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ЗАКОН

за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2020 г.
Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за
2020 г. по приходи и трансфери – всичко на
обща сума 4 744 704,9 хил. лв., както следва:

I.
1.
1.1.
1.2.
2.
3.

3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

Показатели

Показатели

Сума
(в хил. лв.)

2

3

1

УКАЗ № 281

№ по
ред
1

№ по
ред

Сума
(в хил. лв.)
3

2
ПРИ ХОДИ И ТРА НСФЕ4 744 704,9
РИ – ВСИЧКО
Здравноосигурителни при4 640 733,7
ходи
Здравноосигурителни вноски 3 107 134,2
Трансфери за здравно оси1 533 599,5
гуряване
Неданъчни приходи
20 571,2
Получени трансфери от Министерството на здравеопаз83 400,0
ването за:
Лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилага4 213,2
нето им по чл. 82, ал. 2, т. 3
от Закона за здравето
Дейности за здравно неосигурени лица, включващи: интензивно лечение, комплексно
диспансерно (амбулаторно)
наблюдение при пациенти с
психиатрични заболявания
2 109,0
и комплексно диспансерно
(амбулаторно) наблюдение
при пациенти с кожно-венерически заболявания по чл. 82,
ал. 1, т. 1а, 3а и 6б от Закона
за здравето
Дейности за здравно неосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2
6 680,0
от Закона за здравето
Суми по чл. 37, ал. 6 от Закона
18 397,8
за здравното осигуряване

3.5.

Дейности във връзка с лечение на лица до 18-годишна
възраст по чл. 82, ал. 1а, 3 и
6 от Закона за здравето

12 000,0

3.6.

Дейности във връзка с лечение на лица над 18-годишна
възраст по чл. 82, ал. 1а и 6
от Закона за здравето

2 000,0

3.7.

Медицински изделия, помощни средства, приспособления
и съоръжения за хората с
увреждания извън обхвата
на задължителното здравно
осигуряване

38 000,0

(2) Приема бюджета на НЗОК за 2020 г. по
разходи и трансфери – всичко на обща сума
4 744 704,9 хил. лв., както следва:
№ по ред
1
II.
1.

Показатели

Сума
(в хил. лв.)

2
3
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕ4 744 704,9
РИ – ВСИЧКО
Разходи

4 739 172,7

1.1.

Текущи разходи

4 594 950,7

1.1.1.

Разходи за персонал

1.1.2.
1.1.3.
1.1.3.1.

1.1.3.2.

1.1.3.3.
1.1.3.4.

1.1.3.5.

45 433,9

Издръжка на администра12 140,0
тивните дейности
Зд ра вноосиг у ри т елни
4 453 976,8
плащания
здравноосигурителни плащания за първична из244 000,0
вънболнична медицинска
помощ
здравноосигурителни плащания за специализирана
извънболнична медицинска помощ (включително
264 700,0
за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение)
здравноосигурителни пла179 800,0
щания за дентална помощ
здравноосигурителни плащания за медико-диагнос94 300,0
тична дейност
здравноосиг у рителни
плащания за лекарствени продукти, медицински
изделия и диетични храни
за специални медицински
цели за домашно лечение 1 243 800,0
на територията на страната, за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания и
лекарствени продукти при

С Т Р.
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№ по ред

Показатели

Сума
(в хил. лв.)

№ по ред

Показатели

Сума
(в хил. лв.)

1

2

3

1

2

3

ж ивотозаст рашаващи
кръвоизливи и спешни
оперативни и инвазивни
интервенции при пациенти с вродени коагулопатии,
в условията на болничната
медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън
стойността на оказваните
медицински услуги

1.1.3.5.1.

в т. ч. за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за
специални медицински
цели за домашно лечение на територията на
страната

745 300,0

1.1.3.5.1.1.

в т. ч. лекарствени продук
ти, назначени с протокол,
за които се извърша експертиза

433 156,0

в т. ч. лекарствени продукти за домашно лечение на
територията на страната
1.1.3.5.1.2. извън тези по т. 1.1.3.5.1.1,
медицински изделия и
диетични храни в извънболничната помощ

1.1.3.5.2.

в т. ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания
и лекарствени продукти
при животозастрашаващи
кръвоизливи и спешни
оперативни и инвазивни
интервенции при пациенти с вродени коагулопатии,
в условията на болнична
медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън
стойността на оказваните
медицински услуги

312 144,0

4 213,2

1.1.4.2.

