган)
23 & 24 - попълва се информация за възстановени суми и свързания с тях допълнителен
собствен принос (в случай че всеки разход по дадения договор с изпълнител се разделя
пропорционално на публичен принос + собствен принос на бенефициента, заместващ
националното съфинансиране на страната-партньор, и допълнителен собствен принос), с
които следва да се коригират в посока намаление вече включени в Заявление за плащане
към ЕК и/или сертифицирани с ГСО разходи (коригиране на заявени и/или сертифицирани
към ЕК разходи)
25 & 26 - попълва се информация за корекции, с които следва да се коригират в посока
намаление вече включени през текущата счетоводна година в Заявление за плащане към ЕК
и/или сертифицирани с ГСО разходи (коригиране на заявени и/или сертифицирани към ЕК
разходи)
27 & 28 - не се попълват клетките / променят формулите
29 & 30 - информацията се отразява от Сертифициращия орган. Попълва се информация за
декларирани от УО с Доклад по сертификация разходи, които не са включени от СО в
Заявление за плащане
31 & 32 - не се попълват клетките / променят формулите
33 & 34 - информацията се отразява от Сертифициращия орган. Попълва се информация за
включени от СО в Заявление за плащане към ЕК разходи, които не са сертифицирани с
Годишен счетоводен отчет
20
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3735- &
попълва
на ДС
и ДДР съгласно
коментар
№1 от приложение 19 на наредбата
36 - несесеномер
попълват
клетките
/ променят
формулите
37 - попълва се номер на ДС и ДДР съгласно коментар №1 от приложение 19 на наредбата
Списък със съкращения:
ДСДДР - Доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи
Списък със съкращения:
ИП - Искане за плащане
ДСДДР - Доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи
ГСО - Годишен счетоводен отчет
ИП - Искане за плащане
ОП - Оперативна програма
ГСО - Годишен счетоводен отчет
ДДС - Данък добавена стойност
ОП - Оперативна програма
БФП - Безвъзмездна финансова помощ
ДДС - Данък добавена стойност
УО - Управляващ орган
БФП - Безвъзмездна финансова помощ
СО - Сертифициращ орган
УО - Управляващ орган
ЕК - Европейска комисия
СО - Сертифициращ орган
ИСУН - Информационна система за управление и наблюдение“.
ЕК - Европейска комисия
ИСУН - Информационна система за управление и наблюдение“.

21
21

§ 36. Приложение № 5 към чл. 30, т. 3 се отменя.
§ 37. В приложение № 6 към чл. 31, ал. 5 т. 1.8 се изменя така:
„1.8. При забравена парола или проблем с достъпа до SAP системата се изпраща електронно писмо с описание на проблема, лично от потребителя, на електронен адрес: sap_admin@
minfin.bg.“
§ 38. В приложение № 7 към чл. 31, ал. 5 към поле „Служител“ се създава забележка под
линия: „Служителят е уведомен, че посочените по-горе лични данни ще бъдат обработвани
единствено за целите, за които са предоставени, с оглед изпълнението на възложените му
задължения и упражняването на специалните права на администратора.“
§ 39. В приложение № 16 към чл. 57, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. Ред четвърти се заличава.
2. На ред пети, колона трета, преди думата „Изпраща“ се добавя „Одобрява Финален
междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи в ИСУН/Информационната система за управление на програмите за ТГС и“.

22
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§ 40. Приложение № 19 се изменя така:

§ 40. Приложение № 19 се изменя така:
„Приложение № 19
към чл. 84, ал. 1

Приложение № 19 към чл. 84, ал. 1

(ФИНАЛЕН) МЕЖДИНЕН ДОКЛАД ПО СЕРТИФИКАЦИЯ И
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ
УПРАВЛЯВАЩ ОРГАН <посочва се точно наименованието на структурата,
изпълняваща функции на УО>
________________________________________________________________________________
Посочва се наименованието на двустранната програма за трансгранично сътрудничество
Решение на Комисията

от

Референтен № на Комисията (CCI) :
(Финален)1 Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи №:
___________________________________________________________________________________________________

Декларация

Долуподписаният <посочете име и длъжност>, ръководител на Управляващия орган,
определен с <посочете акт за определяне на Ръководителя на Управляващия орган>, с
настоящето декларирам, че всички разходи, включени в приложения доклад за допустимите
разходи съответстват на критериите за допустимост на разходите, посочени в чл. 43 и чл.44
от Регламент за изпълнение
(ЕС) № 447/2014 на Европейската комисия относно
специфичните правила за изпълнение на Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския
парламент и на Съвета за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II)
и делегиран регламент (ЕС) №481/2014 на Комисията за допълнение на Регламент (ЕС)
№1299/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на специалните
разпоредби за допустимостта на разходите по програмите за трансгранично сътрудничество,
както и на националните правила за допустимост на разходите. Разходите са извършени от
бенефициентите в изпълнение на одобрени проекти по двустранната програма за
трансгранично сътрудничество, в съответствие с условията на Регламент (ЕС) № 1299/2013 и
Регламент (ЕС) № 231/2014.
Всички разходи, включени в приложената декларация в периода
От

01

06

20

до

2 0

са верифицирани и въведени в счетоводната система на УО по ОП

1 Ненужното се изтрива. Номерацията на ДС и ДДР е последователна и се формира по следния начин: СГ/Н/дата, където СГ– пореден номер на счетоводната година, Н –
пореден номер на ДС и ДДР за съответната счетоводна година, дата – датата на одобрение на ДС и ДДР от Ръководителя на УО. Например № 4/2/14.12.2017 г. означава
четвърта счетоводна година, втори ДС и ДДР, одобрен от Ръководителя на УО на 14.12.2017 г.
2 Посочва се обща сума с натрупване за счетоводната година

УО на двустранната програма за трансгранично сътрудничество “<посочете наименованието>”
(Финален) Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи № ……от …………
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евро 2

Приложената декларация за допустимите разходи представлява неразделна част от
настоящия доклад.
Декларирам, че:
І. Функциите на Управляващ орган съгласно чл. 23 от Регламент 1299/2013 и чл. 37 от
Регламент (ЕС) № 447/2014 се изпълняват, спазвайки принципите за добро финансово
управление.
ІІ. Напредъкът по проектите е в съответствие с предвидените в решението цели на
двустранната програма за трансгранично сътрудничество и с разпоредбите на Регламент (ЕС)
№ 1299/2013 и Регламент (ЕС) № 447/2014 и по-специално, че:
(1) декларираните разходи са извършени за изпълнение на операции, одобрени за
финансиране съгласно критериите, приложими за двустранната програма за
трансгранично сътрудничество, както и на приложимото право на Съюза и
приложимото национално законодателство;
(2) декларираните за възстановяване разходи са извършени въз основа на фактури и
други документи с равностойна доказателствена стойност (с изключение на
финансовата помощ чрез формите за предоставяне на финансова помощ по чл.67
ал. 1, букви „б“-„г“ от Регламент 1303/2013 ) през периода на допустимост,
посочен в чл. 43 от Регламент 447/2014 и са в съответствие с приложимото право
на Съюза и приложимото национално законодателство, по-специално с:
- правилата за държавните помощи;
- правилата за възлагане на поръчки;
- принципите за опазване на околната среда, равни възможности и
недискриминация и устойчиво развитие.
(3) съфинансираните стоки и/или услуги и/или строително-ремонтни дейности са
действително доставени, извършени и осъществени;
(4) декларираните за възстановяване разходи се базират на потвърждение от страна
на водещите бенефициенти относно постигнатото изпълнение на проектите;
(5) декларираните за възстановяване разходи са проверени и потвърдени от
съответните контрольори, определени за всеки бенефициент, включително
водещия бенефициент;
(6) проверките от страна на контрольорите са извършени в срока, определен в чл. 23,
ал. 4 от Регламент (ЕС) №1299/2013;
(7) декларираните разходи не съдържат суми, които попадат в категорията
нередности/подозрения за измама;
(8) декларацията за допустимите разходи отразява всички възстановени суми по
сертифицирани разходи, относимите към тях лихви за забава и натрупаните

УО на двустранната програма за трансгранично сътрудничество “<посочете наименованието>”
(Финален) Междинен доклад по сертификация и декларация за допустимите разходи № ……от …………
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БРОЙ 83

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

приходи по операциите, финансирани
трансгранично сътрудничество;

от

двустранната

С Т Р. 7 3

програма

за

(9) декларираните разходи са точни, резултат са от надеждни счетоводни системи,
регистрирани са в Информационната система за управление (ИСУ) и могат да
бъдат проверени от компетентните национални и европейски органи;
(10) декларираните разходи не съдържат недопустим данък добавена стойност;
(11) всички документи, свързани с изпълнението на операциите, необходими за
осигуряване на адекватна одитна пътека, се съхраняват съгласно чл.140 от
Регламент (ЕС) №1303/2013;
(12) извършени са адекватни управленски проверки, включително проверки на
място, гарантиращи в достатъчна степен законосъобразността и редовността на
декларираните разходи;
(13) предприети са подходящи мерки за изпълнение на констатациите/препоръките
на Одитния орган и други национални и европейски контролни и одитни органи
относно изпълнението на двустранната програма за ТГС;
(14) извършени са проверки на предоставените от бенефициентите данни или
микроданни, свързани с изпълнението на индикаторите/показателите по
проектите и в случай на частично или пълно неизпълнение са извършени
съответните корекции. Извършени са проверки за верността и надеждността на
представените данни във връзка с отчетените индикатори/показатели;
(15) осъществените мерки за информираност и публичност са в съответствие с
приложимото право на Съюза и приложимото национално законодателство;
(16) условията за плащане в акта по чл.2, ал.1 от Наредбата за определяне на
правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за
възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както
и сроковете и правилата за приключване на счетоводната година по оперативните
програми и програмите за европейско териториално сътрудничество са
изпълнени.
Въз основа на постигнатия напредък при изпълнението на двустранната програма за
трансгранично сътрудничество, вкл. размера на договорените средства спрямо заложеното
във финансовия план, потвърждавам, че не съществува риск/че съществува риск за
намаляване на поетия от Европейската комисия финансов ангажимент по програмата в
размер на ……... евро.

Дата:

2 0

Име и фамилия на ръководителя на управляващия
орган

УО на двустранната програма за трансгранично сътрудничество “<посочете наименованието>”
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3
5

6
7

8

9

10
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2 Посочва се приносът, направен от частноправни бенефициенти.

4

Национално
съфинансир
ане,
изплатено с
публични
средства
11

Национално
съфинансиране,
изплатено с
частни
средства2

XXXX национално
съфинансиране

1

12

Допълнителен
собствен принос,
изплатен с
публични
средства

13

26

Допълнителен
собствен принос,
изплатен с частни
средства2

Допълнителен собствен принос на
бенефициента

ДЪРЖАВЕН

1 Посочва се страната партньор.

2

Бълга
рско
ЕС
ЕС Българско
националн Национално Национал Допълнит Допълнител
нацио
но
елен
о
нално
ен собствен
съфинансир
съфинанси собствен
съфин
съфинанси ане,
принос,
принос,
ране,
ране
ансир
изплатено с
изплатен с
изплатено изплатен с
ане
частни
публични
с частни
публични
средства2
средства
2
средства
средства

XXXX национално
съфинансиране

Допълнителен собствен
принос на бенефициента

Верифицирани разходи, платени с
национално съфинансиране, в т.ч.:

Обща сума на верифицираните и изплатени на бенефициентите допустими
разходи с настоящия доклад

74

1
Приоритетна
ос 1
Приоритетна
ос 2
Приоритетна
ос N
ОБЩО

Приоритетна
ос

1

Верифицирани разходи, платени с
национално съфинансиране, в т.ч.:

Обща сума на верифицираните и изплатени на бенефициентите
допустими разходи в предишни периоди

Декларация за допустимите разходи по приоритетни оси

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 83

3

4

5
6

Национално
съфинанси
ране,
изплатено
с частни
средства
7

Допълнителен собствен
принос,
изплатен с
публични
средства
8

Допълнителен собствен
принос,
изплатен с
частни
средства4
9

10

Основание за
корекциите2
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Представя се информация за разходи, верифицирани от УО, включени в предходни ДС и ДДР и сертифицирани от СО, за които УО е взел решение да бъдат изключени от общата сума на
верифицираните разходи. В таблицата не се включват несертифицирани разходи. Корекцията се извършва чрез приспадане на съответната сума от верифицираните разходи през текущия период, т.е.
сумата на ред „ОБЩО” от таблицата следва да е намерила отражение като намаление на „Общата сума на верифицираните и изплатени на бенефициентите допустими разходи с настоящия доклад” от
ДДР
2
Причина за корекцията, например, може да е реално възстановяване от бенефициента на недопустим разход, финансова корекция, наложена вследствие на извършен одит, оттегляне на неправомерен
разход и други съгласно реда и условията за възстановяване на неправомерно платени суми
3
Посочва се страната партньор.
4
Посочва се приносът, направен от частноправни бенефициенти.

2

Национално
съфинансир
ане,
изплатено с
публични
средства4

Общо
изплатени
на
бенефицие
нтите
допустими
разходи

27

ДЪРЖАВЕН

1

1
Приоритетна ос 1
общо
Проект /договор
Приоритетна ос 2
общо
Проект /договор
Приоритетна ос N
общо___
Проект /договор
ОБЩО

Приоритетна ос
/проект/договор

Номер и
дата на
Доклада по
сертификац
Българско
ЕС
ия, когато са
национално
деклариран
съфинансира
и разходите
не

Сума на корекциите (евро)
Разходи, платени с национално
съфинансиране в т.ч.:
Допълнителен собствен
принос на бенефициента
XXXX3 национално
съфинансиране

А. КОРЕКЦИЯ НА РАЗХОДИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРЕХОДНИ ДС И ДДР 1

БРОЙ 83
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 5

3

4

5
6

ЕС

7
8

9
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10

11

елен
собствен
принос,
изплатен
с частни
3
средства

12

28

Основание за
препотвърждаван
Допълните Допълнит е на разходите

Допълнителен
собствен принос на
бенефициента

Българско
лен
национално Национално Национално
съфинанси съфинансира съфинансиран собствен
не, изплатено е, изплатено с
принос,
ране
с публични
частни
изплатен с
средства
средства3
публични
средства

…………. национално
съфинансиране2

Верифицирани разходи, платени с
национално съфинансиране, в т.ч.:

1
Повторно включените в настоящия ДС и ДДР разходи са тези, които (1) са били включени в ДС и ДДР и (2) са намалени по един от следните три начина:
- изключени от Заявление за плащане от СО;
- включени в Заявление за плащане и коригирани в следващ Доклад по сертификация от УО;
- включени в Заявление за плащане и коригирани в ГСО от СО
2
Посочва се страната партньор
3
Посочва се приносът, направен от частноправни бенефициенти

2

Номер и дата на
заявлението за
плащане/ГСО,
от който
разходите са
изключени/
намалени от СО
(ако е
приложимо)

ДЪРЖАВЕН

ОБЩО

Приоритетна ос
1
общо
Проект/договор/И
П
Приоритетна ос
2
общо
Проект/договор/И
П
Приоритетна ос
N
общо
Проект/договор/И
П

Номер и дата
Номер и дата на на Доклада по
заявлението за сертификация,
в който
плащане, в
който разходите разходите са
коригирани от
са
УО (ако е
първоначално
включени от СО приложимо)
(ако е
приложимо)

76

1

Номер и дата на
Доклада по
сертификация, в
Приоритетна който разходите
ос/проект/дого са първоначално
включени от УО
вор

Сума на препотвърдените разходи (евро)

Б. ПОВТОРНО ВКЛЮЧЕНИ РАЗХОДИ В ДОКЛАД ПО СЕРТИФИКАЦИЯ 1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 83

Пореден № на
проверката

Обхват на
проверка
та

Дата/Период Констатации
на
проверката
Препоръки

Статус на
изпълнение
на
препоръките

29

ДЪРЖАВЕН
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Приоритетна ос 1
Проект номер
.........
Приоритетна ос 2
Проект номер
.........
Приоритетна ос N
Проект номер
.........

Име на
бенефициента

В. СПИСЪК НА ПРОВЕРКИТЕ НА МЯСТО

БРОЙ 83
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 7

/3/

N

2

1

N

2

1

/4/

Констатации

/5/

Степен на
риск

/6/

Действия

/7/

Срок на
изпълнение
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/8/

Статус на
изпълнение

30

ДЪРЖАВЕН

Посочват се препоръките, отнасящи се до всички участващи в изпълнението на двустранната програма страни – УО, СТС, НПО, водещи бенефициенти, крайни бенефициенти и др.

/2/

/1/

Дата на
връчване/получаване
на окончателния
доклад

1

78

1

Период на
одита

Одитираща
институция

Г. СПРАВКА ЗА ОДИТНИ ПРЕПОРЪКИ И СТАТУС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 83

1

Общо за ПО X

4
5

българско
национално
съфинансиране

6

национално
съфинансиране,
изплатено с
публични
средства

7

национално
съфинансиране,
изплатено с
частни
средства 2
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Посочва се страната партньор.
Посочва се приносът, направен от частноправни бенефициенти.

** Проектите се подреждат в низходящ ред по стойността на верифицираните разходи

* X, У и Z - Номер на ПО

ОБЩО:

Общо за ПО Z

Общо за ПО У
Приоритетна ос
Z*/име
Проект/договор

Проект/договор

Приоритетна ос
У*/име

3

2

ЕС

ХХХХ 1 национално
съфинансиране

Верифицирани разходи, платени с национално
съфинансиране, в т. ч.:

8

допълнителен
собствен
принос,
изплатен с
публични
средства

9

допълнителен
собствен
принос,
изплатен с
частни
средства 2

Допълнителен собствен принос
на бенефициента

Стойност на верифицираните разходи **

31

ДЪРЖАВЕН

2

1

Приоритетна ос
Х*/име
Проект/договор

Вид
плащане

Проект
№/наименование

Наименование на програмата:

Д. СПИСЪК С ВКЛЮЧЕНИТЕ ПРОЕКТИ В ДОКЛАДА ПО СЕРТИФИКАЦИЯ И ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА
ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ

БРОЙ 83
ВЕСТНИК
С Т Р. 7 9

/3/

/4/
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по сертификация.

1 Всички суми се представят кумулативно (с натрупване) от началото на изпълнение на оперативната програма. Включва се информация за сертифицираните разходи за авансови плащания, както и за верифицираните такива с настоящия доклад

ОБЩО

Приоритетна ос N

/2/

32

ДЪРЖАВЕН

………………………

Приоритетна ос 3

Приоритетна ос 2

Приоритетна ос 1

Обща сума, платена от
оперативната програма под
формата на аванси

Сума, която не е покрита от разходите,
платени от бенефициентите, или
когато е решено, че бенефициент е
структурата, предоставяща помощта, в
съответствие с член 2, параграф 10,
буква а) от Регламент (ЕС) №
1303/2013 — от структурата,
получаваща помощта, и за която
тригодишният срок още не е изтекъл

80

/1/

Приоритетна ос

Сума, покрита от разходите,
платени от бенефициентите, или
когато е решено, че бенефициент е
структурата, предоставяща
помощта, в съответствие с член 2,
параграф 10, буква а) от Регламент
(ЕС) № 1303/2013 — от
структурата, получаваща
помощта, в рамките на три години
от плащането на аванса

Е. ИНФОРМАЦИЯ ЗА АВАНСИ, ПЛАТЕНИ В КОНТЕКСТА НА ДЪРЖАВНИ ПОМОЩИ СЪГЛАСНО ЧЛ.
131(5) ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 И ВКЛЮЧЕНИ В ДС И ДДР 1

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 83

БРОЙ 83

ДЪРЖАВЕН

§ 41. Приложение № 20 към чл. 90, ал. 2
се отменя.
Министър:
Владислав Горанов
8043

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ
НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
НАРЕДБА № 7
от 3 октомври 2019 г.

за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните
заболявания
Член единствен. С тази наредба се приема
фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания съгласно
приложението.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приложението се п ублик у ва като
приту рка на интернет страницата на „Държавен вестник“.
§ 2. Тази наредба се приема на основание
чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.
§ 3. Указания по прилагането на тази
наредба се дават от Националния съвет по
цени и реимбу рсиране на лекарствените
продукти.
§ 4. Наредбата е приета с Решение на
Националния съвет по цени и реимбу рсиране на лекарствените продукти съгласно
Протокол № 352 от 3.10.2019 г.
Председател:
Николай Данчев
7847
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-924
от 27 септември 2019 г.
На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 7, т. 1, чл. 9, ал. 1 във връзка
с ал. 2 от Закона за сдружения за напояване
и одобрен доклад на заместник-министъра на
земеделието, храните и горите с изх. № 93-6414
от 27.09.2019 г. нареждам:
1. Откривам процедура по учредяване на
сд ру жен ие за на поя ва не „Ж и ва вода-2018“,
с. Блатница, община Стрелча, област Пазард ж ик, с предмет на дейност: експлоатаци я,
поддържане и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура; изграждане на нови
напоителни канали и съоръжения; доставяне и
разпределяне на водата за напояване; отвеждане
на излишните води от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически
мероприятия за подобряване състоянието на
земеделските земи; рибовъдство и развъждане
на водоплаващи птици.
2. Заявената от сдружението територия обхваща 10 116,436 дка земеделски земи, разположени
в землището на с. Блатница, община Стрелча,
област Пазарджик, и хидромелиоративна инфраструктура – публична общинска собственост.
3. Учредителният комитет на сдружение за
напояване „Жива вода-2018“ да извърши предвидените от закона действия по процедурите на
чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона за сдружения
за напояване.
4. Настоящата заповед да се сведе до знанието на Учредителния комитет на сдружение за
напояване „Жива вода-2018“, като заповедта за
откриване на процедурата се обнародва в „Държавен вестник“, в един централен всекидневник
и в един местен вестник.
Конт рола по изпълнението на заповедта
възлагам на директора на дирек ци я „Обща
политика в областта на хидромелиорациите и
рибарството“.
Министър:
Д. Танева
7992

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Р-51
от 18 септември 2019 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 от Закона за културното наследство (ЗКН),
Заповед № РД-09-268 от 19.05.2017 г. на министъ-

ра на културата, предложение на директора на
НИНКН с наш вх. № 33-00-525 от 12.07.2019 г.,
становище на Специализирания експертен съвет по чл. 64, ал. 2 от ЗКН, отразено в т. 9 на
протокол № 81 от заседание, състояло се на
12.08.2019 г., назначен със Заповед № РД-09692 от 26.07.2019 г. на министъра на културата,
нареждам:
1. Предоставям статут на обект „Възрожденски ансамбъл „Беловидово“, гр. Златоград,
община Златоград, област Смолян, с класификация на архитектурно-строителна групова
недвижима културна ценност от Възраждането
и с категория „местно значение“.
1.1. Определям режими за опазване на недвижимата културна ценност, както следва:
1.1.1. Териториален обхват на недвижимата
културна ценност:
1.1.1.1. Границите на недвижимата културна
ценност са по северните граници на имоти с
идентификатори по КККР 34.808, 34.807, по част
от източната граница на имот с идентификатор
34.806, по уличната регулация на ул. Беловидово
до границата с 34.788, 34.787, 34.786, по западната граница на 34.786, по северната граница на
34.871, 34.785, по западната граница на 34.794,
34.793, по южната граница на 34.793, 34.792, по
западната граница на 34.802, 34.799, по южната
граница на 34.800, 34.813, по източната граница
на 34.813, 34.810, 34.806, по източната граница
на 34.808.
1.1.1.2. Териториалният обхват на недвижимата културна ценност включва имоти с идентификатори по КККР 34.804, 34.805, 34.806, 34.807,
34.808, 34.810, 34.811, 34.812, 34.813, ул. Ропотамо,
34.790, 34.793, 34.792, 34.791, 34.802, 34.801, 34.800,
34.789, 34.788, 34.787, 34.786, 34.
1.1.1.3. Граници на охранителната зона на
недвижимата културна ценност:
Външна граница – по северната граница на
имот 33.454, по източната граница на 33.454,
34.881, 34.817, 34.878, 34.814, 34.484, 34.486, 34.485,
по южната граница на 34.486, 34.830, 34.832,
34.833, 34.834, 34.835, 34.836, по част от границата на ул. Хан Аспарух, 34.799, 34.798, 34.797,
по западната граница на 34.795, по източната
граница на 34.784, по южната граница на 34.785,
34.871 и западната граница на 34.871, по южната
граница на 34.770, 34.769, 34.768, 34.754, 34.753,
34.720, 34.721, 34.719, 34.718, 34.713, 34.712, 34.707,
34.706, по източната граница на 33.507, по улична регулация на 33.788, 33.351, 33.352, 33.352,
по северната граница на 33.358, 33.359, 33.360,
по западната граница на 33.360, по северната
граница на 33.363, 33.364, 33.365, 33.366, 33.372,
33.376, 33.377, 33.378, по улична регулация на
33.378, 33.379, 33.381, 33.811, 33.804, 33.504.
Вътрешна граница – съвпада с границите на
груповата недвижима културна ценност.
1.1.1.4. В териториалния обхват на охранителната зона на недвижимата културна ценност
попадат имоти с идентификатори по К К К Р
34.871, 34.785, 34.795, 34.797, 34.798, 34.799, 34.836,
34.835, 34.834, 34.833, 34.956, 34.957, 34.831, 34.832,
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34.830, 34.482, 34.483, 34.484, 34.485, 34.486, част
от ул. „Хан Аспару х“, 34.814, 34.815, 34.816,
34.817, 34.878, 34.880, 34.881, 33.454, 33.504, 34.862,
34.861, 34.860, 34.859, 34.858, 34.857, 34.722, 34.723,
34.724, 34.725, 34.726, 34.720, 34.721, 34.719, 34.718,
34.717, 34.716, 34.715, 34.714, 34.713, 34.712, 34.711,
34.710, 34.709, 34.707, 34.709, 34.708, 34.706, 34.705,
р. Малка река между 33.507 и 33.504, част от
ул. Крайречна, 33.804, 33.825, 33.811, 387, 33.384,
33.381, 33.382, 33.380, 33.379, 33.378, 33.377, 33.376,
част от ул. Кокиче, 33.371, 33.370, 33.372, 33.369,
33.368, 33.367, 33.366, 33.365, 33.364, 33.363, 33.360,
33.359, 33.358, 34.753, 34.754, 34.768, част от ул. Росица, 34.769, 34.770, част от ул. Хаджи Димитър.
1.1.2. Предписания за опазване на:
1.1.2.1. Общи изисквания към териториите на
ансамблите и охранителните им зони:
1.1.2.1.1. Устройствено планиране и инвестиционно проектиране
Устройствените планове и комуникационнотранспортните и инвестиционните проекти се
разработват с допустими отклонения от правилата и нормативите на ЗУТ и Наредба № 7 от
2003 г. за правила и нормативи за устройство
на отделните видове територии и устройствени
зони на МРРБ с оглед съхраняване на основните
традиционни характеристики на територията на
ансамблите и на охранителните им зони. Инвестиционни проекти на основното и допълващото
застрояване се разработват след изследване и
доказване на застройката с ПУП и РУП и със
задължителни линии на застрояване.
1.1.2.1.2. Предназначение на териториите
Определят се като територии с недвижимо
културното наследство и с предназначение за
жилищни и обществени нужди. Допуска се устройване на имоти зад плътни огради на сгради за производствени нужди, бензиностанции,
газостанции, автосервизи и автомивки, където
средата го позволява.
1.1.2.1.3. Урегулиране
В границите на ансамблите се изисква запазване на съществуващите улични регулационни
линии с оглед съхраняване на запазената традиционна квартална структура. В границите на
охранителните зони на ансамблите се допускат
минимални частични промени на уличните регулационни линии при условие, че не се изменя
съществено автентичната квартална структура.
В границите на ансамблите и техните охранителни зони промяна в границите на урегулирани
поземлени имоти, включително обединяване
или делба, се допуска за имоти без статут на
недвижима културна ценност, когато това не
противоречи на характера на традиционните
характеристики на имотите и след доказване
на възможността за промяна на ПЗ чрез ПУП
и РУП.
1.1.2.1.4. Улична мрежа, озеленяване, техническа инфраструктура
Изисква се в границите на ансамблите да се
запази автентичната улична структура с тупици и
без тротоари, включително и нивелетните коти.
Изисква се асфалтовата настилка на улиците,
попадащи в границите на груповите недвижими
културни ценности, да се заменят с усилена
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настилка от естествен камък, а положената неподходяща калдъръмена настилка да се подмени.
Тротоарите по ул. Беловидово да се преработят
с настилка от естествен камък. Препоръчва се
асфалтовата настилка на улиците в границите
на охранителната зона да се замени с усилена
настилка от естествен камък с изк лючение
на ул. Беловидово, ул. Крайречна и частта от
територията на действащия за центъра ПУП,
която влиза в охранителната зона на Ансамбъл
„Беловидово“. Не се допуска обществено паркиране в границите на ансамбъла с изключение
за живущите на територията, допустимо е в
охранителната зона. Изисква се да се ограничи
достъпът на тежкотоварни автомобили в границите на ансамблите. Изисква се общественото
озеленяване да е с местни дендрологични видове.
Изисква се подземно прекарване на мрежи и
съоръжения на техническата инфраструктура и
вграждане на приборите за отчитане по индивидуален проект, отчитащ спецификата на средата.
1.1.2.1.5. Речни легла
Допуска се коригиране на речното легло при
необходимост. Изисква се използване на облицовъчна зидария от подходящ естествен камък
и/или озеленяване с подходяща растителност.
Не се допуска покриване на речното легло освен
проведеното и предвидено по действащия ПУП за
центъра на гр. Златоград, одобрен със заповеди
№ 133 от 31.03.2009 г. и № 173 от 30.04.2009 г.
на кмета на община Златоград. Изисква се
озеленяване и благоустрояване на частта от
територията с обществен достъп, заключена
между речните корита и крайречните улици.
Допуска се ново строителство в обособените
за застрояване имоти – двуетажно, с височина
на кота корниз +6,50 м и предимно жилищен
и общественообслужващ характер. Инвестиционните проекти да се доказват с РУП и да се
съгласуват по реда на ЗКН.
1.1.2.1.6. Общи изисквания към застрояването:
1.1.2.1.6.1. В поземлени имоти на възрожденски сгради със статут на единични недвижими
културни ценности
Не се допуска ново строителство в имотите
освен за възстановяване на изчезнали обеми,
като се ползват техните стари строителни очертания и височината на застройката се доказва
с графично изследване чрез РУП. За възстановяване на изчезнали обеми да се използват
архивни архитектурни заснемания, а при липсата
им – архитектурни форми, детайли, материали,
цветове и др., съобразени с характеристиките на
недвижимата културна ценност. Същите изисквания важат и за оформянето на дворовете с
техните елементи. Не се допуска надстрояване
на недвижимата културна ценност. Изисква се
възстановяване на плътните каменни оградни
зидове и дървените порти чрез плавно следване
на наклона на терена според възрожденската
традиция без стъпала в зида. Изисква се при
благоустрояване на дворовете да се пази характеристиката на двора чрез използването
на традиционна растителност и настилка от
каменни плочи или калдъръм по пътек ите.
Малките архитектурни форми и други елементи
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в дворовете да са съобразени с традиционните
материали на възрожденския двор и единичната
недвижима културна ценност. Огради – препоръчват се плътни каменни оградни зидове при
спазване на възрож денските принципи чрез
плавно следване на наклона на терена, от видима каменна зидария или измазани с гладка
бяла мазилка. Изграждат се въз основа на индивидуални архитектурни проекти. В границите
на единичните недвижими културни ценности
не се допускат видими инсталационни и други
елементи на техническата инфраструктура, като
слънчеви панели, външни тела на климатичните инсталации, антени и др. Външните тела
на климатичните инсталации да се разполагат
на подходящи места, каширани с традиционни
материали. Предписанията по т. 1.1.2.1.6. важат
и за сградите – недвижими културни ценности,
които се намират извън обхвата на груповите
недвижими културни ценности – в техните охранителни зони и извън тях.
1.1.2.1.6.2. В имоти на сгради от историческия
период на груповата ценност, които обемнопространствено я подкрепят
Допуска се пристрояване и надстрояване и
подмяна на съществуващото застрояване, като
се изисква да се използват същите строителни
линии към улиците. Изисква се съхраняване на
традиционните за златоградската възрожденска
къща обемно-пространствени характеристики,
етажност – до три етажа, архитектурен облик,
пропорции и материали. Допуска се минимално
завишаване на строителното петно, осъвременяване на детайла. За етажните височини,
отстояния и ослънчаване се допускат отклонения до 1/5 от параметрите на старите сгради.
Не се допускат покриви с наклони, по-големи
от 40 %. Изброяване на имотите: 34.788, 34.796,
34.795, 34.794, 34.793, 34.792, 34.811, 34.812, 34.813,
34.800, 34.801, 34.861, 34.860, 34.753, 34.751, 34.719,
34.718, 34.716, 34.715, 34.714, 34.711, 34.710, 34.709,
34.708, 33.358, 33.359, 33.363, 33.364, 33.365, 33.379,
33.382, 33.380, 33.811, 33.387. Допуска се допълващо застрояване с отклонения от нормативната
уредба по чл. 42 и 43 от ЗУТ, като не се допуска
сключено застрояване. Изисква се новото строителство да се подчинява на възрожденската
традиция по отношение на мащаба, пропорциите
и традиционните за златоградската къща материали – дърво, камък и бяла гладка мазилка.
1.1.2.1.6.3. В останалата част от територията
Изисква се новото строителство да се подчинява на възрожденската традиция по отношение
на мащаба, пропорциите и материалите, без
имитативно възпроизвеж дане на недвижима
културна ценност. Покривите на новопостроените сгради да се придържат към традиционните – обобщени, четирискатни (без капандури),
с наклони не по-големи от 40 %, с покритие от
керемиди с традиционен цвят. Върху сградите
не се допускат видими инсталационни и други
елемен т и на т ех н и ческата и нфрас т ру к т у ра,
като слънчеви панели, сателитни антени и др.
Климатичните инсталации да се изпълняват с
проекти, предвиждащи поставяне на кутиите в

ВЕСТНИК

БРОЙ 83

подходящи места, без да се изявяват в уличното
пространство.
1.1.2.1.6.4. За реализираното застрояване в
имоти 34.754, 34.752, 34.785, 34.871, 34.789 в разрез с характеристиките на груповата ценност и
на единичните недвижими културни ценности
При предприемане на инвестиционни инициативи, засягащи обекти от това застрояване,
се изисква префасадиране, естетизиране и хармонизиране на връзката между тях и околната
застройка по проектна документация.
1.1.2.1.7. Преместваеми обекти, обекти на
градското обзавеждане и информационно обслужване
Преместваеми обекти, елементите на градското обзавеждане, външни маси, чадъри, сенници
и др. се поставят въз основа на проектна документация за вида, материалите и детайлите на
изпълнение и закрепване върху сгради и огради.
Допуска се поставянето по един брой рекламни
и информационни фирмени табели само за дейностите в имота и при съобразяване с архитектурния им облик. Оформянето и поставянето на
рекламно-информационни и фирмени табели се
извършва въз основа на проектна документация
за вида, материалите и детайлите на изпълнение и закрепване. Не се допуска поставяне на
билбордове, транспаранти и пр.
1.1.2.2. Изисквания по отношение на застрояване:
1.1.2.2.1. В границите на ансамблите
Нач и н на з ас т р оя ва не: сво б од но с т оя що
или свързано до два имота. Разполагането на
сградите в имотите се допуска в отклонение на
изискванията на общата нормативна уредба с
оглед съхраняване на традиционната възрожденска характеристика на застрояване. Характер на застрояване: нискоетажно застрояване
с височина – до 9 м, спрямо средна кота на
съществуващия прилежащ терен, при стръмен
терен – до два етажа към висока част и до три
етажа към ниската. Показатели на застрояване:
плътност на застрояване – до 50 %. Допълващо застрояване: допуска се след проу чване
за най-под ход ящото м ясто от гледна точка
на запазването на традиционната структурна
характеристика на територията на ансамбъла
и доказване с РУП. Огради: препоръчват се
плътни каменни оградни зидове при спазване
на възрожденските принципи чрез плавно следване на наклона на терена, от видима каменна
зидария или измазани с гладка бяла мазилка.
Височините на оградните зидове се изследват
графично чрез силуети. Изграждат се въз основа
на индивидуални архитектурни проекти.
1.1.2.2.2. В границите на охранителните зони
на ансамблите
Нач и н на з ас т р оя ва не: сво б од но с т оя що
или свързано до два имота. Разполагането на
сградите в имотите се допуска в отклонение на
изискванията на ЗУТ и Наредба № 7 от 2003 г.
на МРРБ с оглед съхраняване на традиционната
характеристика на застрояване. Характер на
застрояване: ниско застрояване с височина на
сградите – до 9 м, спрямо средна кота на съществуващия прилежащ терен, при стръмен терен – до
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два етажа към висока част и до три етажа към
ниската. Показатели на застрояване: максимална
плътност на застрояване в съответствие с действащите нормативни документи – ЗУТ и Наредба
№ 7 от 2003 г. Допълващо застрояване: допуска
се въз основа на проучване за най-подходящото
място. Огради: изграждането на огради да се
извършва при следване на местната традиция
и въз основа на индивидуални архитектурни
проекти.
2. Заповедта да се впише в Националния
регистър на недвижимите културни ценности
към Националния институт за недвижимо културно наследство.
3. Пълният текстови и графичен материал
за обекта по т. 1, приложение към настоящата
заповед, се съхранява в Националния документален архив на Националния институт за
недвижимо културно наследство. Достъпът до
него се осъществява чрез регистъра по чл. 68 от
ЗКН към Националния институт за недвижимо
културно наследство.
На основание чл. 72, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) заповедта да
се съобщи по реда, по който е направено уведомлението по чл. 66 от АПК, чрез публикуване
на интернет страницата на Министерството на
културата.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред Административния съд – София-град,
в едномесечен срок от поставянето на съобщение
на интернет страницата на Министерството на
културата.
За министър:
Ам. Гешева
7946

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-727
от 30 септември 2019 г.
На основание чл. 42, а л. 5 във връзка с
чл. 41, т. 5, чл. 42, ал. 3 и чл. 6, ал. 3 от Закона
за защитените територии (ЗЗТ) и предложение на Община Петрич с вх. № 08-00-603 от
18.07.2019 г. на Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) с цел извършване на
археологически проучвания, консервация, реставрация и експониране на Археологическа групова недвижима културна ценност с национално
значение „Античен град Хераклея Синтика с
прилежащи некрополи“, определена със Заповед
№ РД-9Р-42 от 16.12.2016 г. на министъра на
културата, променям режима на дейностите за
част от природна забележителност „Кожуха“
в землището на с. Рупите, ЕК АТТЕ 49312, община Петрич, област Благоевград, обявена със
Заповед № 1746 от 29.06.1962 г. на председателя
на Главното управление на горите („Известия“,
бр. 70 от 30.08.1962 г.), разширена със Заповед
№ 5008 от 31.12.1975 г. на министъра на горите
и опазване на природната среда (МГОПС) (ДВ,
бр. 8 от 1976 г.), както следва:
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1. След бу к ва „е“ на Заповед № 5008 от
31.12.1975 г. на МГОПС да се добави следният
текст:
„Като изключение от забранителните режими
по букви „а“, „г“ и „д“ се допуска извършването
на археологически проучвания, консервация,
реставрация и експониране в част от поземлен
имот с идентификатор 49312.17.27 по кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР),
одобрени със Заповед № РД-18-554 от 24.10.2017 г.
на изпълнителния директор на АГКК за землището на с. Рупите, община Петрич, област
Благоевград, с площ 27,7 ха, представляващ част
от Археологическа групова недвижима културна
ценност с национално значение „Античен град
Хераклея Синтика с прилежащи некрополи“.“
2. Координатният регистър в координатна
система БГС 2005 (кадастрална) на посочената
в т. 1 част от поземлен имот с идентификатор
49312.17.27 е приложение, представляващо неразделна част от настоящата заповед.
3. За останалата част от защитената територия извън посочената по т. 1 и 2 се запазва
режимът на дейности, определен със Заповед
№ 5008 от 31.12.1975 г. на МГОПС.
4. Промяната по настоящата заповед да се
впише в Държавния регистър на защитените
територии при МОСВ.
Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на ЗЗТ.
На основание чл. 43 от ЗЗТ заповедта да се
обнародва в „Държавен вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов

Приложение
към т. 2
Координатен регистър на част от поземлен
имот 49312.17.27
№

X

Y

1.