Дейности за здравно неосигурени лица, включващи: интензивно лечение,
комплексно диспансерно
(амбулаторно) наблюдение при пациенти с психиатрични заболявания и
комплексно диспансерно
(амбулаторно) наблюдение при пациенти с кожно-венерически заболявания по чл. 82, ал. 1,
т. 1а, 3а и 6б от Закона
за здравето

2 109,0

1.1.4.3.

Дейности за здравно неосигурени жени по чл. 82,
ал. 1, т. 2 от Закона за
здравето

6 680,0

1.1.4.4.

Суми по чл. 37, ал. 6 от
Закона за здравното осигуряване

18 397,8

1.1.4.5.

Дейности във връзка с
лечение на лица до 18-годишна възраст по чл. 82,
ал. 1а, 3 и 6 от Закона за
здравето

12 000,0

1.1.4.6.

Дейности във връзка с
лечение на лица над 18-годишна възраст по чл. 82,
ал. 1а и 6 от Закона за
здравето

2 000,0

1.1.4.7.

Медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения
за хората с увреждания
извън обхвата на задължителното здравно осигуряване

38 000,0

1.2.

Придобиване на нефинансови активи

5 000,0

1.3.

Резерв, включително за
непредвидени и неотложни разходи

139 222,0

1.3.1.

в т. ч. за здравноосигури т е л н и п ла ща н и я за
първична извънболнична
медицинска помощ

6 000,0

1.3.2.

в т. ч. за здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ

3 000,0

1.3.3.

в т. ч. здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност

3 000,0

498 500,0

1.1.3.6.

здравноосиг у рителни
плащания за медицински изделия, прилагани
в болничната медицинска
помощ

1.1.3.7.

здравноосигурителни плащания за болнична меди- 2 247 282,6
цинска помощ

1.1.3.8.

дру ги здравноосиг у рителни плащания

70 094,2

1.1.3.8.1.

в т. ч. за медицинска помощ, оказана в съответствие с правилата за координация на системите за
социална сигурност

70 094,2

Плащания от трансфери
от Министерството на
здравеопазването по ал. 1,
ред 3 за:

83 400,0

1.1.4.

1.1.4.1.

Лекарствени продукт и –
ваксини и дейности по
прилагането им по чл. 82,
ал. 2, т. 3 от Закона за
здравето

110 000,0
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№ по ред

Показатели

Сума
(в хил. лв.)

1

2

3

2.

Предоставени трансфери
на Националната агенция
за приходите по чл. 24,
т. 6 от Закона за здравното осигуряване и към
бюджетни организации,
сключили договори за извършване на медицински
услуги с НЗОК