4593588,789

312973,349

2.

4593529,863

313014,113

3.

4593477,974

313049,447

4.

4593453,489

313072,853

5.

4593428,974

313089,356

6.

4593409,116

313115,776

7.

4593410,241

313147,215

8.

4593411,612

313168,757

9.

4593410,315

313184,830

10.

4593398,386

313198,041

11.

4593380,062

313219,097

12.

4593369,988

313230,053

13.

4593339,715

313256,917
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№

X

Y

14.

4593314,159

313275,095

15.

4593261,049

313311,200

16.

4593212,348

313343,012

17.

4593193,268

313354,147

18.

4593167,975

313361,626

19.

4593147,747

313362,428

20.

4593128,233

313358,647

21.

4593105,449

313345,481

22.

4593075,851

313316,542

23.

4593054,364

313287,302

24.

4593026,263

313234,090

25.

4593012,817

313195,146

26.

4593004,455

313134,966

27.

4593001,751

313116,444

28.

4593004,954

313063,603

29.

4593015,863

312994,347

30.

4593033,818

312870,545

31.

4593042,579

312827,645

32.

4593052,564

312783,674

33.

4593062,801

312758,018

34.

4593068,342

312748,250

35.

4593118,979

312706,883

36.

4593145,715

312681,532

37.

4593182,045

312729,544

38.

4593228,153

312705,571

39.

4593258,901

312695,924

40.

4593283,962

312693,840

41.

4593329,675

312685,864

42.

4593355,357

312682,896

43.

4593366,042

312679,557

44.

4593374,869

312682,676

45.

4593381,889

312690,052

46.

4593389,511

312697,441

47.

4593399,453

312703,989

48.

4593404,708

312705,919

49.

4593411,494

312702,484

50.

4593423,867

312691,586

51.

4593446,166

312675,729

52.

4593454,484

312671,031

53.

4593460,151

312672,472

54.

4593469,260

312676,298

55.

4593475,937

312677,363

7952
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НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 6
от 15 октомври 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане правата на гра ж дани с многогодишни
жилищноспестовни влогове във връзка с чл. 16
от Правилника за прилагането на закона продължава дейността на местните комисии при
общините до деня на обнародване в „Държавен
вестник“ на решение на УС на НК ЖФ за утвърждаване на определен от общинския съвет нов
състав на местна комисия в съответната община.
Председател:
Т. Стоянов
7970

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
К АРТОГРАФИЯ И К АДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-24
от 2 октомври 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във връзка с чл. 53б, ал. 1 и 2 ЗКИР, заявления вх. № 0957521/8.07.2019 г., вх. № 09-81649/17.09.2019 г. от
СГКК – Софийска област, и приложените към
тях проекти, изработени съгласно чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта
и кадастралните регистри на:
I. Гр. Пирдоп, EK ATTE 56407, община Пирдоп,
одобрени със Заповед № РД-18-52 от 21.06.2016 г.
на изпълнителния директор на АГКК, състоящо
се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 56407.1.42,
площ: 1742 кв. м, друг вид земеделска земя;
поземлен имот с идентификатор 56407.5.127,
площ: 488 кв. м, друг вид земеделска земя;
поземлен имот с идентификатор 56407.14.196,
площ: 439 кв. м, нива, собственост на Стефан
Стойчев Куртов;
поземлен имот с идентификатор 56407.14.197,
площ: 16 128 кв. м, пасище, собственост на
Община Пирдоп;
поземлен имот с идентификатор 56407.14.198,
площ: 3065 кв. м, нива, собственост на Григор
Василев Гоцев;
поземлен имот с идентификатор 56407.14.199,
площ: 6115 кв. м, дере;
поземлен имот с идентификатор 56407.14.200,
площ: 127 кв. м, нива, собственост на Лазар
Данчев Лазаров;
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поземлен имот с идентификатор 56407.14.203,
площ: 858 кв. м, пасище, собственост на Община Пирдоп;
поземлен имот с идентификатор 56407.140.371,
площ: 995 кв. м, за местен път, собственост на
Община Пирдоп;
поземлен имот с идентификатор 56407.140.373,
площ: 834 кв. м, за друг вид производствен,
складов обект;
поземлен имот с идентификатор 56407.140.374,
площ: 99 кв. м, друг вид земеделска земя;
поземлен имот с идентификатор 56407.140.375,
площ: 109 кв. м, друг вид земеделска земя.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 56407.1.1,
ливада, собственост на Община Пирдоп, площ
преди промяната: 3925 кв. м, площ след промяната: 3917 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56407.1.9,
ливада, собственост на Илия Николов Армин
площ преди промяната: 5305 кв. м, площ след
промяната: 5278 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56407.1.10,
ливада, собственост на Георги Лилов Георгиев,
площ преди промяната: 4849 кв. м, площ след
промяната: 4810 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56407.1.11,
ливада, собственост на Илко Стефанов Илиев,
площ преди промяната: 6440 кв. м, площ след
промяната: 6410 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56407.1.30,
дере, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 10 181 кв. м, данни след промяната:
площ: 10 224 кв. м,
поземлен имот с идентификатор 56407.1.31,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пирдоп, площ преди
промяната: 3219 кв. м, площ след промяната:
3221 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56407.1.33,
нива, собственост на Васил Ал. Петков и Генчо
Александров, площ преди промяната: 4202 кв. м,
площ след промяната: 3742 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56407.5.98,
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 835 кв. м, площ след промяната: 462 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56407.7.9,
ливада, собственост на „Юмикор Мед“ – АД,
площ преди промяната: 2694 кв. м, площ след
промяната: 2554 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56407.7.11,
ливада, собственост на Никола Петров Нинов,
площ преди промяната: 2343 кв. м, площ след
промяната: 2161 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56407.7.12,
ливада, собственост на Иван Григоров Иванов,
площ преди промяната: 2900 кв. м, площ след
промяната: 2836 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56407.7.44,
ливада, собственост на Община Пирдоп, площ
преди промяната: 1340 кв. м, площ след промяната: 1346 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56407.12.57,
пасище, собственост на Кирил Атанасов Шофе-
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линов, площ преди промяната: 2705 кв. м, площ
след промяната: 2608 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56407.14.163,
нива, собственост на Стефан Василев Чепишев,
площ преди промяната: 5840 кв. м, площ след
промяната: 5645 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56407.14.164,
нива, собственост на Лукан Христов Христов,
площ преди промяната: 5610 кв. м, площ след
промяната: 5312 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56407.25.3,
нива, собственост на насл. на Андрей Стефанов
Андреев, площ преди промяната: 3848 кв. м,
площ след промяната: 3770 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56407.25.6,
нива, собственост на Атанас Харалампиев Иванов, площ преди промяната: 1009 кв. м, площ
след промяната: 417 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56407.42.33,
иглолистна гора, собственост на Община Пирдоп, площ преди промяната: 609 391 кв. м, площ
след промяната: 609 359 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56407.140.8,
за съоръжение на електропровод, собственост
на държавата – НЕК, площ преди промяната:
42 кв. м, площ след промяната: 12 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56407.140.18,
пасище, собственост на Евгения Димитрова
Духлакова, площ преди промяната: 4018 кв. м,
площ след промяната: 3998 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56407.140.23,
за друг вид производствен, складов обект, собственост на „Пирдопинвест“ – ЕООД, площ
преди промяната: 4524 кв. м, площ след промяната: 4472 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56407.140.30,
гр. Пирдоп, площ преди промяната: 2 762 410 кв. м,
площ след промяната: 2 789 726 кв. м.
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 56407.1.32,
площ: 7768 кв. м, друг вид земеделска земя;
поземлен имот с идентификатор 56407.14.158,
площ: 2230 кв. м, нива, собственост на Стефан
Стойчев Куртов;
поземлен имот с идентификатор 56407.14.159,
площ: 4920 кв. м, нива, собственост на Григор
Василев Гоцев;
поземлен имот с идентификатор 56407.14.160,
площ: 3443 кв. м, нива, собственост на Лазар
Данчев Лазаров;
поземлен имот с идентификатор 56407.14.167,
площ: 20 122 кв. м, пасище, собственост на
Община Пирдоп;
поземлен имот с идентификатор 56407.140.20,
площ: 4140 кв. м, за местен път, собственост на
Община Пирдоп;
поземлен имот с идентификатор 56407.140.24,
площ: 3525 кв. м, за друг вид производствен,
складов обект.
II. С. Душанци, ЕКАТТЕ 24164, община Пирдоп,
одобрени със Заповед № РД-18-55 от 21.06.2016 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, състоящо
се във:
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1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 24164.15.40:
площ: 578 кв. м, за стопански двор, ДПФ;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.41:
площ: 33 768 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.43:
площ: 8847 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.44:
площ: 1782 кв. м, пасище, собственост на Община Пирдоп въз основа на документ:
поземлен имот с идентификатор 24164.15.45:
площ: 156 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.49:
площ: 8986 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.50:
площ: 9550 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.16.14:
площ: 765 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.74:
площ: 1424 кв. м, нива, собственост на Георги
Рашков Георгиев, Нонка Рашкова Цветанова;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.75:
площ: 972 кв. м, нива, собственост на Ганчо
Николов Ганчовски;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.76:
площ: 137 кв. м, нива, собственост на ОУ „Кирил
и Методий“ – Душанци;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.77:
площ: 17 кв. м, нива, собственост на ОУ „Кирил
и Методий“ – Душанци;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.79:
площ: 1674 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.81:
площ: 609 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.82:
площ: 623 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.83:
площ: 1058 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.84:
площ: 1033 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.85:
площ: 117 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.63:
площ: 748 кв. м, пасище земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.64:
площ: 1347 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.66:
площ: 2622 кв. м, напоителен канал, собственост
на Община Пирдоп;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.67:
площ: 1017 кв. м, напоителен канал, собственост
на Община Пирдоп;
поземлен имот с идентификатор 24164.118.36:
площ: 324 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 24164.118.37:
площ: 32 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 24164.126.27:
площ: 2231 кв. м, нива, няма данни за собственост;

ВЕСТНИК

БРОЙ 83

поземлен имот с идентификатор 24164.301.38:
площ: 50 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 24164.15.30:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната 2199 кв. м, площ след промяната
2039 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.31:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната 1191 кв. м, площ след промяната
1836 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.32:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пирдоп, площ преди
промяната 12 019 кв. м, площ след промяната
11 371 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.35:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, данни преди
промяната 4390 кв. м, площ след промяната
4393 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.37:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната 2587 кв. м,
площ след промяната 2584 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.39:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната 543 954 кв. м, площ след промяната
543 886 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.16.13:
за местен път, собственост на Община Пирдоп,
площ преди промяната 1216 кв. м, площ след
промяната 1189 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.18.69:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пирдоп, площ преди
промяната 3055 кв. м, площ след промяната
3025 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.8:
нива, собственост на Лала Драгоева Тодорова,
площ преди промяната 767 кв. м, площ след
промяната 764 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.9:
нива, собственост на Иван Тодоров Иванов,
площ преди промяната 738 кв. м, площ след
промяната 725 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.10:
нива, собственост на Ана Панчова Тодорова,
площ преди промяната 378 кв. м, площ след
промяната 371 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.11:
нива, собственост на Радой Рашков Савов,
площ преди промяната 395 кв. м, площ след
промяната 389 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.12:
нива, собственост на Дина Тодорова Бодурова,
площ преди промяната 753 кв. м, площ след
промяната 742 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.13:
нива, собственост на Весела Рашкова Филипова,
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Тодор Ценов Рашков, площ преди промяната
760 кв. м, площ след промяната 747 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.14:
нива, собственост на Мартин Краев Иванов,
площ преди промяната 696 кв. м, площ след
промяната 692 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.52:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната 4102 кв. м,
площ след промяната 4099 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.57:
за местен път, собственост на Община Пирдоп,
площ преди промяната 3649 кв. м, площ след
промяната 496 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.61:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната 1320 кв. м,
площ след промяната 746 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.62:
пасище, собственост на Община Пирдоп, площ
преди промяната 40 310 кв. м, площ след промяната 25 176 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.63:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната 272 463 кв. м, площ след промяната
272 246 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.1:
с. Душанци, площ преди промяната 544 090 кв. м,
площ след промяната 662 951 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.2:
нива, собственост на Църковни имоти – Душанци, площ преди промяната 742 кв. м, площ след
промяната 710 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.8:
нива, собственост на Тодор Панчев Радомиров,
площ преди промяната 984 кв. м, площ след
промяната 890 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.20:
нива, собственост на Никола Тодоров Данчев,
Нонка Николова Костова, Генка Николова Йорданова, площ преди промяната 647 кв. м, площ
след промяната 638 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.27:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната 12 312 кв. м, площ след промяната
11 238 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.29:
за друг вид водно течение, водна площ, съоръжение, собственост на държавата – МОСВ,
площ преди промяната 4540 кв. м, площ след
промяната 4518 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.30:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната 26 224 кв. м, площ след промяната
26 193 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.31:
друг вид земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната 15 370 кв. м, площ след
промяната 13 731 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.33:
друг вид земеделска земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната 118 кв. м, площ след
промяната 111 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 24164.90.35:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната 2194 кв. м, площ след промяната
2176 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.36:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната 717 кв. м, площ след промяната 576 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.42:
дере, собственост на Община Пирдоп, площ
преди промяната 884 кв. м, площ след промяната 522 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.44:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната 2827 кв. м, площ след промяната
1159 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.52:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната 791 кв. м, площ след промяната 333 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.56:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната 1255 кв. м, площ след промяната
1110 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.57:
дере, собственост на Община Пирдоп, площ
преди промяната 979 кв. м, площ след промяната 933 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.58:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната 217 кв. м, площ след промяната 253 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.118.1:
нива, собственост на Рашко Станев Ла лов,
площ преди промяната 2011 кв. м, площ след
промяната 2009 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.118.6:
нива, собственост на Пена Иванова Станчева,
Георги Иванов Георгиев, площ преди промяната
1617 кв. м, площ след промяната 1616 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.118.9:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пирдоп, площ преди
промяната 1792 кв. м, площ след промяната
1765 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.118.10:
за база за селскостопанска или горскостопанска техника, собственост на Валентин Христов
Христов, Стефка Панова Христова, площ преди
промяната 5351 кв. м, площ след промяната
5343 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.118.12:
нива, собственост на Никола Събев Дончев,
площ преди промяната 696 кв. м, площ след
промяната 674 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.120.12:
нива, собственост на Павел Николов Искров,
площ преди промяната 3713 кв. м, площ след
промяната 3663 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.120.13:
нива, собственост на Делчо Добрев Иванов,
площ преди промяната 1405 кв. м, площ след
промяната 1391 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.120.14:
нива, собственост на Рада Георгиева Николова,
площ преди промяната 1999 кв. м, площ след
промяната 1946 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 24164.126.13:
нива, собственост на Лала Велкова Средногорова, площ преди промяната 1500 кв. м, площ
след промяната 1370 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.126.16:
нива, собственост на Делчо Николов Стоянов,
площ преди промяната 1000 кв. м, площ след
промяната 576 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.126.19:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната 384 кв. м, площ след промяната 376 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.126.20:
за дърводобивната и дървообработващата промишленост, собственост на с. Душанци, площ
преди промяната 16 746 кв. м, площ след промяната 14 206 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.127.9:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пирдоп, площ преди
промяната 2556 кв. м, площ след промяната
2559 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.208.1:
ливада, собственост на Община Пирдоп, площ
преди промяната 1216 кв. м, площ след промяната 1017 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.208.2:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната 551 798 кв. м, площ след промяната
550 638 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.210.1:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – Държавно лесничейство, площ преди
промяната 110 965 кв. м, площ след промяната
109 803 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 24164.300.5:
за друг вид производствен, складов обект, собственост на ЗППК „Обединение“, площ преди
промяната 1821 кв. м, площ след промяната
1816 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта
и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 24164.15.1:
площ: 1009 кв. м, нива, собственост на Иван
Стойчев Рибаров;
поземлен имот с идентификатор 24164.126.21:
площ: 740 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Пирдоп;
поземлен имот с идентификатор 24164.126.22:
площ: 10 кв. м, за съоръжение на електропровод,
собственост на държавата – НЕК;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.2:
площ: 755 кв. м, нива, собственост на Рашко
Станев Лалов;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.3:
площ: 1001 кв. м, нива, собственост на Иван
Цанов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.4:
площ: 920 кв. м, нива, собственост на Димитър
Станев Лалов;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.6:
площ: 1100 кв. м, нива, собственост на Рашко
Донов Лалов;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.7:
площ: 354 кв. м, нива, собственост на Петко
Донов Лалов;
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поземлен имот с идентификатор 24164.15.8:
площ: 330 кв. м, нива, собственост на Райна
Делчева Димова;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.9:
площ: 184 кв. м, нива, собственост на Дела
Стоичкова Георгиева;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.10:
площ: 210 кв. м, нива, собственост на Луко
Петков Лалов;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.11:
площ: 229 кв. м, нива, собственост на Продьо
Петков Лалов;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.12:
площ: 204 кв. м, нива, собственост на Доно
Петков Лалов;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.13:
площ: 196 кв. м, нива, собственост на Никола
Стоянов Томов;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.14:
площ: 165 кв. м, нива, собственост на Петко
Рашков Петков, Рада Рашкова Иванова, Злата
Рашкова Георгиева;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.15:
площ: 565 кв. м, нива, собственост на Кръстьо
Гаврилов Николов;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.16:
площ: 2386 кв. м, за стопански двор, ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.17:
площ: 190 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.19:
площ: 1752 кв. м, нива, собственост на Рашко
Донов Лалов;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.20:
площ: 1065 кв. м, нива, собственост на Райна
Делчева Димова;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.21:
площ: 35 473 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.25:
площ: 7506 кв. м, за друг вид производствен,
складов обект, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.26:
площ: 60 кв. м, за съоръжение на електропровод,
собственост на държавата – НЕК;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.27:
площ: 8062 кв. м, пасище, собственост на Община Пирдоп;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.28:
площ: 1472 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Пирдоп;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.29:
площ: 19 356 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.36:
площ: 9048 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 24164.15.38:
площ: 381 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.16.11:
площ: 852 к в. м, за дру г поземлен имот за
движение и транспорт, собственост на Община
Пирдоп;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.26:
площ: 1426 кв. м, нива, собственост на Георги
Рашков Георгиев, Нонка Рашкова Цветанова;
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поземлен имот с идентификатор 24164.20.47:
площ: 973 кв. м, нива, собственост на Ганчо
Николов Ганчовски;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.51:
площ: 4036 к в. м, нива, собственост на ОУ
„Кирил и Методий“ – Душанци;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.53:
площ: 2521 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.54:
площ: 485 кв. м, за местен път, собственост на
Община Пирдоп;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.55:
площ: 3278 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.56:
площ: 1476 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.58:
площ: 955 кв. м, друг вид земеделска земя, земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.59:
площ: 1442 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.20.60:
площ: 1246 кв. м, ливада, собственост на Христо
Гаврилов Павлов;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.3:
площ: 84 кв. м, нива, собственост на Генчо
Григоров Генчев;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.5:
площ: 183 кв. м, нива, собственост на кметство
Душанци – остатьчен фонд;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.9:
площ: 149 кв. м, нива, собственост на Георги
Николов Чернев;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.10:
площ: 4072 кв. м, нива, собственост на Рашко
Станев Лалов;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.12:
площ: 655 кв. м, нива, собственост на Илия
Никифоров Димитров;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.13:
площ: 1156 кв. м, нива, собственост на Рашко
Станчев Пейчев;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.14:
площ: 345 кв. м, нива, собственост на Яким
Станчев Пейчев;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.15:
площ: 873 кв. м, нива, собственост на Георги
Станчев Пейчев;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.16:
площ: 731 кв. м, нива, собственост на Гаврил
Станчев Пейчев;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.18:
площ: 533 кв. м, нива, собственост на Никола
Добрев Иванов;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.21:
площ: 215 кв. м, нива, собственост на Цвятко
Георгиев Минчев;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.41:
площ: 2634 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на Ана Ценова Гергова;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.43:
площ: 285 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.45:
площ: 629 кв. м, нива, собственост на Луко
Петков Лалов;
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поземлен имот с идентификатор 24164.90.46:
площ: 1485 кв. м, нива, собственост на Петко
Рашков Петков, Рада Рашкова Иванова, Злата
Рашкова Георгиева;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.47:
площ: 648 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.48:
площ: 294 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.49:
площ: 68 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.50:
площ: 235 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.51:
площ: 2878 кв. м, пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.53:
площ: 84 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.54:
площ: 1111 кв. м, нива, собственост на Милан
Стойчев Костадинов;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.55:
площ: 4019 кв. м, напоителен канал, собственост
на Община Пирдоп;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.59:
площ: 837 кв. м, нива, собственост на Никола
Станчев Пейчев;
поземлен имот с идентификатор 24164.90.60:
площ: 237 к в. м, за водностопанско, х идромел иорат и вно с ъор ъ жен ие, собс т венос т на
МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 24164.118.13:
площ: 611 кв. м, нива, собственост на Община
Пирдоп;
поземлен имот с идентификатор 24164.118.14:
площ: 476 кв. м, нива, собственост на Иван
Тодоров Петков;
поземлен имот с идентификатор 24164.118.15:
площ: 538 кв. м, нива, собственост на Найден
Цвятков Найденов;
поземлен имот с идентификатор 24164.118.16:
площ: 2065 кв. м, нива, собственост на Мария
Станева Стойчева;
поземлен имот с идентификатор 24164.118.17:
площ: 1018 кв. м, нива, собственост на А на
Николова Ганчева;
поземлен имот с идентификатор 24164.118.18:
площ: 996 кв. м, нива, собственост на Йордана
Николова Рашкова;
поземлен имот с идентификатор 24164.118.19:
площ: 507 кв. м, нива, собственост на Никола
Ненчев Николов;
поземлен имот с идентификатор 24164.118.20:
площ: 455 кв. м, нива, собственост на Яким
Станчев Пейчев;
поземлен имот с идентификатор 24164.118.21:
площ: 239 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.118.22:
площ: 873 кв. м, нива, собственост на Георги
Николов Георгиев;
поземлен имот с идентификатор 24164.118.23:
площ: 2144 кв. м, нива, собственост на Дойчо
Георгиев Ценов;
поземлен имот с идентификатор 24164.118.24:
площ: 2490 кв. м, нива, собственост на Иван
Георгиев Ценов;

С Т Р.

92

ДЪРЖАВЕН

поземлен имот с идентификатор 24164.118.25:
площ: 670 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.118.26:
площ: 875 кв. м, нива, собственост на Маньо
Захариев Манев;
поземлен имот с идентификатор 24164.118.27:
площ: 700 кв. м, нива, собственост на Дела
Павлова Тодорова;
поземлен имот с идентификатор 24164.118.28:
площ: 1000 кв. м, нива, собственост на Мария
Георгиева Иванова;
поземлен имот с идентификатор 24164.118.29:
площ: 397 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 24164.118.30:
площ: 767 кв. м, нива, собственост на Георги
Стоянов Арилонов;
поземлен имот с идентификатор 24164.126.8:
площ: 1900 кв. м, нива, собственост на Василка
Пенчева Михайлова;
поземлен имот с идентификатор 24164.126.9:
площ: 1200 кв. м, нива, собственост на Рада
Иванова Тодорова;
поземлен имот с идентификатор 24164.126.11:
площ: 3399 кв. м, нива, собственост на Цвятко
Йорданов Димитров;
поземлен имот с идентификатор 24164.126.17:
площ: 3250 кв. м, нива, собственост на Стоян
Георгиев Цоков;
поземлен имот с идентификатор 24164.126.23:
площ: 2044 кв. м, нива, собственост на Костадин
Тодоров Димитров;
поземлен имот с идентификатор 24164.126.24:
площ: 1995 кв. м, нива, собственост на Съба
Добрева Илиева.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7949
ЗАПОВЕД № КД-14-25
oт 3 октомври 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР)
във връзка с чл. 53б, ал. 1 и 2 ЗКИР, заявлен ие вх. № 01-34 0333/30.07.2 019 г., за я в ле ние вх. № 01-340355/30.07.2019 г. и заявление
вх. № 01-340344/30.07.2019 г. от ТП ДЛС „Тракия“,
Стряма, и приложените към тях проекти, изработени съгласно чл. 75 от Наредба № РД-0220-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието,
създаването и поддържането на кадастралната
карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа грешка одобрявам
изменението в кадастралната карта и кадастралните регистри на:
I. С. Бойково, EKATTE 05150, община „Родопи“,
одобрена със Заповед № РД-18-61 от 30.06.2017 г.
на изпълнителния директор на АГКК, състоящо
се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
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поземлен имот с идентификатор 05150.46.327,
площ: 8631 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.46.328,
площ: 923 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.46.329,
площ: 16 161 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.46.330,
площ: 191 398 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.46.331,
площ: 181 944 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.46.332,
площ: 5572 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – Държавно
лесничейство;
поземлен имот с идентификатор 05150.46.333,
площ: 1649 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.36.145,
площ: 4097 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път;
поземлен имот с идентификатор 05150.36.146,
площ: 43 550 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.36.147,
площ: 4311 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.36.148,
площ: 21 825 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.28.19,
площ: 4001 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.28.20,
площ: 17 979 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.28.21,
площ: 2350 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.28.22,
площ: 2051 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.28.23,
площ: 555 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.28.24,
площ: 143 420 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.28.25,
площ: 3554 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.28.26,
площ: 2140 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.28.27,
площ: 667 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.36.144,
площ: 162 636 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.23.411,
площ: 2716 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
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поземлен имот с идентификатор 05150.24.444,
площ: 22 886 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.445,
площ: 866 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.446,
площ: 5642 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.447,
площ: 7568 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.448,
площ: 1861 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Стоян Спасов Варадинов;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.449,
площ: 928 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Драган Георгиев Варадинов;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.450,
площ: 152 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.451,
площ: 39 771 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.452,
площ: 138 952 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.453,
площ: 3885 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.454,
площ: 7969 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.455,
площ: 1485 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.457,
площ: 165 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.458,
площ: 3853 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.459,
площ: 511 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.25.32,
площ: 33 426 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 05150.28.4,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди
промяната: 9980 кв. м, площ след промяната:
9723 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.41,
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди
промяната: 12 611 кв. м, площ след промяната:
12 580 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.440,
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната:
22 813 кв. м, площ след промяната: 5885 кв. м;
3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 05150.46.1,
площ: 191 433 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
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поземлен имот с идентификатор 05150.46.10,
площ: 181 452 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.46.11,
площ: 16 195 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.46.13,
площ: 3866 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.46.16,
площ: 752 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.46.40,
площ: 2540 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.46.154,
площ: 3373 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 05150.46.155,
площ: 6667 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 05150.36.3,
площ: 1107 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.36.4,
площ: 21 988 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.36.7,
площ: 43 447 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.36.35,
площ: 2735 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.36.36,
площ: 1054 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.36.37,
площ: 3452 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.28.2,
площ: 19 107 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.28.5,
площ: 1411 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.28.6,
площ: 3006 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.28.7,
площ: 2052 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.28.8,
площ: 146 154 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.28.11,
площ: 1310 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.28.12,
площ: 2696 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.28.18,
площ: 417 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.36.143,
площ: 162 942 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
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поземлен имот с идентификатор 05150.23.3,
площ: 2743 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.2,
площ: 7545 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.5,
площ: 41 666 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.8,
площ: 4300 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.9,
площ: 140 018 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.40,
площ: 183 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.42,
площ: 5506 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.52,
площ: 2300 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Стоян Спасов Варадинов
и Надежда Спасова Руйнина;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.58,
площ: 1143 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на Драган Георгиев Варадинов;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.64,
площ: 7896 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.89,
площ: 2256 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.90,
площ: 1274 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.91,
площ: 1971 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.24.92,
площ: 927 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 05150.25.3,
площ: 35 947 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС.
II. С. Лилково, EK ATTE 43671, община „Родопи“, одобрена със Заповед № РД-18-60 от
30.06.2017 г. на изпълнителни я директор на
АГКК, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 43671.10.821,
площ: 372 429 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.10.822,
площ: 1431 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.10.823,
площ: 9510 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.19.830,
площ: 174 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Д А Г – ДЛС
„Чекерица“;
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поземлен имот с идентификатор 43671.23.860,
площ: 1922 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.861,
площ: 819 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.862,
площ: 51 002 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Д А Г – ДЛС
„Чекерица“;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.863,
площ: 41 531 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.864,
площ: 404 247 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС, въз
основа на документ;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.865,
площ: 3748 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Д А Г – ДЛС
„Чекерица“;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.866,
площ: 755 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.867,
площ: 15 450 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.868,
площ: 773 кв. м, дере, собственост на МЗГ – ДЛ/
ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.869,
площ: 4266 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.870,
площ: 827 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.871,
площ: 2198 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.872,
площ: 1198 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.873,
площ: 2182 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.874,
площ: 1865 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.875,
площ: 563 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.876,
площ: 321 225 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.877,
площ: 3 479 189 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.878,
площ: 825 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Д А Г – ДЛС
„Чекерица“;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.879,
площ: 359 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Д А Г – ДЛС
„Чекерица“;
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поземлен имот с идентификатор 43671.23.880,
площ: 405 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Д А Г – ДЛС
„Чекерица“;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.881,
площ: 102 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.882,
площ: 53 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.883,
площ: 780 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.884,
площ: 139 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Д А Г – ДЛС
„Чекерица“;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.885,
площ: 3193 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Д А Г – ДЛС
„Чекерица“;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.886,
площ: 38 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Д А Г – ДЛС
„Чекерица“;
сграда с идентификатор 43671.10.823.1, площ:
77 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС.
2. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 43671.10.1,
площ: 372 536 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.10.11,
площ: 10 291 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.10.499,
площ: 1808 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.19.824,
площ: 405 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Д А Г – ДЛС
„Чекерица“;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.62,
площ: 20 619 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Д А Г – ДЛС
„Чекерица“;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.64,
площ: 1508 кв. м, дере, собственост на МЗГ –
ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.65,
площ: 16 694 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.66,
площ: 321 537 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.71,
площ: 1004 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.72,
площ: 406 836 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.281,
площ: 798 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.422,
площ: 7273 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
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поземлен имот с идентификатор 43671.23.519,
площ: 1123 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Д А Г – ДЛС
„Чекерица“;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.547,
площ: 229 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.548,
площ: 7092 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Д А Г – ДЛС
„Чекерица“;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.598,
площ: 3 479 352 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.604,
площ: 1962 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.611,
площ: 19 028 кв. м, друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.649,
площ: 9883 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Д А Г – ДЛС
„Чекерица“;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.789,
площ: 1683 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 43671.23.849,
площ: 41 534 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
сграда с идентификатор 43671.10.11.1, площ:
77 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС.
III. С. Скобелево, EK ATTE 66809, община
„Родопи“, одобрена със Заповед № РД-18-56
от 30.06.2017 г. на изпълнителния директор на
АГКК, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 66809.23.555,
площ: 118 003 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.23.556,
площ: 15 055 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ-ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.23.557,
площ: 7717 кв. м, ливада, собственост на МЗГ –
ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.23.558,
площ: 15 465 кв. м, дере, собственост на Община
„Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 66809.23.559,
площ: 914 431 кв. м, иглолистна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.23.560,
площ: 3536 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.23.561,
площ: 32 135 кв. м, иглолистна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.23.562,
площ: 281 297 кв. м, иглолистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.23.563,
площ: 741 кв. м, иглолистна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС;
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поземлен имот с идентификатор 66809.23.564,
площ: 392 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.23.565,
площ: 1607 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.341.580,
площ: 9302 кв. м, широколистна гора, собственост на Тома Рангелов Илиев;
поземлен имот с идентификатор 66809.341.581,
площ: 9441 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.341.582,
площ: 9324 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.341.583,
площ: 239 270 кв. м, иглолистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.342.437,
площ: 7093 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.342.438,
площ: 7474 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.342.439,
площ: 700 970 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.342.440,
площ: 1478 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.350.547,
площ: 236 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.350.548,
площ: 5076 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ-ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.350.549,
площ: 7257 кв. м, иглолистна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.350.550,
площ: 975 569 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.350.551,
площ: 1211 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.350.552,
площ: 8068 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
сграда с идентификатор 66809.23.563.1, площ:
164 кв. м, курортна, туристическа сграда, собственост на ТП „ДЛС – Тракия“;
2. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 66809.23.48,
площ: 916 314 кв. м, иглолистна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.23.57,
площ: 281 223 кв. м, иглолистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.23.58,
площ: 9592 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.23.61,
площ: 16 624 кв. м, дере, собственост на Община
„Родопи“;
поземлен имот с идентификатор 66809.23.63,
площ: 33 702 кв. м, иглолистна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС;
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поземлен имот с идентификатор 66809.23.64,
площ: 3885 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.23.66,
п лощ: 8 0 76 к в. м , л и в а д а , с о б с т в ено с т н а
МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.23.70,
площ: 118 110 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.23.84,
площ: 754 кв. м, иглолистна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.23.491,
площ: 404 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.23.494,
площ: 1693 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.341.2,
площ: 9532 кв. м, широколистна гора, собственост на Тома Рангелов Илиев;
поземлен имот с идентификатор 66809.341.3,
площ: 240 194 кв. м, иглолистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.341.4,
площ: 12 010 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.341.579,
площ: 5830 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.342.2,
площ: 9732 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.342.4,
площ: 700 984 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.342.425,
площ: 1488 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.342.436,
площ: 4791 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.350.2,
площ: 974 072 кв. м, широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.350.5,
площ: 9912 кв. м, иглолистна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.350.14,
площ: 614 кв. м, широколистна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.350.415,
площ: 4155 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
поземлен имот с идентификатор 66809.350.546,
площ: 8455 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ/ДДС;
сграда с идентификатор 66809.23.84.1, площ:
164 кв. м, курортна, туристическа сграда, собственост на ТП „ДЛС – Тракия“.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
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на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
7950

СТОЛИЧНА ОБЩИНСК А АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 906
от 18 септември 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 25.11.2019 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен
имот с идентификатор 68134.2820.2054 в УПИ
II-1067 – общ., кв. 3, м. НПЗ Орион и съседни
жилищни територии, София, ул. Владимир Зограф, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Връбница“.
2. Начална тръжна цена – 119 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 11 900 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.11.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков
№ 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
7953
РЕШЕНИЕ № 907
от 18 септември 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 553 от
26.07.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
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1. На 20.11.2019 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на обект: поземлен имот с идентификатор 07598.305.1048 заедно
със сгради с идентификатори: 07598.305.1048.1,
07598.305.1048.2, 07598.305.1048.3, 07598.305.1048.4,
07598.305.1048.5 и 07598.305.1048.6 (представляващ
УПИ VI-1633, кв. 55), гр. Бяла, област Варна,
ул. Цар Самуил № 10, обособена част от имуществото на „Софийски имоти“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 110 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 11 000 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.11.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1,
стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
7954
РЕШЕНИЕ № 908
от 18 септември 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 21.11.2019 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
поземлен имот с идентификатор 68134.507.5262 в
УПИ V – за жс, магазини и трафопост, кв. 164,
м. Орландовци – Малашевци, София, ул. Ком,
на ъгъла с ул. Кирил Пърличев, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Сердика“.
2. Начална тръжна цена – 440 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 44 000 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
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София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.11.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков
№ 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
7955
РЕШЕНИЕ № 909
от 18 септември 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 25.11.2019 г. в 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен
имот с идентификатор 68134.604.158, представл ява щ У ПИ I V-158, к в. 150в, м. Ком п лекс
„Ботевградско шосе“, София, ул. 549 № 104А
(бивша ул. 512 № 103), общински нежилищен
имот, стопанисван от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 200 000 лв. (Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 20 000 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 21.11.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков
№ 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
7956
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РЕШЕНИЕ № 914
от 18 септември 2019 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конку рсите и Решение № 47 от
31.01.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 21.11.2019 г. в 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
поземлен имот с идентификатор 68134.610.859,
представляващ УПИ VII-859, кв. 12д, м. Суха
река-за па д, Софи я, ул. Хрис та к и Па влови ч
№ 11, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Подуяне“.
2 . Нача л на т р ъ ж на цена – 1 30 0 0 0 0 л в.
(Сделката се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 130 000 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC-SOMBBGSF, при
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София.
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 19.11.2019 г. вкл. в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков
№ 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
7957