5 532,2

(3) Приема бюджета на НЗОК за 2020 г.
с балансирано бюджетно салдо.
Чл. 2. Размерът на задължителната здравноосигурителна вноска за 2020 г. е 8 на сто.
Чл. 3. (1) В рамките на стойностите по
чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.2 и ред 1.1.3.4 за прилагане
на чл. 55а от Закона за здравното осигуряване
и на Националния рамков договор (НРД) за
медицинските дейности за 2020 – 2023 г., а
когато не е приет такъв – на решението по
чл. 54, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване, НЗОК утвърждава за всяка районна
здравноосигурителна каса (РЗОК) и за всяко
тримесечие към договорите с изпълнителите
на извънболнична първична и на извънболнична специализирана медицинска помощ:
1. броя на назначаваните специализирани
медицински дейности в съответствие с чл. 1,
ал. 2, ред 1.1.3.2 от пакета по чл. 2, ал. 1 от
Закона за здравното осигуряване;
2. стойността на назначаваните медикодиагностични дейности в съответствие с чл. 1,
ал. 2, ред 1.1.3.4 от пакета по чл. 2, ал. 1 от
Закона за здравното осигуряване.
(2) Директорите на РЗОК в рамките на
броя и стойностите по ал. 1:
1. разпределят утвърдените брой и стойности на дейностите по ал. 1 по изпълнители
на извънболнична първична и на извънболнична специализирана медицинска помощ
за съответната РЗОК;
2. закупуват от изпълнителите на спец иа лизи рана извънболни чна медиц инска
помощ обеми в рамките на стойностите по
чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.2 и от изпълнителите
на медико-диагностична дейност – обеми в
рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред
1.1.3.4;
3. анализират и отчитат тримесечно пред
Надзорния съвет на НЗОК дейността си по
т. 1 и 2.
(3) Надзорният съвет на НЗОК приема
правила за условията и реда за прилагане
на ал. 1 и 2.
(4) Условията и редът за наблюдение, анализ и контрол по изпълнението на обемите по
чл. 55а от Закона за здравното осигуряване и
на стойностите по ал. 1 се определят в НРД
за медицинските дейности за 2020 – 2023 г.,
а когато не е приет такъв – с решението по
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чл. 54, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване.
Чл. 4. (1) В рамките на стойностите по
чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.5.2, ред 1.1.3.6 и ред
1.1.3.7 за прилагане на чл. 55а от Закона за
здравното осигуряване и на НРД за медицинските дейности за 2020 – 2023 г., а когато
не е приет такъв – на решението по чл. 54,
ал. 9 от Закона за здравното осигуряване:
1. Надзорният съвет на НЗОК:
а) утвърждава за всяка РЗОК годишна
обща стойност на разходите за здравноосигурителни плащания, разпределена по месеци;
б) у твърж дава стойности на разходите
по буква „а“ и по изпълнители на болнична
медицинска помощ, разпределена по месеци;
в) наб л юда ва , а на л и зи ра и кори г и ра
стойността на разходите по буква „а“ на
тримесечие;
2. директорите на РЗОК:
а) предлагат на Надзорния съвет на НЗОК
чрез управителя на НЗОК стойностите на
разходите по т. 1, букви „а“ и „б“, разпределени по месеци и по изпълнители на болнична
медицинска помощ за съответната РЗОК,
и наблюдават разходването на утвърдените
стойности на разходите по т. 1, букви „а“ и
„б“ по месеци и на тримесечие;
б) закупуват от изпълнителите на болнична
медицинска помощ обем здравни дейности
от пакета по чл. 2, ал. 1 от Закона за здравното осигуряване в рамките на стойностите
по т. 1, буква „а“;
в) анализират и отчитат на тримесечие
пред Надзорния съвет на НЗОК дейността
си по букви „а“ и „б“.
(2) Надзорният съвет на НЗОК анализира
и контролира стойностите по ал. 1, т. 2, буква
„а“ на тримесечие.
(3) Надзорният съвет на НЗОК наблюдава
и контролира дейността по ал. 1, т. 2, буква
„б“ на тримесечие.
(4) Надзорният съвет на НЗОК приема
правила за условията и реда за прилагане
на ал. 1, 2 и 3.
(5) Условията и редът за наблюдение, анализ и контрол по изпълнението на обемите
по чл. 55а от ЗЗО и на стойностите по ал. 1
от изпълнителите на болнична медицинска
помощ се определят в НРД за медицинските дейности за 2020 – 2023 г., а когато не е
приет такъв – с решението по чл. 54, ал. 9
от Закона за здравното осигуряване.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Преизпълнението на приходите от
здравноосигурителни вноски и неданъчни
приходи може да се ползва като източник за
допълнителни здравноосигурителни плащания над утвърдените разходи и предоставени
трансфери по бюджета на НЗОК по решение
на Надзорния съвет на НЗОК.
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(2) Неусвоените средства до 30 септември
2020 г. за здравноосигурителни плащания по
съответните редове по чл. 1, ал. 2 за медицински и за дентални дейности след осигуряване на финансирането по § 10 може да се
използват за плащания само за медицинските
и денталните дейности по същите редове при
условия и по ред, определени съвместно от
Надзорния съвет на НЗОК и управителния
съвет на Българския лекарски съюз, съответно
Българския зъболекарски съюз.
§ 2. (1) Министерството на здравеопазването ежемесечно до края на месеца, следващ
отчетния, въз основа на получено искане от
НЗОК предоставя трансфер към бюджета на
НЗОК по чл. 1, ал. 1, ред 3 за финансиране на
разходите за лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82,
ал. 2, т. 3 от Закона за здравето; за дейности
за здравно неосигурени лица, включващи:
интензивно лечение, комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение при пациенти
с психиатрични заболявания и комплексно
диспансерно (амбулаторно) наблюдение при
пациенти с кожно-венерически заболявания
по чл. 82, ал. 1, т. 1а, 3а и 6б от Закона за
здравето; за дейности за здравно неосигурени жени по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона