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 1605
от 29 август 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и Решение № 89 от протокол № 8 от 14.09.2016 г. на
Експертния съвет по устройство на територията при Община Велико Търново Общинският
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Одобрява частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация
(ЧИ на ПУП – ПР) за ПИ с идентификатор
№ 00583.268.216 по КККР на с. Арбанаси, община
Велико Търново:
– пром яна на уличната рег улаци я, както
следва: закриване на улица с о.к. 36-113-49;
създаване на улица с о.к. 37а-49а-48-47-47а-39а;
промяна на уличнорегулационната граница на
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УПИ ІІ-8 от кв. 11 спрямо проектната улица с
о.к. 37а-49а по границите на кадастралната карта
и в съответствие с документа за собственост;
– създаване на нов У ПИ I – за парк, от
нов кв. 12а съгласно отразените върху проекта
с кафяв цвят цифри, линии и надписи.
2. Одобрява частично изменение на подробен устройствен план – план за застрояване
(ЧИ на ПУП – ПЗ) за ПИ с идентификатор
№ 00583.268.216 по КККР на с. Арбанаси, община
Велико Търново:
– промяна предназначението на земеделска
територия с НТП „пасище“ в у рбанизирана
територия с НТП „за парк“;
– за новообразуван УПИ I – за парк, от новообразувания кв. 12а по плана на с. Арбанаси,
община Велико Търново, се предвиждат мероприятия, съответстващи на предназначението
на имота.
На основание чл. 215 от ЗУ Т решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
кмета на община Велико Търново пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
В. Спирдонов
7897
РЕШЕНИЕ № 1617
от 19 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 във връзка с
чл. 59, ал. 1 и чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и Решение
№ 105 от протокол № 9 от 13.09.2017 г. на Експертния съвет по устройство на територията
п ри Общ и на Вел и ко Търново Общ и нск и я т
съвет – гр. Велико Търново, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе
на водопровод за захранване с вода на ПИ с
идентификатор № 58459.31.1 по КККР на с. Присово, местност Вряврат, община Велико Търново.
Предвидено е трасето на водопровода да започне
от водопроводна шахта, част от съществуващ
водопровод, попадаща в улична отсечка, след това
да премине на изток през ПИ с идентификатор
№ 58459.38.1 – територия на транспорта, с НТП
„за местен път“ (ПОС) и влиза във водомерна
шахта, изградена в имота на възложителя ПИ
с идентификатор № 58459.31.1.
2. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПП) за трасе на електропровод
за захранване с ток на ПИ с идентификатор
№ 58459.31.1 по КККР на с. Присово, местност
Вряврат, община Велико Търново. Предвидено
е трасето на електропровода да започне чрез
изграждане на разширение на кабелна мрежа
1 kV от съществу ващ т рафопост МТП № 5,
с. Присово, намиращ се в ПИ с идентификатор
№ 58459.46.40 (земеделска територи я с НТП
„дере“ – ПОС), продължава на север и достига
до границата на населеното място. След това
продължава на изток и преминава през същест-
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вуваща КК 1 kV, тип ТЕПО, попадаща в улична
отсечка, продължава през ПИ с идентификатор
№ 58459.38.1 (територия на транспорта с НТП
„за местен път“ – ПОС) и навлиза в имота на
възложителя, където се монтира ново електромерно табло.
На основание чл. 215 от ЗУ Т решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
кмета на община Велико Търново пред Административния съд – Велико Търново.
Председател:
В. Спирдонов
7898

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ГАБРОВО
ЗАПОВЕД № РРТУ-01-09-162
от 10 октомври 2019 г.
На основание § 4к, а л. 6 о т ПЗРЗСПЗЗ,
чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ и протоколи на
комисията по чл. 28б от ППЗСПЗЗ одобрявам
помощен план, план на новообразуваните имоти
и регистър на имотите към него в графичен и
цифров вид на земите, предоставени за ползване
на граждани въз основа на актове, посочени в
§ 4 от ПЗРЗСПЗЗ, за територии в област Габрово, както следва:
– землище с. Буря, община Севлиево, ЕК АТТЕ 07082 – кадастрални райони 401, 402 и 403;
– местности Севлиевски лозя и Каша в землище гр. Севлиево, ЕК АТТЕ 65927 – кадастрални
райони 400, 401 и 402.
Жалби срещу одобрения план заинтересованите лица могат да подават чрез областния
управител – Габрово, пред районни я съд по
местонахождение на имота в 14-дневен срок от
обнародването на заповедта.
Областен управител:
Н. Петкова
7922

ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 859
от 19 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нова Загора, одобрява изработения
окончателен проект на общия устройствен план
на община Нова Загора.
Председател:
Г. Николов
7981

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 294
от 17 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, чл. 125, ал. 1, 2, 3 и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 14, чл. 22, ал. 8, чл. 103,
ал. 1, т. 2, ал. 3 и 4, чл. 108, чл. 109, ал. 1, т. 2,
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чл. 110, ал. 1, т. 2, ал. 3, чл. 115 от ЗУТ, Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии
и устройствени зони, Наредба № 8 от 2001 г.
за обема и съдържанието на устройствените
планове, ОУП – Пловдив, одобрен с Решение
№ 375, взето с протокол № 16 от 5.09.2007 г.,
Общинският съвет – гр. Пловдив, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация, кв. Христо Смирненски, гр. Пловдив, с правила и нормативи за прилагане на плана и план-схеми: комуникационно-транспортна
схема и трансформация на собствеността, при
граници:
на север – бул. Пещерско шосе, от границата
с ПРЗ „Смирненски IV“ до ул. Рая, по ул. Рая,
бул. Свобода, ул. Перущица, бул. Пещерско шосе
от ул. Перущица до жп линия Пловдив – Филипово;
на изток – жп линия Пловдив – Филипово,
от бул. Пещерско шосе до жп линия Пловдив – София;
на юг – жп линия Пловдив – София, от жп
линия Пловдив – Филипово до границата с ПРЗ
„Смирненски IV“;
на запад – граница на ПРЗ „Смирненски IV“
до бул. Пещерско шосе.
Проектът е изложен за запознаване в район
„Западен“, ул. Вечерница № 1А, Пловдив 4000.
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“.

7984

Председател:
С. Петкова

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД
РЕШЕНИЕ № 1284
от 25 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 2 от ЗУТ, чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от
ЗОС, решение на ОЕСУТ, прието с протокол № 14
от 4.09.2019 г., и ДЗ с вх. № 238 от 11.09.2019 г.
Общинският съвет – Свиленград, реши:
Одобрява проект за изменение на подробен
устройствен план – план за регулация на улица – тупик от о.т. 1058 до о.т. 81058 по регулационния план на гр. Свиленград, одобрен със
Заповед № 602 от 22.11.1993 г., като същата се
ушири в източна посока с 1,65 м, като широчината става 5,65 м и се измества оста съгласно
проектите за изменение на плана за регулация,
неразделна част от настоящото решение.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съве т – С ви лен г ра д, п р ед А д м и н ис т рат и вн и я
съд – Хасково, в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“.
За председател:
Цв. Атанасова
7971
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ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 2547
от 26 септември 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
инфраст ру кт у ра за обект: „Разпределителен
водопровод от водоем V=11 000 м 3 до ОШ9,
водоснабдителна система „Стара Загора“ – второ магистрално отклонение“. Водопроводното
трасе е с обща дължина 4140 м, като преминава през ПИ с идентификатор 68850.302.797
и ПИ с идентификатор 68850.308.296, ПИ с
идентификатор 68850.303.808 и ПИ с идентификатор 68850.303.972 – „пасища, мера“, ПИ
с идентификатор 68850.302.799, ПИ с идентификатор 68850.303.257 и ПИ с идентификатор
68850.303.267 – „лозови насаждения“, ПИ с идентификатор 68850.303.802, ПИ с идентификатор
68850.303.805 – „недървопроизводителни горски
площи“, ПИ с идентификатор 68850.303.9501 и
ПИ с идентификатор 68850.303.9504 – „полски
пътища“, по К К К Р на община Стара Загора – общинска собственост, ПИ с идентификатор
68850.302.474, ПИ с идентификатор 68850.302.786,
ПИ с идентификатор 68850.303.16, ПИ с идентификатор 68850.303.99 – частна собственост,
ПИ с и ден т ификатор 68850.308.794 и ПИ с
идентификатор 68850.303.806 – държавна частна
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
7925
РЕШЕНИЕ № 2574
от 26 септември 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 и специализирана ел. схема за
кабелно трасе за ел. захранване на ПИ с идентификатор 77476.136.14 по КККР на с. Хрищени,
община Стара Загора, с обща дължина на ел.
трасето 931,42 м, преминаващо през ПИ с ид.
68850.81.60 – „селскостопански, горски, ведомствен път“, и ПИ с ид. 77476.139.14 – „местен
път“ – публична общинска собственост, ПИ с
ид. 68850.81.55 и ПИ с ид. 68850.81.918 – „за линии на релсов транспорт“ – публична държавна
собственост, съгласно приложения регистър на
засегнатите имоти.
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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
7919
РЕШЕНИЕ № 2575
от 26 септември 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 трасе на пътна връзка до поземлен
имот (ПИ) с идентификатор 46098.36.22 по КККР
на с. Маджерито, община Стара Загора, с обща
дължина на пътното трасе 120 м и обща площ
256 кв. м, преминаващо през поземлен имот
(ПИ) с идентификатор 46098.36.22 по КККР на
с. Маджерито, община Стара Загора, 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
7920
РЕШЕНИЕ № 2576
от 26 септември 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 68850.33.904 в местност
Бойчов кладенец по КККР на гр. Стара Загора
с обща дължина на ел. трасето 570 м, преминаващо през ПИ с идентификатори 68850.33.894,
68850.32.906, 68850.32.896 и 68850.31.899 – „за
селскостопански, горски, ведомствен път“ – публична 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
7921