за здравето и за сумите по чл. 37, ал. 6 от
Закона за здравното осигуряване. Средствата
се отчитат по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.4, редове
1.1.4.1, 1.1.4.2, 1.1.4.3 и 1.1.4.4.
(2) Трансферът по ал. 1 е в размер на
поетото през месеца от НЗОК задължение
към лечебните заведения за извършените от
тях дейности, съответно към притежателите
на разрешения за търговия на едро с лекарствени продукти за доставените и приложени
ваксини.
(3) Трансфер над размера по чл. 1, ал. 1,
ред 3 се определя и предоставя от Министерството на здравеопазването при условия
и по ред, утвърдени от министъра на здравеопазването и от управителя на НЗОК, след
одобрение от Надзорния съвет на НЗОК, без
да се нарушава балансът по бюджета на НЗОК.
(4) В случаите по ал. 3 управителят на
НЗОК ежемесечно след отчитане на извършените през предходния месец плащания
утвърждава компенсирани промени по показателите по чл. 1, ал. 1, ред 3 и ал. 2, ред
1.1.4, без да се нарушава балансът по бюджета
на НЗОК.
(5) Трансферите за дейности във връзка
с лечение на лица до 18-годишна възраст по
чл. 82, ал. 1а, 3 и 6 от Закона за здравето и
за дейности във връзка с лечение на лица
над 18-годишна възраст по чл. 82, ал. 1а и 6
от Закона за здравето се определят и предоставят съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за
здравното осигуряване. Средствата се отчитат
по чл. 1, ал. 2, редове 1.1.4.5 и 1.1.4.6. При
необходимост се прилага съответно ал. 4.
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(6) Трансферите за медицински изделия,
помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания извън обхвата
на задължителното здравно осигуряване се
определят и предоставят от Министерството
на здравеопазването при условия и по ред,
утвърдени от министъра на здравеопазването
и от управителя на НЗОК, след одобрение от
Надзорния съвет на НЗОК, без да се нарушава
балансът по бюджета на НЗОК. Средствата
се отчитат по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.4.7. При
необходимост се прилага съответно ал. 4.
§ 3. От държавния бюджет чрез бюджета
на Министерството на здравеопазването може
да се получават по бюджета на НЗОК целеви
субсидии по чл. 23, ал. 1, т. 9 от Закона за
здравното осигуряване извън тези по чл. 1,
ал. 1 за изпълнение на задължения, които
произтичат от прилагането на правилата за
координация на системите за социална сигурност и са за обезщетения в натура извън
медицинската помощ по чл. 45 от Закона
за здравното осигуряване. С извършените
разходи за тези обезщетения се завишават
сумите по чл. 1, ал. 2, редове 1, 1.1.3, 1.1.3.8
и 1.1.3.8.1.
§ 4. (1) Здравноосигурителни плащания
със средства по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3 и плащания от трансфери от Министерството на
здравеопазването по чл. 1, ал. 2, ред 1.1.4 по
договори, сключени на основание чл. 59, ал. 1
от Закона за здравното осигуряване между
разпоредители с бюджет и НЗОК, се отчитат
като трансфери по чл. 1, ал. 2, ред 2.
(2) В случаите по ал. 1 управителят на
НЗОК ежемесечно, след отчитането на извършените през предходния месец плащания,
утвърждава компенсирани промени между
показателите по чл. 1, ал. 2, редове 1.1.3 и
1.1.4 и по чл. 1, ал. 2, ред 2.
§ 5. (1) Отстъпките за лекарствените продукти, договорени на основание чл. 45, ал. 10
и 21 от Закона за здравното осигуряване,
които се възстановяват пряко на НЗОК от
притежателя на разрешението за употреба/
неговия упълномощен представител, се отчитат в намаление на извършените от НЗОК
разходи от средствата по чл. 1, ал. 2, редове
1.1.3.5.1 и 1.1.3.5.2.
(2) Възстановяваните пряко на НЗОК от
притежателите на разрешения за употреба/
техни упълномощени представители суми
при прилагане на механизма, гарантиращ
предвидимост и устойчивост на бюджета на
НЗОК по чл. 45, ал. 29 от Закона за здравното осигуряване, се отчитат в намаление на
извършените от НЗОК разходи от средствата
по чл. 1, ал. 2, редове 1.1.3.5.1 и 1.1.3.5.2.
§ 6. Разчитането на дължимите суми в
съответствие с изискването на чл. 24, т. 6 от
Закона за здравното осигуряване от бюджета
на НЗОК към бюджета на Националната
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агенция за приходите се извършва в края
на всеки календарен месец в размер 0,2 на
сто върху набраните през предходния месец
здравноосигурителни вноски. Средствата се
отчитат като трансфери между бюджетни
сметки по чл. 1, ал. 2, ред 2.
§ 7. (1) Надзорният съвет на НЗОК може
да вземе решение приходите от продажба
на дълготрайни материални активи да се
използват за придобиване на такива активи
над утвърдения разход по чл. 1, ал. 2, ред 1.2.
(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага, когато общият размер на преизпълнението на
приходите по § 1, ал. 1, намален с допълнителните здравноосигурителни плащания
по същия параграф, превишава приходите
по ал. 1.
§ 8. (1) През 2020 г. средствата за лекарствени продукти по чл. 4, т. 1 от Закона за
ветераните от войните на Република България
и по чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, както и
целевите средства за диагностика и лечение
в лечебни заведения за болнична помощ на
лицата по Постановление № 17 на Министерския съвет от 2007 г. за определяне на
условията и реда за разходване на целевите
средства за диагностика и лечение в лечебни
заведения за болнична помощ на лица, които
нямат доход и/или лично имущество, което да
им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес (обн., ДВ, бр. 13 от 2007 г.;
изм., бр. 16 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г., бр. 29
от 2011 г., бр. 2 от 2014 г., бр. 56 от 2016 г. и
бр. 79 от 2017 г.), са за сметка на държавния
бюджет и се изплащат от Агенцията за социално подпомагане чрез НЗОК.
(2) Агенцията за социално подпомагане
превежда на НЗОК необходимите средства
за заплащане на заявените суми от аптеките,
сключили договор с НЗОК, за предоставени
лекарствени продукти на ветерани от войните, военноинвалиди и военнопострадали.
(3) Агенцията за социално подпомагане
превежда на НЗОК целевите средства за извършената диагностика и лечение в лечебни
заведения за болнична помощ на правоимащите лица по реда на Постановление № 17 на
Министерския съвет от 2007 г. за определяне
на условията и реда за разходване на целевите
средства за диагностика и лечение в лечебни
заведения за болнична помощ на лица, които
нямат доход и/или лично имущество, което
да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес.
§ 9. Надзорният съвет на НЗОК взема
решения за разпределяне на средствата по
чл. 1, ал. 2, ред 1.3 „Резерв, включително
за непредвидени и неотложни разходи“ за
здравноосигурителни плащания от 1 април
2020 г., освен за изплащане на сумите по § 10.
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§ 10. За изплащане на дължимите суми
по влезли в сила съдебни решения срещу
НЗОК във връзка със здравноосигурителни
плащания Надзорният съвет на НЗОК по
предложение на управителя на НЗОК своевременно одобрява компенсирани промени
между показателите по бюджета на НЗОК в
частта разходи и трансфери.
§ 11. (1) Лечебните заведения, които от
1 януари 2020 г. са регистрирани за първи път
или са получили за първи път разрешение
за дейност по реда на Закона за лечебните
заведения, не може през 2020 г. да сключват
договори с НЗОК за оказване на болнична
помощ.
(2) Лечебните заведения, сключили договор през 2019 г. при условията и по реда на
НРД за медицинските дейности за 2018 г.
и анексите към него, не може през 2020 г.
да сключват с НЗОК договори или допълнителни споразумения за дейности по нови
клинични пътеки, амбулаторни процедури и
клинични процедури, спрямо договореното от
съответното лечебно заведение през 2019 г.,
освен когато:
1. тези клинични пътеки, амбулаторни
процедури и клинични процедури не са изпълнявани на територията на съответната
РЗОК;
2. с дейностите по новите клинични пътеки, амбулаторни процедури и клинични
процеду ри не се надхвърл ят у твърдените
стойности по чл. 4, ал. 1, т. 1, буква „б“ за
съответния изпълнител на болнична медицинска помощ – по решение на Надзорния
съвет на НЗОК.
(3) Сключването на договори и/или допълнителни споразумения по реда на ал. 2
е в рамките на утвърдените стойности по
чл. 4, ал. 1, т. 1, буква „б“ и не може да
ограничава достъпа на здравноосигурените
лица до медицинска помощ, спрямо осигурената медицинска помощ през 2019 г. за
съответната РЗОК.
§ 12. (1) До приключването на процедурата
по реда на наредбата по чл. 30а от Закона за
медицинските изделия за определяне на стойността, до която НЗОК заплаща помощните
средства, приспособленията, съоръженията
и медицинските изделия за хората с увреждания, но не по-късно от 30 юни 2020 г., а
за помощните средства, приспособленията,
съоръженията и медицинските изделия за
хората с увреждания, изработени по поръчка,
не по-късно от 31 октомври 2020 г., НЗОК
заплаща тяхната стойност при досегашните
условия и ред до размерите, определени към
31 декември 2019 г.
(2) До сключването на индивидуалните
договори с лицата по чл. 45, ал. 16 от Закона
за здравното осигуряване, осъществяващи
дейности по предоставяне и ремонт на помощ-
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ни средства, приспособления, съоръжения
и медицински изделия за хората с увреждания, но не по-късно от 30 юни 2020 г., а
за помощните средства, приспособленията,
съоръженията и медицинските изделия за
хората с увреждания, изработени по поръчка,
не по-късно от 31 октомври 2020 г., НЗОК
заплаща средствата за предоставените на
хората с у вреж дани я помощни средст ва,
приспособления, съоръжения и медицински
изделия или за техния ремонт при досегашните условия и ред.
(3) Плащанията по ал. 2 се извършват
чрез Агенцията за социално подпомагане,
като НЗОК превежда необходимите средства
за заплащане на заявените суми. Сумите се
заявяват от лицата, осъществяващи дейности
по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания, пред
Агенцията за социално подпомагане, която
ги заплаща при досегашните условия и ред.
(4) В случаите по ал. 2 предоставянето
на помощните средства, приспособленията,
съоръженията и медицинските изделия за
хората с увреждания се осъществява при
досегашните условия и ред.
§ 13. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г.,
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1,
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50,
107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105
от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от
2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41,
42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49,
58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60,
99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от
2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1,
18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г. и бр. 12, 48, 54,
61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение № 3
на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 20
от 2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., бр. 85, 101
и 103 от 2017 г., бр. 7, 17, 30, 40, 77, 92, 102 и
105 от 2018 г. и бр. 24 от 2019 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15, ал. 1 се създава т. 4а:
„4а. приема механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК
по чл. 45, ал. 29;“.
2. В чл. 19, ал. 7, т. 18 накрая се добавя
„и механизма по чл. 45, ал. 29“.