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ
РЕШЕНИЕ № 73
от 25 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 от ЗУ Т и док ладна записка с
вх. № 183 от 16.09.2019 г. от кмета на община
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Съединение Общинският съвет – гр. Съединение, реши:
1. Одобрява проект за ПУП – ПП на обект:
„Водопровод до ПИ 51305.24.22, местност та
Шойкова могила, по КК на с. Неделево“.
2. Одобрява проект за ПУП – ПП на обект:
„Трасе на ел. кабел до ПИ 51305.24.22, местността
Шойкова могила, по КК на с. Неделево“.
3. Одобрява проект за ПУП – ПП на обект:
„Пътна връзка до ПИ 51305.24.22, местността
Шойкова могила, по КК на с. Неделево“.
Председател:
С. Стоицова-Чушкова
7907
РЕШЕНИЕ № 76
от 25 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 5 във връзка
с чл. 108, ал. 2 от ЗУТ и докладна записка с
вх. № 187 от 24.09.2019 г. от кмета на община
Съединение Общинският съвет – гр. Съединение, реши:
Одо бря ва п р о ек т з а П У П – п арце л ар ен
план за обект: „Външно електрозахранване на
имот с № 000121 по КВС на с. Любен, община
Съединение, област Пловдив, за обект: „Приемно-предавателна станция „Пясъчник – PD
2992-А“, придружен от план-схема към ПУП по
част „Електро – външно електрозахранване на
Базова станция на „БТК“ – ЕАД, № PD 2992“.
На основание чл. 215 от ЗУ Т решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ пред
Административния съд – Пловдив.
Председател:
С. Стоицова-Чушкова
7906
17. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, офис Сливен,
на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс с постановление за възлагане
на недвижим имот изх. № С190020-091-0000666
от 5.09.2019 г. възлага на Красимира Русинова
Желязкова следния недвижим имот: недвижим
имот, тип жилище, апартамент с идентификатор
51500.506.536.1.11, с площ 61,20 кв. м, намиращ
се в Несебър, к.к. Слънчев бряг-запад, ет. 1,
ап. 1; брой нива на обекта: 1; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
51500.506.536.1.10, под обекта: 51500.506.536.1.4 и
51500.506.536.1.5, над обекта: 51500.506.536.1.17.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния
съд по местонахождението на имота.
7844
23. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, офис Сливен,
на основание чл. 253 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс с постановление за възлагане на недвижим имот изх. № С190020-0910000667 от 5.09.2019 г. възлага на Галя Иванова
Георгиева следния недвижим имот: недвижим
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имот, тип жилище, апартамент с идентификатор
51500.505.163.5.62, с площ 44,10 кв. м, намиращ
се в Несебър, к. к. Слънчев бряг-запад, ет. 2,
ап. 7; брой нива на обекта: 1; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
51500.505.163.5.61 и 51500.505.163.5.63, под обекта:
51500.505.163.5.51, над обекта: 51500.505.163.5.71.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението и същото подлежи на вписване от съдията по вписванията при районния
съд по местонахождението на имота.
7845
28. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, офис
Плевен, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
с изх. № С190015-091-0000722 от 27.09.2019 г.
възлага на Даниел Димитров Андонов с адрес:
Благоевград, ул. Радовиш № 1, ет. 1, ап. 1, следния недвижим имот, намиращ се в с. Искър,
община Гулянци, област Плевен: УПИ VIII-241 в
квартал 31 по плана на с. Искър, област Плевен,
с площ на имота 850 кв. м, ведно с построените
в имота: едноетажна масивна сграда „за фурна“
с площ 159 кв. м ведно с принадлежащото към
нея таванско помещение 159 кв. м и едноетажна
масивна стопанска постройка с площ 38 кв. м,
при граници и съседи: улица; УПИ V-238 на
наследници на Борис Маринов Янчев, УПИ
VI-239 на Димитър Георгиев и УПИ VII-240 на
наследници на Аспарух Кръстев Горчев, за сумата
2049 лв. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението и същото подлежи
на вписване от съдията по вписванията при
районния съд по местонахождението на имота.
8016
37. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление
за възлагане на недвижим имот с изх. № С190004091-0000773 от 3.10.2019 г. възлага на Живко Петков Желязков с адрес: Велико Търново, ул. Тодор
Балина № 11, вх. Б, следния недвижим имот:
поземлен имот с идентификатор 17748.30.106,
площ 7,699 дка, намиращ се в землището на
с. Гранитово, община Елхово, м. Дренака, масив
30, планоснимачен № 106, образуван от следните поземлени имоти: 030070, 030071, 030072 и
030073 (шеста категория), трайно преднзначение
на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за паркинг, с граници и съседи:
17748.30.176, 17748.30.102, 17748.30.74, 17748.30.271.
Върху имота има следните ограничения: на 10 м
от двете страни до крайните проводници или
на 11 м от оста на електропровода не могат да
се строят сгради и съоръжения и да се засажда
високостеблена растителност. Собственост та
преминава у купувача от датата на постановлението и същото подлежи на вписване от
съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
7846
16 . – В о е н н а т а а к а д е м и я „ Г. С. Р а ко вск и“ – Софи я, обя вя ва кон к у рс за заема не
на академична длъжност главен асистент за
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цивилен служител в област на висшето образование 9. Сигурност и отбрана, професионално
направление 9.1. Национа лна сиг у рност, за
преподаване на учебните дисциплини „Заплахи
за населението и инфраструктурата“, „Защита
на населението и инфраструктурата“, „Рискове
и заплахи за населението и инфраструктурата“, „Заплахи за населението от техногенен и
природен характер“, „Заплахи за населението и
критичната инфраструктура“ и „Международни
хуманитарни дейности“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За
дата на подаване на документите от кандидатите
се счита датата на завеждането им в регистратурата на Военната академия. Изискванията
към кандидатите и необходимите документи за
участие в конкурса са определени със Заповед
№ СИ29-РД03-213 от 9.10.2019 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.
7973
1. – Нов български университет – София,
обявява следните конкурси за: доценти: в област
на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.6. Право (наказателно право и наказателно
право на Европейски съюз) – един; в област
на висше образование 3. Социални, стопански
и правни науки, професионално направление
3.7. Администрация и управление (управление
в образованието и културата) – един; в област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика (международна търговия) – един;
главни асистенти: в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.1. Физическ и
науки – един; в област на висше образование
9. Сигурност и отбрана, професионално направление 9.1. Национална сиг у рност – един.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документите се подават в Нов български университет,
ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки ресурси“,
офис 215, тел. 02/8110235.
7940
525. – Медицинският университет – Пловдив, обявява конкурси за академична длъжност
главен асистент: в област на висше образование
4. Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.3 Биологически
науки, научна специалност „Биофизика“ – един,
към катедра „Медицинска физика и биофизика“
на Фармацевтичния факултет; 7. Здравеопазване
и спорт, професионално направление 7.1 Медицина, научна специалност „Фармакология (вкл.
Фармакокинетика и химиотерапия)“ – един, към
катедра „Фармакология и лекарствена токсикология“ на Факултета по фармация; научна специалност „Епидемиология“ – един, за нуждите
на преподаването на български и английски
език към катедра „Епидемиология и МБС“ на
Факултета по обществено здраве; 7.3 Фармация,
нау ч на спец иа л нос т „Фарма кои коном и ка и
фармацевтична регулация“ – един, към катедра
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„Фармацевтични науки“ на Факултета по фармация; 7.4 Обществено здраве, научна специалност
„Управление на здравните грижи“ – един, към
катедра „Управление на здравните грижи“ на
Факултета по обществено здраве, всички със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в ректората,
отдел „Човешки ресурси“, бул. Васил Априлов
№ 15А, 4002 Пловдив, тел. (032) 602-403.
7976
80. – Институтът по електрохимия и енерг и й н и сис т ем и п ри БА Н – Софи я, обя вя ва
конкурс за заемане на академичната длъжност
доцен т по п рофесиона лно нап равление 4.2.
Химически науки, научна специалност 01.05.14.
Електрохимия (вкл. химически източници на
тока) за нуждите на секция „Електрохимия на
оловните акумулатори“, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават документи за участие в
канцеларията на Института по електрохимия и
енергийни системи при БАН, София, ул. Акад.
Георги Бончев, бл. 10, стая 202, тел. 02/979 27 55.
7923
82. – 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 проекти, изработени от правоспособно лице по ЗКИР. Изменението засяга
поземлени имоти с идентификатори: за с. Безд е н и ц а , о б щ и н а М о н т а н а – 0 3 2 0 1 .1 2 0 . 3 9,
03201.120.78, 03201.139.39, 03201.139.1, 03201.140.39,
03201.156.11, 03201.156.111, 03201.161.1, 03201.164.74,
03201.164.1, 03201.165.9, 03201.165.1, 03201.166.79,
03201.166.78, 03201.167.3, 03201.167.2, 03201.167.4,
03201.171.88, 03201.171.1, 03201.186.1, 03201.186.89,
03201.187.7, 03201.187.5, 03201.187.6, 03201.170.1,
03201.188.2, 03201.120.75, 03201.140.42; за с. Благово, община Монтана – 04251.6.10, 04251.6.17,
04251.6.18, 04251.6.19, 04251.6.23, 04251.7.6, 04251.7.7,
0 42 51.7.4 8 , 0 42 51.7.49, 0 42 51.7. 50, 0 42 51.7. 51,
0 42 51.7. 54, 0 42 51.7. 56 , 0 42 51.7. 58 , 0 42 51.7. 59,
0 42 51.7.6 0, 0 42 51.7.62 , 0 42 51.7.63, 0 42 51.7.65,
04251.7.67, 04251.7.68, 04251.7.109, 04251.7.123,
04251.7.124, 04251.7.126, 04251.7.127, 04251.7.128,
0 42 51.7.132 , 0 42 51.7.138, 0 42 51.8.1, 0 42 51.8.2 ,
04251.8.3, 04251.8.4, 04251.8.5, 04251.8.6, 04251.8.7,
0 42 51. 8 . 8 , 0 42 51. 8 .9, 0 42 51. 8 .11 , 0 42 51. 8 .1 2 ,
0 42 51.8.14, 0 42 51.8.15, 0 42 51.8.18, 0 42 51.8.19,
04251.8.20, 04251.8.21, 04251.9.1, 04251.9.2, 04251.9.3,
0 42 51.9.4, 0 42 51.9. 5, 0 42 51.17.2 5, 0 42 51.17.2 6 ,
04251.17.27, 04251.17.28, 04251.17.29, 04251.17.30,
04251.17.31, 04251.17.32, 04251.17.33, 04251.17.35,
04251.17.36, 04251.17.42, 04251.18.27, 04251.18.31,
04251.22.30, 04251.24.1, 04251.24.2, 04251.24.7,
04251.24.17, 04251.24.18, 04251.24.19, 04251.101.2,
04251.101.5, 04251.101.22, 04251.101.36; за с. Винище, община Монтана – 11137.34.285, 11137.35.2,
11137.35.9, 11137.35.10, 11137.35.12, 11137.35.13,
11137.35.26, 11137.35.27, 11137.35.28, 11137.35.33,
11137.35.34, 11137.35.35, 11137.35.36, 11137.35.37,
11137.35.38, 11137.35.176, 11137.35.237, 11137.35.288,
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11137.36.1, 11137.36.2 , 11137.36.3, 11137.36.4,
11137.36.5, 11137.36.396, 11137.37.18, 11137.40.4,
11137.40.8, 11137.40.516, 11137.46.36, 11137.46.37,
11137.46.38, 11137.46.483, 11137.46.638, 11137.48.15,
11137.48.17, 11137.48.18, 11137.48.19, 11137.49.13,
11137.49.21, 11137.49.22, 11137.49.23, 11137.49.715,
11137.49.733, 11137.49.734, 11137.56.6, 11137.57.8,
11137.57.9, 11137.57.10, 11137.57.12, 11137.57.13,
11137.57.22, 11137.57.23, 11137.57.24, 11137.57.25,
11137.57.26, 11137.57.789, 11137.57.919, 11137.57.956,
11137.59.21, 11137.59.28, 11137.59.37, 11137.59.46,
11137.59.52, 11137.59.53, 11137.60.6, 11137.60.7,
11137.60.17, 11137.60.19, 11137.60.20, 11137.60.23,
11137.60.24, 11137.60.27, 11137.60.32, 11137.60.34,
11137.60.35, 11137.60.37, 11137.60.815, 11137.65.1,
11137.67.2 , 11137.67.8, 11137.67.9, 11137.67.10,
11137.67.13, 11137.67.582, 11137.68.1, 11137.68.534,
11137.81.9, 11137.81.10, 11137.81.13, 11137.81.16,
11137.81.17, 11137.81.18, 11137.81.22, 11137.81.23,
11137.81.33, 11137.81.100, 11137.81.102, 11137.83.7,
11137.83.8, 11137.83.181, 11137.84.151, 11137.85.55,
11137.85.162, 11137.89.26, 11137.89.160, 11137.109.481,
111 3 7.110 . 2 0 3 , 111 3 7.110 . 4 81 , 111 3 7.11 2 . 3 0 0 ,
111 3 7.114 . 4 52 , 111 3 7.114 . 5 8 7, 111 3 7.1 3 6 .7 9 7,
11137.142.8, 11137.144.241, 11137.144.281, 11137.145.9,
111 3 7.14 5.16 3 , 111 3 7.14 6 .117, 111 3 7.14 6 .1 5 8 ,
111 3 7.14 7. 4 8 , 111 3 7.14 7. 2 8 0 , 111 3 7.14 7. 5 8 6 ,
11137.147.624, 11137.147.796, 11137.181.1, 11137.186.11,
11137.194.285, 11137.195.285, 11137.196.2, 11137.196.3,
11137.196.6, 11137.196.7, 11137.197.1, 11137.197.32,
11137.197.65, 11137.197.66, 11137.197.67, 11137.197.34,
11137.197.35, 11137.197.36, 11137.197.37, 11137.198.1,
111 37.1 9 8 . 521 , 111 37.1 9 8 . 5 8 3 , 111 37. 2 01. 4 0 8 ,
11137.202.9, 11137.202.13, 11137.211.70, 11137.211.80,
11137.211.524; за с. Войници, общ ина Мон тана – 11939.29.60, 11939.30.63, 11939.31.1, 11939.31.9;
за с. Вирове, о бщ и н а Мон т а н а – 11171.4 8.8 ,
11171.48.9, 11171.48.10, 11171.48.12, 11171.49.52,
11171.50.2, 11171.50.3, 11171.50.10, 11171.50.13,
11171.50.15, 11171.50.16, 11171.50.8, 11171.93.1,
11171.93.113, 11171.94.3, 11171.94.4, 11171.94.8; за
с. Габровница, общ и на Мон та на – 14180.7.29,
1418 0.8.14, 1418 0.8.22 , 1418 0.8.21, 1418 0.8.2 0,
1418 0.8.19, 1418 0.8.18 , 1418 0.8.17, 1418 0.8.16 ,
14180.8.15, 14180.28.15, 14180.255.7, 14180.257.1; за
с. Горна Вереница, община Монтана – 16153.19.32,
16153.19.33, 16153.19.35, 16153.19.36, 16153.19.37,
16153.19.38, 16153.19.39, 16153.20.2, 16153.20.3,
16153.20.6, 16153.20.94, 16153.20.95, 16153.20.101,
16153.2 4.1, 16153.2 4. 5, 16153.2 4.6, 16153.2 4.7,
16153.24.8, 16153.24.16, 16153.24.36, 16153.24.37,
16153.25.2 , 16153.25.59, 16153.26.5, 16153.26.6,
16153.26.7, 16153.26.8, 16153.26.9, 16153.26.10,
16153.26.13, 16153.54.66, 16153.54.72, 16153.62.28,
16153.62.32, 16153.62.42, 16153.74.68, 16153.74.71,
16153.75.1,16153.75.35, 16153.75.36, 16153.75.203,
16153.75.208, 16153.75.209, 16153.76.26, 16153.76.27,
16153.80.23, 16153.85.32, 16153.85.36, 16153.92.1,
16153.92.12, 16153.92.14, 16153.93.18, 16153.94.31,
16153.94.32, 16153.94.33, 16153.94.34, 16153.97.35,
16153.98. 5, 16153.98.6, 16153.98.7, 16153.98.8 ,
16153.98.11, 16153.98.12, 16153.98.13, 16153.98.16,
16153.98.17, 16153.98.18, 16153.98.19, 16153.98.33,
16153.98.34, 16153.98.36, 16153.98.39, 16153.99.18,
16153.99.20, 16153.101.1, 16153.101.2, 16153.101.3,
16153.101.4, 16153.101.10, 16153.101.11, 16153.101.12,
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16153.101.26, 16153.101.27, 16153.101.28, 16153.101.30,
16153.101.37, 16153.101.38, 16153.101.39, 16153.101.40,
16153.106.7, 16153.106.13; за с. Горно Церовене,
общ и на Мон та на – 17018.230.9, 17018.230.10,
17 0 1 8 . 2 3 0 . 8 2 , 17 0 1 8 . 2 4 0 . 8 1 , 17 0 1 8 . 2 4 0 . 8 2 ,
17 0 1 8 . 2 4 0 .1 2 0 , 17 0 1 8 . 4 0 .1 2 1 , 17 0 1 8 . 2 5 0 . 9 1 ,
17 0 1 8 . 2 5 0 . 9 2 , 17 0 1 8 . 2 5 0 . 9 3 , 17 0 1 8 . 2 5 0 . 5 2 8 ,
17018.490.31, 17018.490.32, 17018.490.33, 17018.490.34,
17018.490.35, 17018.490.36, 17018.490.37, 17018.490.59,
17 0 1 8 . 4 9 0 .7 1 2 , 17 0 1 8 . 5 0 0 .1 3 , 17 0 1 8 . 5 0 0 . 3 3 ,
17 018 . 5 0 0 .9 6 , 17 018 . 5 0 0 .10 0 , 17 018 . 5 0 0 .101 ,
17018.500.526, 17018.500.726, 17018.240.23; за с. Долна Вереница, община Монтана – 22040.321.5,
2 2 0 4 0 . 3 21 . 4 , 2 2 0 4 0 . 41 0 . 414 , 2 2 0 4 0 . 6 2 8 . 3 9 5 ,
22040.628.12, 22040.628.62, 22040.693.4, 22040.693.5,
22040.415.66, 22040.694.66; за с. Крапчене, община
Монтана – 39503.16.87, 39503.16.88, 39503.16.156,
39503.16.171, 39503.16.228, 39503.16.313, 39503.26.15,
39503.26.16, 39503.26.144, 39503.26.230, 39503.104.22,
39503.104.35, 39503.104.36, 39503.104.52, 39503.104.63,
39503.104.68, 39503.104.69, 39503.104.77, 39503.104.91,
3 9 5 0 3 .1 0 4 . 9 2 , 3 9 5 0 3 .1 0 4 . 9 3 , 3 9 5 0 3 .1 0 4 .1 3 3 ,
39503.104.134, 39503.104.135, 39503.105.1, 39503.105.2,
39 5 0 3.10 5. 3 , 39 5 0 3.10 5. 55, 39 5 0 3.10 5.1 2 5,
39 5 0 3.10 5.1 2 6 , 39 5 0 3.10 5.1 2 8 , 39 5 0 3.10 5.16 5,
3 9 5 0 3 .1 0 6 . 2 0 , 3 9 5 0 3 .1 0 6 . 2 6 , 3 9 5 0 3 .1 0 6 .1 1 3 ,
39 5 0 3.10 6 .1 52 , 39 5 0 3.10 6 .171 , 39 5 0 3.10 6 .1 9 8 ,
3 9 5 0 3 .1 0 6 .1 9 9, 3 9 5 0 3 .1 0 6 . 2 2 8 , 3 9 5 0 3 .1 0 7. 9,
39503.107.43, 39503.107.50, 39503.107.119, 39503.117.6,
3 9 5 0 3 .1 17.1 3 6 , 3 9 5 0 3 .1 3 0 . 8 8 , 3 9 5 0 3 .1 3 0 . 9 0 ,
39 5 0 3.1 3 0 .91 , 39 5 0 3.1 3 0 .9 2 , 39 5 0 3.1 3 0 .9 3 ,
39 5 0 3.1 3 0 .10 0 , 39 5 0 3.1 3 0 .10 4 , 39 5 0 3.1 3 0 .10 7,
39 5 0 3.1 3 0 .10 8 , 39 5 0 3.1 3 0 .10 9, 39 5 0 3.1 3 0 .17 0 ,
39 5 0 3.1 3 0 . 2 0 3, 39 5 0 3.1 3 0 . 21 3, 39 5 0 3.1 3 0 . 214 ,
39503.130.227, 39503.163.2, 39503.163.3, 39503.163.5,
39503.163.7, 39503.163.9, 39503.163.10, 39503.163.71,
39503.163.228, 39503.163.313; за с. Липен, община
Мон т а на – 43730.87.1, 43730.87.2 , 43730.87.3,
43730.87.4, 43730.88.31, 43730.88.30, 43730.88.27,
43730.88.25, 43730.88.24, 43730.88.20, 43730.88.19,
43730.88.71, 43730.300.17, 43730.300.10, 43730.300.59,
43730.300.27, 43730.300.57; за с. Славотин, общин а М о н т а н а – 6 7 0 4 3 . 2 4 0 . 3 7, 6 7 0 4 3 . 2 4 0 . 3 6 ,
670 43.2 4 0. 53, 670 43.2 4 0.4 4, 670 43.2 4 0. 56 ,
6 7 0 4 3 . 2 4 0 . 5 2 , 6 7 0 4 3 . 2 4 0 . 6 3 , 6 7 0 4 3 . 2 4 0 .1 5 5 ,
67 0 43. 2 4 0 . 3 0 , 67 0 43. 2 4 0 .11 2 , 67 0 43. 2 4 0 .11 3 ,
67043.315.135, 67043.316.93, 67043.316.1, 67043.316.94,
67043.316.21, 67043.316.105, 67043.330.43; за с. Смоляновци, община Монтана – 67667.5.4, 67667.5.19,
67667. 5.2 0, 67667. 5.29, 67667. 5.3 0, 67667. 5.31,
67667. 5.32 , 67667. 5.33, 67667.6.6 4, 67667.6.65,
676 67.6.6 6, 676 67.6.67, 676 67.6.6 8 , 676 67.6.69,
676 67.6.70, 676 67.6.71, 676 67.6.72 , 676 67.6.74,
67667.6.94, 676 67.6.95, 676 67.6.98 , 676 67.6.9 9,
67667.6.110, 67667.6.113, 67667.6.117, 67667.6.118,
67667.7.7, 67667.7.75, 67667.7.76, 67667.14.1, 67667.14.7,
67667.14.27, 67667.15.19, 67667.15.38, 67667.15.54,
67667.30.48, 67667.34.11, 67667.34.12, 67667.34.13,
67667.35.63, 67667.35.64, 67667.35.65, 67667.35.75,
67667.35.76, 67667.35.99, 67667.35.121, 67667.35.137,
67667.36.3, 67667.36.16, 67667.36.51, 67667.36.79,
67667.36.80, 67667.36.100, 67667.39.13, 67667.39.14,
67667.39.15, 67667.39.28, 67667.39.66, 67667.39.73,
67667.39.97, 67667.39.130, 67667.39.131, 67667.39.156,
67667.39.170, 67667.39.177, 67667.39.179, 67667.39.180,
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67667.40.4, 67667.40.9, 67667.40.32, 67667.40.40,
67667.40.41, 67667.40.46, 67667.40.51, 67667.40.52,
67667.40.64, 67667.40.65, 67667.40.66, 67667.40.69,
67667.40.82, 67667.40.96, 67667.40.98, 67667.40.103,
67667.40.115, 67667.40.117, 67667.42.1, 67667.42.2,
67667.42.3, 67667.42.7, 67667.42.8, 67667.42.10,
67667.42.11, 67667.42.12, 67667.42.13, 67667.42.14,
67667.42.16, 67667.42.19, 67667.42.47, 67667.42.48,
67667.42.121, 67667.42.135, 67667.42.136, 67667.42.140,
67667.42.141, 67667.42.154, 67667.42.161, 7667.42.164,
67667.42.165, 67667.42.166, 67667.42.172, 67667.43.33,
67667.43.60, 67667.43.106, 67667.43.140, 67667.43.152,
67667.43.158, 67667.43.159, 67667.50.33, 67667.52.6,
67667.52.7, 67667.52.11, 67667.52.12, 67667.52.14,
67667.52.15, 67667.52.40, 67667.53.34, 67667.53.53,
67667.53.55, 67667.53.58, 67667.53.59, 67667.53.66,
67667.53.68, 67667.53.94, 67667.53.96, 67667.53.102,
67667.53.104, 67667.57.140, 67667.58.18, 67667.58.19,
67667.58.36, 67667.58.73, 67667.79.46, 67667.79.217,
67667.80.7, 67667.80.16, 67667.80.29, 67667.80.41,
67667.80.65, 67667.80.71, 67667.80.75, 67667.80.78,
67667.80.79, 67667.80.88, 67667.80.89, 67667.80.104,
67667.80.105, 67667.80.106, 67667.80.107, 67667.80.109,
67667.80.141, 67667.80.142, 67667.80.143, 67667.80.149,
67667.80.155, 67667.80.162, 67667.80.191, 67667.80.192,
67667.80.193, 67667.80.204, 67667.80.207, 67667.80.208,
67667.80.211, 67667.80.212, 67667.80.213, 67667.80.214,
67667.80.215, 67667.80.217, 67667.90.9, 67667.90.17,
67667.90.22, 67667.90.33, 67667.90.34, 67667.90.37,
67667.90.48, 67667.91.55, 67667.91.57, 67667.91.59,
67667.91.71, 67667.91.84, 67667.91.85, 67667.91.87,
67667.91.95, 67667.91.160, 67667.91.161, 67667.91.165,
67667.91.184, 67667.91.233, 67667.92.38, 67667.92.62,
67667.92.66, 67667.92.68, 67667.92.118, 67667.92.132,
67667.92.134, 67667.92.150, 67667.92.151, 67667.110.2,
67667.128.4, 67667.128.11, 67667.128.14, 67667.157.3,
67667.157.10, 67667.157.11, 67667.194.3, 67667.194.5,
67667.194.20, 67667.194.39; за с. Студено буче, община Монтана – 70113.18.34, 70113.33.1, 70113.33.2,
70113.34.8, 70113.34.12, 70113.34.15, 70113.76.13,
70113.76.3, 70113.79.42, 70113.110.42, 70113.110.36,
70113.110.16, 70113.110.15, 70113.110.14, 70113.110.43,
70113.110.45, 70113.110.35, 70113.111.36, 70113.111.37,
70113.111.38, 70113.111.4, 70113.112.10, 70113.112.11,
70113.113.7, 70113.162.12, 70113.162.11, 70113.162.5,
70113.162.10, 70113.208.11, 70113.208.14, 70113.208.15;
за с. С умер,
община
Монтана –
70233.4.11, 70233.5.17, 70233.5.2 8, 70233.5.60,
70233.5.61, 70233.5.63, 70233.5.71, 70233.15.13,
70233.15.15, 70233.15.57, 70233.82.1, 70233.82.2,
70233.82.4, 70233.82.7, 70233.82.10, 70233.82.38,
70233.82.47, 70233.82.48, 70233.82.49, 70233.82.50,
70233.82.80, 70233.82.81, 70233.82.490, 70233.84.490,
70233.85.31, 70233.85.39, 70233.85.40, 70233.85.41,
70233.85.42, 70233.85.43, 70233.85.44, 70233.85.490,
70233.86.12, 70233.86.13, 70233.86.14, 70233.86.17,
70233.86.26, 70233.87.16, 70233.90.3, 70233.90.4,
70233.91.26, 70233.94.1, 70233.94.38, 70233.94.490,
70233.97.13, 70233.121.2, 70233.121.3, 70233.121.4,
70233.121.7, 70233.121.8, 70233.179.6, 70233.179.9,
70233.179.15, 70233.179.25, 70233.179.32, 70233.179.34,
70233.179.35, 70233.179.42, 70233.179.44, 70233.179.45,
70233.179.46, 70233.179.400; за с. Трифоново, община Монтана – 73167.4.7, 73167.4.34, 73167.7.7,
73167.7.276, 73167.8.1, 73167.8.278, 73167.11.1,
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73167.16.1, 73167.16.2 , 73167.16. 3, 73167.16.4 ,
73167.29.2, 73167.30.1, 73167.30.11, 73167.30.15,
73167.30.26, 73167.55.288, 73167.60.1, 73167.60.279,
73167.75.11, 73167.75.19, 73167.75.21, 73167.75.24,
73167.75.25, 73167.78.10, 73167.78.12, 73167.78.13,
73167.82.1, 73167.83.25, 73167.96.1, 73167.96.96,
73167.96.103, 73167.96.108, 73167.101.128, 73167.113.16,
73167.113.22, 73167.113.24, 73167.122.284, 73167.131.18,
73167.133.35, 73167.133.36, 73167.133.37, 73167.133.38,
73167.133.39, 73167.137.3, 73167.137.6, 73167.137.11,
73167.137.12, 73167.137.13, 73167.137.295, 73167.141.1,
73167.141.2, 73167.141.5, 73167.141.6, 73167.141.7,
73167.141.8, 73167.141.71, 73167.141.76, 73167.142.1,
73167.142.178, 73167.146.1, 73167.146.2, 73167.149.20,
73167.149.21, 73167.149.22, 73167.149.25, 73167.149.26,
73167.149.33, 73167.149.34, 73167.149.35, 73167.154.17,
73167.154.18, 73167.154.19, 73167.154.20, 73167.156.1,
73167.156.5, 73167.156.8, 73167.156.9, 73167.156.14,
7 31 6 7. 1 5 6 . 17, 7 3 1 6 7. 1 5 6 . 1 8 , 7 3 1 6 7. 1 8 0 . 3 0 5 ,
73167.197.302, 73167.202.1, 73167.202.2, 73167.202.3,
73167.207.11, 73167.207.192. Проектите за изменение се намират в Службата по геодезия, картография и кадастър – Монтана. 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.
7951
7. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
план за регулация и застрояване на поземлени
имоти с идентификатори 11884.5956.9, 5957.30,
5957.31, 5957.404 и 5957.405 от КККР на с. Войнеговци за създаване на нов УПИ I от кв. 11; нови
УПИ XXVIII, XXIX, XXX и XXXI от кв. 12;
нови улици по о.т. 67а – о.т. 67и – о.т. 67л – о.т.
67н – о.т. 67п – о.т. 67р – о.т. 67с; по о.т. 67и – о.т.
67к; по о.т. 67л – о.т. 67м; по о.т. 67н – о.т. 67о,
м. В.з. Русия, с. Войнеговци, който е изложен
в район „Нови Искър“. Заинтересуваните могат
да направят писмени възражения и искания по
проекта на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Нови Искър“.
7979
22 . – Ст о л и ч н ат а о бщ и н а на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава Решение № 657
по протокол № 82 от 17.09.2019 г. на СОС, с което
се одобряват: 1. Изменение на план за улична
регулация – закриване на задънена улица от о.т.
100б – о.т. 100в до о.т. 100 г; откриване на нова
задънена улица от о.т. 101 – о.т. 101д (нова) – о.т.
101е (нова) – о.т. 101ж (нова) – о.т. 100г до о.т.
100д (нова) по кафявите и зелените линии, цифри,
букви и зачертавания и план за улична регулация
(ПУР) за създаване на задънена улица, завършваща с обръщач, от о.т. 101ж (нова) до о.т. 101н
(нова) по червените и сините линии, цифри и
букви съгласно приложения проект. 2. План за
регулация – създаване на УПИ І-9, 23, 26 – „За
логистичен център и трафопост“, от нов кв. 1 за
имоти с идентификатори по КККР 49206.2657.23,
49206.2657.9 и 49206.2657.26, м. С. Мрамор – Кръ-
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ста, район „Връбница“, по червените и сините
линии, цифри и текст съгласно приложения
проект. 3. План за застрояване за УПИ І-9,
23, 26 – „За логистичен център и трафопост“,
от нов к в. 1, м. С. Мрамор – Кръста, район
„Връбница“, съгласно приложения проект и без
допускане на намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
4. План-схема на техническата инфраструктура
по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към ПУП. Решението
може да бъде обжалвано по реда на чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ пред Административния съд – София-град, в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“. Жалбите се подават в район
„Връбница“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ на Направление „Архитектура и
градоустройство“ на Столичната община.
7911
55. – Ст о л и ч н ат а общ и н а на о снова н ие
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение
№ 652 по протокол № 82 от 17.09.2019 г. на Столичния общински съвет е одобрен проект за
изменение на план за улична регулация – закриване на улица от о.т. 14 – о.т. 15 – о.т. 16 – о.т.
17 до о.т. 18 и свързаното с това изменение на
план за улична регулация от о.т. 18а (нова)
до о.т. 18б (нова). Заличаване на УПИ І – „За
жилищно строителство, КОО и озеленяване“,
УПИ ІІ – „За озеленяване“, УПИ ІІІ-378 и УПИ
IV – „Зa КОО и трафопост“, от кв. 4 и кв. 5
(стари). Сливане на кв. 4 и кв. 5 и създаване на
нов кв. 4. Отреждане на нови УПИ: УПИ І – „За
археология и озеленяване“, и УПИ IV – „За
КОО“, в нов кв. 4. Изменение на план за застрояване – ситуиране на сграда с предназначение
„За информационен център“ в нов УПИ І – „За
археология и озеленяване“, в нов кв. 4, м. БАН
IV км, район „Слатина“. Решението и проектът
са изложени в район „Слатина“. Решението може
да бъде обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от
ЗУТ пред Административния съд – София-град,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“. Жалбите се подават в район
„Слатина“ и се изпращат в Административния
съд – София-град, от отдел „Правно-нормативно
обслужване“ в Дирекция „Правно-нормативно,
информационно и финансово обслужване“ към
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
7978
13. – Община Ботевград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – специализирана план-схема за обект: „Оптично кабелно захранване на базова станция SO 1888“,
ул. Хаджи Димитър, на територията на гр. Ботевград, община Ботевград, преминаващ през
имоти – публична общинска собственост, с обща
дължина на трасето L=341,73 м, през поземлени
имоти (ПИ) 05815.303.168, ПИ 05815.303.169 и ПИ
05815.303.277 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище гр. Ботевград. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
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може да се правят писмени възражения, предложения и искания по проекта за ПУП – ПП
до общинската администрация – Ботевград.
7972
2. – Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ“,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на
заинтересуваните страни, че е постъпило заявление вх. № 7000-371 от 25.09.2019 г. от „Трейс
Рисорсиз“ – ЕООД, концесионер на основание
Решение № 637 от 21.08.2015 г. на Министерския
съвет, за приемане и одобряване на изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе и сервитут на
питейно водоснабдяване от ПИ 06286.104.10 по
КККР на гр. Брезник до УПИ ІІ-72.29, 72.30,
72.31, 72.46 – „За п роизводст вени, ск ла дови
дейности и техническа инфраструктура“, кв. 129
по ПУП на гр. Брезник. ПУП – ПП предвижда
сертитутът на трасето за питейно водоснабдяване чрез изграждане на хранителен водопровод
РЕ ∅ 63 да започва от ПИ 06286.104.10, представляващ горска територия с НТП „Друг вид
дървопроизводителна гора“, преминава през ПИ
№ 06286.104.27, 06286.104.5, представляващи горска територия с НТП „Друг вид дървопроизводителна гора“, и ПИ № 06286.72.40, представляващ
земеделска земя с НТП „За селскостопански,
горски, ведомствен път“, по КККР на гр. Брезник и завършва в УПИ ІІ-72.29, 72.30, 72.31,
72.46 – „За производствени, складови дейности
и техническа инфраструктура“, кв. 129 по ПУП
на гр. Брезник, в който ще се изгради резервоар
за питейни нужди. Ширината на сервитута за
поземлените имоти е 0,70 м. Изработеният проект на ПУП – ПП се намира в дирекция „ТСУ и
ЕИ“ при Община Брезник и може да бъде прегледан всеки присъствен ден. Заинтересуваните
страни в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до общинската администрация,
Брезник, на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
7933
7. – Община Нови пазар на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) и специализирана план-схема (за
частта от трасето, попадащо в урбанизираната
територия) за техническа инфраструктура – кабелно ел. захранване и пътна връзка до ПИ
52009.21.26 в землището на гр. Нови пазар, собственост на „Хепаг“ – ЕООД, Варна. Трасето на
ел. провода преминава през поземлени имоти:
ПИ № 52009.16.610, НТП – за селскостопански,
горски, ведомствен път, публична общинска
собственост, ПИ № 52009.18.400, НТП – водно
течение, река, публична държавна собственост,
ПИ № 52009.503.487, НТП – за път от републиканската пътна мрежа, п ублична държавна
собственост, ПИ № 520 09.503.490, НТП – за
второстепенна улица, публична общинска собственост, ПИ № 52009.505.564, НТП – за път
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от републиканската пътна мрежа, публична
държавна собственост, ПИ № 520 09.505.566,
НТП – второстепенна улица, публична общинска
собственост, ПИ № 52009.21.252, НТП – за селскостопански, горски, ведомствен път, публична
общинска собственост, ПИ № 520 09.503.517,
Н Т П – з а п ърв о с т епен н а у л и ц а , п у б л и ч н а
общинска собственост, ПИ № 520 09.503.483,
НТП – за друг обществен обект, комплекс, частна
общинска собственост. Трасето на пътната връзка преминава през имоти: ПИ № 52009.21.252,
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
п ът, п у бл и ч на о бщ и нск а с о б с т вено с т, П И
№ 52009.505.566, НТП – второстепенна улица,
публична общинска собственост. Проектът е
изложен в сградата на общинската администрация – Нови пазар, стая № 101, и може да бъде
разгледан всеки присъствен ден. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на община Нови пазар в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“.
7993
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
собственици на поземлени имоти с идентификатори 73674.204.21 и 73674.204.14, м. Обръща, в
землището на с. Търнене, че е изработен проект
за подробен устройствен план – парцеларен план
на елементите на техническата инфраструктура
за прокарване на трасе на електропровод 20 kV
до поземлен имот с идентификатор 73674.204.21,
м. Обръща, в землището на с. Търнене, община
Плевен. Проектът се намира в стая № 94 на
общината и може да бъде прегледан в дните
от понеделник до петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация чрез
Центъра за административно обслужване на
гражданите – зала „Катя Попова“.
7980
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
собственици на поземлени имоти 56722.34.25 и
56722.34.24 в местността Витска ялия, землището на гр. Плевен, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии
за прокарване на ел. кабел НН и водопровод
до поземлен имот 56722.34.25, м. Витска ялия,
в землището на гр. Плевен. Проектът се намира в стая № 98 на общината и може да бъде
прегледан в работните дни от 9 до 11 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
на настоящото обявление заинтересованите
могат да направят писмени възражения, пред-
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ложения и искания по проекта до общинската
администрация в Центъра за административно
обслужване на общината.
7988
1. – Община Плевен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици на ПИ в местността Комудара в землището на гр. Плевен, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
на елементите на техническата инфраструктура
за трасе на местен път, представляващ имот
с идентификатор 56722.260.371 в местност та
Комудара в землището на гр. Плевен. Проектът
се намира в стая № 98 на общината и може да
бъде прегледан в дните понеделник, вторник,
сряда и петък от 9 до 11 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУ Т в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
за и н т ер е с ова н и т е л и ца мог ат да на п ра вя т
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до общинската администрация в
Центъра за административно обслужване на
общината.
7899
2. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект за
изменение на ПУП – ПРЗ за УПИ XVII – стоп.
дейн., кв. 9 по плана на ЮИЗ – IV част (част
о т к в. 43 и к в. 54 по п ла на на С МФЗ -юг),
гр. Пловдив, с цел обособяване на пет нови
У П И в к в. 43 – СМФЗ-юг, а и мен но: У П И
I-536.1800 – общ. обсл. и търг.-скл. дейности,
УПИ ІІ-536.1801 – общ. обсл. и търг.-скл. дейности, УПИ ІІІ-536.1842 – общ. обсл. и търг.-скл.
дейности, УПИ ІV-536.1805 – общ. обсл. и търг.скл. дейности, УПИ V-536.1806 – общ. обсл. и
търг.-скл. дейности, и един нов УПИ в кв. 54 –
СМФЗ-юг, а именно: УПИ VI-536.1843 – общ.
обсл. и търг.-скл. дейности. Проектът е изложен
за запознаване в Община Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 7, стая 5. Съгласно чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да се запознаят с проекта и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до Община Пловдив.
7900
281. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица по чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект
на ПУП – ПП за транспортна връзка като улица ІІІ клас, ІV клас и улица V клас, свързваща
южната част на кв. Прослав от края на регулацията му с бул. Коматевско шосе, Пловдив.
Проектът е изложен за запознаване в район
„Западен“, община Пловдив, ул. Вечерница 1А.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването на обявата в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се
запознаят с проекта и да направят писмени
възражения, предложения и искания по него
до община Пловдив.
8036
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67. – Община гр. Севлиево, област Габрово,
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен
план за трасе на „Велосипедна алея в зоната
на крайградски отдих“ с трасе през парк „Черничките“, общински път „Габровско шосе“ и
южната крайречна зона на р. Росица в землището на гр. Севлиево. Етап втори започва от
урбанизираната територия на гр. Севлиево и
засяга имоти с идентификатори 65927.72.83 – мест ен п ът, п у б л и ч н а о бщ и нск а с о б с т в ено с т,
65927.74.27 – полски път, публична общинска
собственост, 65927.74.29 – местен път, публична общинска собственост, 65927.85.21 – полск и п ът, п у бл и ч на о бщ и нск а с о б с т вено с т,
65927.87.19 – местен път, публична общинска
собственост, и 65927.87.20 – полски път, публична общинска собственост, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землище
гр. Севлиево, община Севлиево. Общо засегната площ от имотите – 5852 кв. м. Етап трети е
продължение на велоалеята и засяга имоти с
идентификатори 65927.74.5 – изоставени трайни насаждения, частна общинска собственост,
65927.74.6 – изоставени т райни наса ж дени я,
частна общинска собственост, 65927.74.8 – пас и ще – н-ц и Дра г н ь о Пр окоп иев Дра г нев,
65927.74.11 – полски път, публична общинска
собственост, 65927.83.1 – нива – Мехмед Ахмедов
Чаушев, 65927.83.54 – нива – н-ци Стефан Иванов Димчалиев, 65927.83.61 – нива – н-ци Сидер
Къвен Деев, 65927.83.62 – полски път, публична
общинска собственост, 65927.83.63 – нива – н-ци
Христо Димов Йонков, 65927.83.65 – нива – н-ци
Тодор Жел язков И ва нов, 65927.83.67 – полск и п ът, п у бл и ч на о бщ и нск а с о б с т вено с т,
65927.83.77 – пясъци, частна общинска собственост, 65927.83.78 – полски път, публична общинска собственост, 65927.83.80 – местен път, публична общинска собственост, 65927.83.82 – дере,
публична общинска собственост, по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище
гр. Севлиево, община Севлиево. Общо засегната
площ от имотите – 20 156 кв. м. Линиите на
проектното трасе са съгласно графичната част
на проекта. 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.
7936
64. – Община Симитли на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираната територия за обект „Преносен газопровод
до Разлог и Банско“, преминаващ през община
Симитли и община Разлог, област Благоевград.
Документацията по изработения проект е на
разположение всеки работен ден в стая № 305
в сградата на Община Симитли. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в срока съгласно чл. 156а
от ЗУТ от обнародването в „Държавен вест-
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ник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта за подробен устройствен план до
Община Симитли.
7901
66. – Община Стара Загора на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на пътна връзка до ПИ с идентификатор 77476.33.3 по КККР на с. Хрищени,
община Стара Загора, за нуждите на „Емпием
Инженеринг“ – ООД, Стара Загора. Проектът
се нам и ра в сг ра дата на общ и ната – е т. 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.
7926
10. – Община Стрелча на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен коригиран проект за ПУП
(подробен устройствен план) – ПП (парцеларен
план) за „Трасе на нов подземен водопровод
∅ 90 (сградно водопроводно отклонение) за водоснабдяване на предприятие за производство
и преработка на водораслова биомаса в ПИ
65807.20.179 по КККР на с. Свобода, община
Стрелча – УПИ І-179, „Научноекспериментално
предприятие за производство на водораслова
биомаса“, м. Колибите“. Дължината на трасето е 875 м, започва от края на регулацията на
с. Свобода, община Стрелча, и минава по полски
път с идентификатори 65807.20.92, 65807.20.96,
общинска публична собственост на Община
Стрелча, с 1,050 дка сервитутна площ. Проектът
е на разположение в сградата на общинската
администрация – гр. Стрелча, ет. 1, стая № 5
(техническа служба), и може да бъде прегледан
от заинтересуваните лица. 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
до общинската администрация. За справка: тел.
03532/20-20, в. 120 – техническа служба.
7935
451. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за трасе на
уличен водопровод от водопроводната мрежа на
с. Кабиле и водопроводно отклонение до Монашеска обител на манастир „Рождество Пресвета
Богородица“ в поземлен имот с идентификатор
35028.25.65 по КККР в землището на с. Кабиле,
община „Тунджа“, област Ямбол. Трасето на
водопровода е с дължина 1047,10 м, започва от
съществуващ водопровод Еф100 от водопроводната мрежа на с. Кабиле, преминава през нова
помпена станция в селото. След строителните
граници на с. Кабиле трасето на водопровода преминава през ПИ с идентификатори 35028.27.46,
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35028.26.58, 35028.25.66 – територия на транспорта, и достига до водомерна шахта, разположена
в ПИ с идентификатор 35028.25.65 по КККР в
землището на с. Кабиле. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
7934

С ЪД И Л И Щ А
Административният съд – Благоевград, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че по протест на прокурор от Окръжната
прок у рат у ра – Благоевг рад, против отделни
разпоредби на подзаконов нормат ивен ак т,
предвидени в чл. 8, в частта относно „събиране,
съхранение, транспортиране“; § 1, т. 10 от ДР
в частта относно „събирането и съхранението“
от Наредба № 17 за управление на отпадъците,
поддържане и опазване чистотата на територията
на община Гоце Делчев, е образувано адм. д.
№ 1010/2019 г. по описа на А дминистративния съд – Благоевград, което е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
15.11.2019 г. от 10 ч.
7964
Административният съд – Варна, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че по жалба срещу Решение № 156-2
от 24 и 25.04.2019 г. на Общинския съвет – гр.
Варна, с което е одобрен подробен устройствен
план – план за улична рег улаци я на обект:
„Реконструкция на ул. Александър Рачински в
участъка от бул. Съборни до бул. Генерал Колев по плана на 4-ти подрайон на гр. Варна“,
представляващ изменение на Заповед № 244 от
6.01.1959 г. на Министерството на комуналното
стопанство, благоустройство и пътища при съобразяване със Заповед № Г-91 от 28.02.2007 г. на
зам.-кмета на община Варна и Заповед № Г-430
от 17.12.2008 г. на зам.-кмета на община Варна,
в частта му относно одобрения ПУП – ПРЗ, по
отношение на имоти съответно с адрес: ул. Александър Рачински № 12 и ул. Александър Рачински № 4а, е образувано адм. д. № 1606/2019 г.
по описа на съда, насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 26.11.2019 г. в 10 ч.
7967
А дминистративни ят съд – Враца, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпило оспорване от прокурор при
Окръжната прокуратура – Враца, с което са
оспорени разпоредбите на чл. 85 и 86 от Наредба
№ 1 за поддържане и опазване на обществения
ред, чистотата и общинското имущество на територията на община Мизия, приета с Решение
№ 120 по протокол № 12 от 27.07.2012 г. от ОбС –
гр. Мизия, последно изменен с Решение № 500 по
протокол № 57 от 25.01.2019 г. на Общинския съвет – гр. Мизия. По протеста е образувано адм. д.
№ 726/2019 г., насрочено за 26.11.2019 г. от 11 ч.
8017
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Административният съд – Добрич, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
А дминистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпила жалба от Антон Щерев
Диамандиев от гр. Варна срещу чл. 78, ал. 5
от Наредба № 3 за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени
на услуги на територията на община Каварна.
По жалбата е образувано адм. д. № 597/2019 г.
по описа на Aдминистративния съд – Добрич,
насрочено за 12.11.2019 г. от 13,15 ч.
7966
Брезн и ш к и ят ра йонен с ъд, 2-ри с ъс та в,
призовава Йозеф Щумбергер, ответник по гр.д.
№ 331/2019 г., заведено от Нелка Николова
Шумбергер с правно основание чл. 49 от СК, с
неизвестен адрес в България и в чужбина, да се
яви в канцеларията на съда в двуседмичен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ за връчване
на препис от исковата молба и приложенията
към нея. Ответникът да посочи съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48 от ГПК.
8018
Районни ят с ъд – г р. Терве л, г ра ж да нска
колегия, призовава Анка Алекова Мишева с
последен адрес Турция, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 9.12.2019 г. в 11 ч. като
ответница за получаване на съдебни книжа по
гр.д. № 467/2016 г., заведено от Ръфкъ Ш. Шефкед, Весела Ж. Пенчева, или да посочи съдебен
адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
8019
Районни ят с ъд – г р. Терве л, г ра ж да нска
колегия, призовава Миневер Хамди Ахмед с
последен адрес Турция, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 9.12.2019 г. в 11 ч. като ответник за получаване на съдебни книжа по гр.д.
№ 467/2016 г., заведено от Ръфкъ Ш. Шефкед,
Весела Ж. Пенчева, или да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при
условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
8020
Великотърновският окръжен съд обявява, че
в съда е образувано гр.д. № 663/2019 г. по предявена на 18.07.2019 г. искова молба от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ)
против Мариан Станиславов Станков, ЕГН
8 2 011914 0 7, с п о с т о я н е н и н а с т о я щ а д р е с
с. Д ж улюница, община Л ясковец, ул. Васил
Левски № 26, Татяна Данчева Тодорова, ЕГН
8406231475, с постоянен и настоящ адрес: гр. Велико Търново, бул. Ю. А. Гагарин № 8, ет. 5,
ап. 22, и „МИСТ-13“ – ЕООД, ЕИК 202728440,
със седалище и адрес на управление: с. Джулюница, община Лясковец, ул. Васил Левски № 26,
като предмет на искането е отнемане в полза
на държавата на имущество на обща стойност
247 496,45 лв., на основание чл. 153, ал. 2 във
връзка с § 5, ал. 2 от ПРЗ на ЗПКОНПИ (ДВ,
бр. 1 от 2019 г.):
О т Мари ан Ст ани с л а во в Ст анк о в, ЕГН
8201191407, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във
връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– Дворно място с площ 428 кв. м, представляващо имот с кадастрален № 998, за който
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е отреден урегулиран поземлен имот IX-998 в
квартал 85 по плана на с. Джулюница, община
Лясковец, заедно с построените в него жилищна
сграда и стопанска постройка, при граници:
север – имот 999, изток – имот 997, юг – улица, запад – имот 1103, собственост на Мариан
Станиславов Станков. Пазарната стойност към
настоящия момент е 11 500 лв.
О т Мари ан Ст ани с л а во в Ст анк о в, ЕГН
8201191407, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– С у мата в размер 390 0 лв., п редставл яв а щ а п а з арн ат а с т ой но с т н а о т ч у ж дено т о
движимо имущество към 21.10.2010 г., а именно: лек автомобил „Фолксваген Пасат“, рег.
№ ВТ1470ВН, рама № W V WZZZ3AZTE038688,
двигател № 1Z592835, дата на първа регистрация 15.01.1995 г. Автомобилът е собственост на
Мариан Станков в периода от 24.03.2010 г. до
21.10.2010 г.
– Сумата в общ размер 802 лв., послужила
за погасяване на задължения по кредитна карта
на Мариан Станиславов Станков през 2009 г.,
обслужвана по разплащателна сметка в левове
с IBAN BG06 STSA 9300 0014 0979 62 с титуляр
Мариан Станиславов Станков.
– Сумата в общ размер 150,03 лв., послужила
за погасяване на задължения по кредитна карта
на Мариан Станиславов Станков през 2010 г.,
обсл у ж вана по разплащателна сметка (РС)
в левове с IBAN BG06 STSA 9300 0014 0979 62
с титуляр Мариан Станиславов Станков.
– Сумата в общ размер 300 лв., послужила
за погасяване на задължения по кредитна линия № 18720193, отпусната на 10.08.2010 г. по
разплащателна сметка в лeвове с IBAN BG06
STSA 9300 0014 0979 62 с титуляр Мариан Станиславов Станков.
– Сумата в общ размер 152 395,15 лв., представляваща левовата равностойност на 113 300
USD, постъпила през 2009 г. по разплащателна
сметка в USD с IBAN BG11 RZBB 9155 1183 9158
17, открита на 14.07.2008 г. в „Райфайзенбанк
България“ – ЕАД, с титуляр Мариан Станиславов Станков.
– Сумата в общ размер 5890 лв., внесени от
Мариан Станиславов Станков през 2011 г. по
разплащателна сметка в левове с IBAN BG29
UBBS 8002 1042 4754 20 с титуляр „Интернационал“ – ЕООД, с ЕИК 104697416, която сума
представлява лични средства на проверяваното
лице.
– Сумата в общ размер 2100 лв., внесени от
Мариан Станиславов Станков през 2012 г. по
разплащателна сметка в левове с IBAN BG86
UBBS 8002 1070 6226 30 с титуляр „Интернационал“ – ЕООД, с ЕИК 104697416, която сума
представлява лични средства на проверяваното
лице.
– Сумата в общ размер 49 458,27 лв., представ
ляваща получените суми от Мариан Станиславов
Станков от трети лица чрез системата „Уестърн
Юнион“ през 2009 г. – 1000 USD (1293,54 лв.), през
2010 г. – 17 430 USD (25 644,91 лв.), през 2011 г. –
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9148 USD (12 626,09 лв.), през 2012 г. – 2158
USD (3386,84 лв.), през 2015 г. – 3326,92 евро
(6506,89 лв.).
От Татяна Данчева Тодорова, ЕГН 8406231475,
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 5
и чл. 141 от ЗПКОНПИ:
– Суми в общ размер 310 лв., постъпили от
трети лица през 2016 г. по разплащателна сметка
в левове с IBAN BG85 STSA 9300 0013 7602 41
с титуляр Татяна Данчева Тодорова.
От „МИСТ-13“ – ЕООД, с ЕИК 202728440, на
основание чл. 151 във връзка с чл. 145, ал. 2 и чл. 141
от ЗПКОНПИ:
– Сумата в размер 2400 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждено движимо имущество към 4.08.2014 г., а именно: полуремарке
„Стубенбергер Ага Крио“ с рег. № ВТ9145ЕВ,
рама № 160699, дата на п ърва рег ист рац и я
29.06.1999 г. Полуремаркето е било собственост
на „МИСТ-13“ – ЕООД, в периода от 18.09.2013 г.
до 4.08.2014 г.
– Сумата в размер 14 100 лв., представляваща
непреобразуваната част от получената при продажбата на отчуждено движимо имущество сума
към 4.08.2014 г., а именно: влекач ДАФ ТЕ 47 ХС
с рег. № ВТ2270ВТ, рама № XLRTE47XS0E584075,
двигател № XEU05937, дата на първа регистрация 28.05.2002 г. Влекачът е собственост на
„МИСТ-13“ – ЕООД, в периода от 3.10.2013 г.
до 4.08.2014 г.
От „МИСТ-13“ – ЕООД, с ЕИК 202728440, на
основание чл. 145, ал. 2 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ:
– Товарен автомобил „Ивеко Дейли“ 35 С 12
с рег. № ВТ0468ВХ, рама № ZCFC358100D263325,
двигател № F1AF0481B167960, дата на първа
регистрация 24.12.2004 г. Пазарната стойност
към настоящия момент е 4191 лв.
Определя на заинтересованите лица, които биха претендирали самостоятелни права
върху имуществото, чието отнемане се иска,
двумесечен срок считано от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ да встъпят
в производството, като предявят съответния
иск пред ВТОС.
Великотърновският окръжен съд обявява, че
делото е насрочено за 30.01.2020 г. от 13,30 ч.,
като предоставя срок за заинтересованите лица,
в който могат да предявят своите претенции
върху имуществата, до датата на първото съдебно заседание.
8037
Окръжният съд – Монтана, на основание
чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) обявява, че в
същия съд е образувано гр. д. № 127/2018 г. по
предявено на 13.09.2018 г. мотивирано искане
(искова молба) от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, София, ул. Г. С. Раковски
№ 112, представлявана от председателя Пламен
Георгиев Димитров, за отнемане в полза на
държавата на следното имущество на стойност
33 794,48 лв. от Илия Асенов Димитров, ЕГН
8309186308, постоянен и настоящ адрес: София,
район „Красна поляна“, бул. Възкресение № 155,
Цветанка Борисова Димитрова, ЕГН 9010297171,
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с постоянен и настоящ адрес: София, район
„Красна пол яна“, бул. Възк ресение № 98, и
Лиляна Илиева Димитрова, ЕГН 1342236297,
с постоянен и настоящ адрес: София, район
„Красна поляна“, бул. Възкресение № 98 (чрез
родителите си и законни представители Илия
Асенов Димитров, ЕГН 8309186308, и Цветанка
Борисова Димитрова, ЕГН 9010297171, както
следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Илия Асенов Димитров, ЕГН 8309186308:
– сумата в размер 3098,90 лв., представляваща направени вноски по банкови сметки от
титуляря;
– сумата в размер 1921 лв., представляваща
направени вноски по банкови сметки от трети
лица.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Илия Асенов
Димитров, ЕГН 8309186308:
– сумата в размер 13 350 лв., получена при
продажбата на лек автомобил с рег. ДК № СА
7239 МС, марка „Мерцедес Ц“, модел „180“, рама
WDB2030351A123792;
– сумата в размер 4100 лв., получена при
продажбата на лек автомобил с рег. ДК № СА
8434 КН, марка „БМВ“, модел „316 И“, рама
WBACG11030KB55837;
– сумата в размер 4200 лв., получена при
продажбата на лек автомобил с рег. ДК № СА
3365 КС, марка „Фолксваген“, модел „Голф“,
рама W V WZZZ1JZW W161568.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Цветанка Борисова
Димитрова, ЕГН 9010297171:
– сумата в размер 924,98 лв., представляваща
направени вноски по банкови сметки.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 3 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Лиляна Илиева
Димитрова, ЕГН 1342236297:
– Урегулиран поземлен имот IV, който е
образу ван от имот с планоснимачен номер
20 0, в к в. 77 по п ла на на с. Вла дим и рово,
ЕК АТТЕ 11418, община Бойчиновци, одобрен
със Заповед № 2591 от 15.10.1963 г. на кмета на
община Бойчиновци, с административен адрес
с. Владимирово, община Бойчиновци, област
Монтана, ул. Нов път № 8, с площ 675 кв. м,
заедно с построената в имота жилищна сграда,
гарен (геран) и всички други подобрения, при
граници на имота: улица, УПИ V, пл. № 200,
УПИ ІХ, пл. № 194, 195, УПИ Х, пл. № 195, и
УПИ III, пл. № 9, всичките в кв. 77.
Пазарна стойност към настоящия момент:
6200 лв.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в първо открито съдебно заседание
на 16.01.2020 г. от 10 ч. в Окръжния съд – Монтана. В двумесечен срок от обнародването на
настоящото обявление в „Държавен вестник“
третите заинтересовани лица могат да предявят
своите претенции върху имуществото.
7983
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Хасковск и ят окръжен съд на основание
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр.д. № 654/2019 г. по описа на съда
по искова молба, подадена от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество, против Валентин Иванов Петров от Харманли,
ул. Бенковски № 1, вх. А, ет. 2, ап. 4, Красимира
Георгиева Христова от Харманли, ж.к. Изгрев,
бл. 304, вх. А, ет. 3, ап. 51, и Красимира Георгиева Христова, действаща в качеството си
на законен представител и родител на Ванеса
Валентинова Петрова, с ЕГН 0650134374, от Харманли, ж.к. Изгрев, бл. 304, вх. А, ет. 3, ап. 51.
Претендира се отнемане в полза на държавата
на незаконно придобито имущество на обща
стойност 56 406,11 лв., а именно:
– от Валентин Иванов Петров и Красимира Георгиева Христова: л.а. марка „Мерцедес“, модел „Вито 111 ЦДИ“, с рег. № Х 0150
К Р, р а м а № W DF639 7011 33 0 2 3 4 6 , д ви г ат е л
№ 64698151590532, цвят: т ъмносин мета лик,
дата на първоначална регистрация: 6.03.2007 г.,
с пазарна стойност към датата на изготвяне на доклада в размер 7300 лв.; л.а. марка
„Фолксваген“, модел „Пасат“, с рег. № Х 4485
К В, рама № W V WZZZВZХЕ288110, двигател
№ AFN733444, цвят: светлосив металик, дата
на първоначална регистрация: 3.12.1998 г., с
пазарна стойност към датата на изготвяне на
доклада в размер 2300 лв.; л.а. марка „Мерцедес“, модел „Спринтер 212Д“, с рег. № Х 6515
ВС, ра ма № W DB9 0 2 4 621Р6 036 01, д ви г ат е л
№ 60298000052894, цвят: синьо-зелен, дата на
първоначална регистрация: 5.06.1996 г., с пазарна
стойност към датата на изготвяне на доклада
в размер 6100 лв.;
– о т Ва не с а Ва лен т и нова Пе т р ова ч р е з
Красимира Георгиева Христова като майка
и законен представител на малолетното дете
Ванеса Валентинова Петрова: сумата 1000 лв.,
внесена по стандартен депозит в левове с IВАN
№ BG06 UNCR70 0 02522165929 в „УниКредит
Булбанк“ – АД, с титуляр Ванеса Валентинова
Петрова;
– от Валентин Иванов Петров и Красимира Георгиева Христова: сумата в общ размер
17 900 лв., представляваща пазарната стойност
на отчуж деното движимо имущество, както
следва: пазарна стойност в размер 780 0 лв.
на движимо имущество: л.а. марка „Мерцедес“, модел „Спринтер 212Д“, с рег. № Х 0446
ВХ , ра ма № W DB9 02 4621Р 70 6830, д ви гат ел
№ 60298000110589, цвят: бял, дата на първоначална регистрация: 21.08.1997 г., отчуж ден
на 26.01.2015 г.; пазарна стойност в размер
4000 лв. на движимо имущество: л.а. марка
„Ситроен“, модел „Ксара Пикасо“, с рег. № Х
0598 ВС, рама № VF7СНRHYB38951268, двигател
№ RHY10DYGZ3029454, цвят: тъмносив металик,
дата на първоначална регистрация: 13.03.2001 г.,
отчужден на 28.07.2014 г.; пазарна стойност в
размер 6100 лв. на движимо имущество: л.а.
марка „Мерцедес“, модел „Спринтер 312Д“, с
рег. № Х 3359 ВС, рама № WDB9034621P651813,
двигател № 602010544580, цвят: зелен, дата на
първоначална регистрация: 11.12.1996 г., отчужден на 11.01.2013 г.;
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– от Красимира Георгиева Христова: сумата в
размер 150 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в левове с IBAN BG65 BPBI 7926
1061 9395 01 в „Юробанк (България)“ – АД, от
Красимира Георгиева Петрова; сумата в размер
20 800 лв., представляваща постъпили суми от
трети лица по спестовна сметка в левове IBAN
BG32 KORP 92204007039101 в „Корпоративна
търговска банка“ – АД, с титуляр Красимира
Георгиева Петрова; сумата в размер 856,11 лв.,
представляваща начислени лихви по спестовна сметка в левове IBAN BG32 KORP 9220 40
07039101 в „Корпоративна търговска банка“ – АД,
с титуляр Красимира Георгиева Петрова.
Делото е насрочено за първо открито съдебно
заседание на 3.02.2020 г. от 10 ч.
Съдът указва на заинтересуваните лица, че
могат да предявят своите претенции върху посоченото имущество – предмет на искането, с оглед
разпоредбата на чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ в
двумесечен срок от обнародване на настоящото
обявление в „Държавен вестник“.
7987