3. В чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „в“ думите
„едновременно с осигурителните вноски за
д ържавното общест вено осиг у ряване“ се
заменят с „в сроковете по чл. 7 от Кодекса
за социално осигуряване“.
4. В чл. 45:
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а) в ал. 10, изречение второ думите „както
и механизмите, гарантиращи предвидимост
и устойчивост на бюд жета на НЗОК“ се
заличават;
б) в ал. 21, изречение второ думите „както
и механизмите, гарантиращи предвидимост
и устойчивост на бюд жета на НЗОК“ се
заличават;
в) в ал. 23 думите „след отчитане“ се заменят с „въз основа“ и се създава изречение
второ: „При липса на резултат заплатените
от НЗОК средства може да се възстановят
на НЗОК от притежателите на разрешения
за употреба/техни упълномощени представители при условия и по ред, определени в
наредбата по ал. 9.“;
г) създават се ал. 29, 30, 31 и 32:
„(29) За лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, се
прилага механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК,
който ежегодно се приема с решение на
Надзорния съвет на НЗОК съобразно средствата за здравноосигурителни плащания за
лекарствени продукти, определени в закона
за бюджета на НЗОК за съответната година.
Механизмът се приема след обнародването в
„Държавен вестник“ на закона за бюджета на
НЗОК за съответната година, но не по-късно
от 31 януари на годината, за която се прилага. Механизмът се обнародва в „Държавен
вестник“ от управителя на НЗОК.
(30) Механизмът по ал. 29 се прилага:
1. за лекарствените продукти, включени
в Позитивния лекарствен списък по чл. 262,
ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в х уманната медицина, заплащани
напълно или частично от НЗОК за домашно
лечение на територията на страната, и за
лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6,
т. 2 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина и заплащани от НЗОК
в болничната медицинска помощ извън стойността на оказваните медицински услуги, и
2. за притежателите на разрешение за употреба/техните упълномощени представители
на лекарствените продукти по т. 1, за които
механизмът е приложим при наличие на основанията и условията, установени в него, и
3. за календарната година, за която е приет.
(31) За прилагането на механизма по ал. 29
НЗОК и притежателите на разрешения за
употреба или техни упълномощени представители ежегодно сключват договори до
1 март на съответната година, които влизат
в сила от 1 януари на годината. Лекарствените продукти по ал. 30, т. 1, за които не са
сключени договори до 1 март на съответната
година, не се заплащат от НЗОК.
(32) Притежателите на разрешения за употреба на лекарствените продукти по ал. 30,
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т. 1 възстановяват превишените средства,
установени при прилагане на механизма,
при условията и по реда на наредбата по
ал. 9. Възстановяването е в пълен размер
на разходите на НЗОК за лекарствени продукти над определените целеви средства в
закона за бюджета на НЗОК за съответната
година, като се отчита и делът на резерва
при решение на Надзорния съвет на НЗОК
по чл. 15, ал. 1, т. 7.“
5. В § 1 от допълнителните разпоредби
се създава т. 29:
„29. „Механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК“ е
компенсаторна мярка, прилагана при наличие
на превишаване на съответните средства за
здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти, определени в закона за бюджета
на НЗОК за съответната година, с цел осигуряване на достъп на здравноосигурените
лица до лечение с лекарствени продукти.“
§ 14. В Закона за бюджета на Националната здравноосиг у рителна каса за 2019 г.
(ДВ, бр. 102 от 2018 г.) в преходните и заключителните разпоредби се правят следните
допълнения:
1. В § 1, ал. 2 след ду мите „дентални
дейности“ се добавя „след осигуряване на
финансирането по § 1а, ал. 1“.
2. Създава се § 1а:
„§ 1а. (1) За изплащане на дължимите суми
по влезли в сила съдебни решения срещу
НЗОК във връзка със здравноосигурителни
плащания Надзорният съвет на НЗОК по
предложение на управителя на НЗОК своевременно одобрява компенсирани промени
между показателите по бюджета на НЗОК в
частта разходи и трансфери.
(2) На дзорни ят съвет на НЗОК взема
решения за разпределяне на средствата по
чл. 1, ал. 2, ред 1.3 „Резерв, включително за
непредвидени и неотложни разходи“ за здравноосигурителни плащания от 1 април 2019 г.,
освен за изплащане на сумите по ал. 1.“
§ 15. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103
от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95
и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95
от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36,
41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42,
50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и
60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102
от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от
2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80
и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г.,
бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и
102 от 2018 г. и бр. 24 и 58 от 2019 г.) в чл. 82,
ал. 3 се създава изречение второ: „Лечение
то за онкологични и онкохематологични
заболявания, започнало преди навършване
на 18-годишна възраст, продължава да се за-
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плаща и след навършването на тази възраст
до приключване на лечението.“
§ 16. Законът влиза в сила от 1 януари
2020 г., с изключение на § 14 и 15, които
влизат в сила от деня на обнародването му
в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 3 декември 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9313
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ЗАКОН

за бюджета на държавното обществено
осигуряване за 2020 г.
Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване
по приходите и трансферите на обща сума
12 455 690,4 хил. лв., както следва:
П О К А З А Т Е Л И
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО
1. Осигурителни приходи
1.1. Осигурителни вноски
2. Неданъчни приходи
2.1. Приходи и доходи от собственост
2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви
2.3. Други приходи
3. Внесени ДДС и други данъци
върху продажбите
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното обществено осигуряване
5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния
бюджет за покриване на недостига от средства

Сума
(хил. лв.)
12 455 690,4
8 054 656,1
8 054 656,1
89 542,9
6 200,0
25 121,9
58 221,0
-1 040,0
178 264,4

4 134 267,0
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(2) Приема консолидирания бюд жет на
д ърж а вно т о общес т вено оси г у ря ва не по
ра зход и т е и т ра нс ф ери т е на о бща с у ма
12 455 690,4 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО
12 455 690,4
1. Разходи

12 448 290,4

1.1. Пенсии

10 577 667,6

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

10 399 353,3

1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет

177 214,3

1.1.3. К а п и та лов т ра нсфер за
прехвърляне на пенсионни права
към пенсионните схеми на ЕС,
ЕЦБ и ЕИБ

1 100,0

1.2. Социални помощи и обезщетения

1 739 340,4

1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,
подпомагане и заетостта

131 113,9
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ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-

ФИНАНСИРАНЕ

-

Погашения по дългосрочни заеми
от банки и финансови институции
от чужбина (-)

-

Наличност в края на периода

-

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща сума
5 577 684,0 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО
1. Осигурителни приходи
1.1. Осигурителни вноски
2.3. Други приходи
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното
обществено осигуряване

5 577 684,0
5 519 033,9
5 519 033,9
58 000,0

650,1

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“
по разходите и трансферите на обща сума
9 496 094,4 хил. лв., както следва:

1.3.1. Разходи за персонал

75 638,6

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО

9 496 094,4

1.3.2. Издръжка

45 690,0

1. Разходи

9 496 094,4

1.1. Пенсии

9 495 527,5

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

9 494 427,5

1.1.3. Капиталов трансфер за прехвърляне на пенсионни права
към пенсионните схеми на ЕС,
ЕЦБ и ЕИБ

1 100,0

1.2. Социални помощи и обезщетения

566,9

1.3.3. Платени данъци, такси и
административни санкции
1.3.4. Разходи за членски внос и
участие в нетърговски организации и дейности