ПОК А Н И И С Ъ ОБЩ Е Н И Я
3. – Управителният съвет на „Български
Киноложки Клуб Американски Стафордширски териер – БКК АСТ“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 45 от устава и протокол
от заседание на управителния съвет на сдружението от 16.10.2019 г. свиква отчетно-изборно
общо събрание на 1.12.2019 г. в 10 ч. в София,
ж.к. Бели брези, ул. Нишава, бл. 10, кафе-клуб
„Castello“, при следния дневен ред: 1. избор на
водещ ОС; 2. отчет за дейността на ръководството на сдружението за периода 2011 – 2018 г.;
3. приемане на нови членове; 4. освобождаване
на членовете на УС; 5. избор на нов председател на УС на БКК АСТ; 6. избор на нов УС на
БКК АСТ; 7. промени в устава на БКК АСТ; 8.
разглеждане на молби за подновяване на членство
в сдружението от членове с неплатен членски
внос; 9. заличаване на членове на БКК АСТ с
неплатен членски внос; 10. изключване членове
на БКК АСТ; 11. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
се отлага с един час, след което се провежда
независимо от броя на присъстващите членове.
8044
1. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Българска асоциация по клинична имунология“
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 20.12.2019 г. в 17,30 ч. в София,
сградата на секретариата на НС на Българския
червен кръст, зала „София“, бул. Джеймс Баучер № 76, при следния дневен ред: 1. отчет на
дейността на управителния съвет; 2. финансов
отчет за 2019 г. и проектобюджет за 2020 г.; 3.
програма за дейността на сдружението през
2020 г.; 4. разни.
7974
9. – Управителният съвет на Клуб по плувни спортове „Торпедо“ – Варна, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо събра-
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ние и кани всички членове на сдружението на
12.12.2019 г. в 17 ч. във Варна, ж.к. Младост,
бл. 103, вх. 6, ап. 58, при следния дневен ред:
1. освобождаване на досегашните и избиране
на нови членове на управителния съвет; проекторешение – ОС освобождава досегашните
и избира нови членове на управителния съвет;
2. приемане на нов устав съобразно законовите
изменения; проекторешение – ОС приема нов
устав; 3. разни. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание се
отлага с един час и ще се проведе на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове на сдружението.
7959
168. – Управителният съвет на Казанлъшката търговско-промишлена палата (КзТПП)
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на членовете на 18.12.2019 г. в 10,30 ч.
в Камерната зала на ДК „Арсенал“ – Казанлък,
при следния дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за дейността на палатата; 2. отчет на
контролния съвет; 3. освобождаване членове на
управителния и контролния съвет поради изтичане на мандата им; 4. избор на нови членове
на управителния и контролния съвет. При липса
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на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час по-късно при
същия дневен ред на същото място. Поканват се
за участие в общото събрание фирмите – членове
на КзТПП, чрез техните ръководители или упълномощени от тях лица. Отчетните материали са
на разположение в офиса на КзТПП, бул. Княз
Ал. Батенберг № 12, Казанлък.
7958
3. – Управителният съвет на ФК „Георги
Бенковски“ – Пазарджик, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете на
ФК на 9.12.2019 г. в 16 ч. на адрес: Пазарджик,
ул. Никола Ръжанков № 7, ет. 1, при следния
дневен ред: 1. приемане на краен ликвидационен
отчет и баланс; 2. приемане на годишен отчет
на лик видатора; 3. изсл у шване и приемане
на пояснителен доклад към ликвидационния
баланс на ликвидатора; 4. вземане на решение
за заличаване на ФК „Георги Бенковски“ – Пазарджик. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото място и при
същия дневен ред.
7977

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:
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• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
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