550,0

147,8

1.3.5. Капиталови разходи

9 087,5

1.4. Отбрана и сигурност

168,5

2. Предоставени трансфери

7 400,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Пенсии“, както следва:

2.1. На Министерството на здравеопазването съгласно чл. 11,
ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 12, ал. 1,
т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от Кодекса
за социално осигуряване

3 150,0

2.2. На Министерството на труда
и социалната политика за фонд
„Условия на труд“

4 000,0

ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки
и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за
социално осигуряване

3 000,0

2.2.2. За диагностика на професиона л ни т е болес т и съгласно
чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

1 000,0

2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно
чл. 92, ал. 4 от НПОС

250,0

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Държавното обществено
осигуряване, както следва:

-3 918 410,4

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ по приходите и
трансферите на обща сума 715 405,5 хил. лв.,
както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО

715 405,5

1. Осигурителни приходи

715 405,5

1.1. Осигурителни вноски

715 405,5

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии за
лицата по чл. 69“ по разходите и трансферите
на обща сума 862 947,6 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО

862 947,6

1. Разходи

862 947,6

1.1. Пенсии

862 946,7

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

862 946,7

1.2. Социални помощи и обезщетения

0,9
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(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, както
следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-147 542,1

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии,
несвързани с трудова дейност“ по приходите и
трансферите на обща сума 177 214,3 хил. лв.,
както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО
4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното
обществено осигуряване

177 214,3

177 214,3

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии,
вноски) между държавния бюджет и бюджета
на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“
на обща сума 177 234,7 хил. лв., както следва:
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2.2. На Министерството на труда
и социалната политика за фонд
„Условия на труд“

4 000,0

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и
професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване

3 000,0

2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно
чл. 24, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

1 000,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Трудова злополука и професионална
болест“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

177 514,9

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Общо
заболяване и майчинство“ по приходите и
трансферите на обща сума 1 240 543,4 хил. лв.,
както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО

177 234,7

1. Разходи

177 234,7

1.1. Пенсии

177 214,3

1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО

1 240 543,4

177 214,3

1. Осигурителни приходи

1 240 543,4

1.1. Осигурителни вноски

1 240 543,4

1.2. Социални помощи и обезщетения

20,4

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова
дейност“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-20,4

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“
по приходите и трансферите на обща сума
236 666,4 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО

236 666,4

1. Осигурителни приходи

236 666,4

1.1. Осигурителни вноски

236 666,4

(2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите
и трансферите на обща сума 59 151,5 хил. лв.,
както следва:

(2) Приема бюджета на фонд „Общо заболяване и майчинство“ по разходите и трансферите на обща сума 1 290 438,5 хил. лв.,
както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО

1 290 438,5

1. Разходи

1 287 638,5

1.2. Социални помощи и обезщетения

1 287 638,5

2. Предоставени трансфери

2 800,0

2.1. На Министерството на здравеопазването съгласно чл. 26, т. 4 от
Кодекса за социално осигуряване

2 800,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Общо заболяване и майчинство“,
както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-49 895,1

Чл. 7. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на
обща сума 343 406,9 хил. лв., както следва:

І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО

59 151,5

1. Разходи

54 801,5

1.1. Пенсии

41 979,1

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО

343 406,9

41 979,1

1. Осигурителни приходи

343 006,9

1.2. Социални помощи и обезщетения

12 822,4

1.1. Осигурителни вноски

343 006,9

2. Предоставени трансфери
2.1. На Министерството на здравеопазването съгласно чл. 24,
т. 5 от Кодекса за социално осигуряване

4 350,0

350,0

4. Получени трансфери от централния бюджет за държавното
обществено осигуряване

400,0

(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“
по разходите и трансферите на обща сума
438 291,3 хил. лв., както следва:
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І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО
1. Разходи
1.2. Социални помощи и обезщетения

ДЪРЖАВЕН
438 291,3
438 291,3
438 291,3

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Безработица“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-94 884,4

Чл. 8. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и
трансферите на обща сума 4 164 769,9 хил. лв.,
както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО
2. Неданъчни приходи
2.1. Приходи и доходи от собственост
2.2. Глоби, санкции и наказателни лихви
2.3. Други приходи
3. Внесени ДДС и други данъци
върху продажбите
5. Получени допълнителни трансфери от централния/държавния
бюджет за покриване на недостига от средства

4 164 769,9
31 542,9
6 200,0
25 121,9
221,0
-1 040,0

4 134 267,0

(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите
на обща сума 131 532,4 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО
1. Разходи
1.3. Програми, дейности и служби по социалното осигуряване,
подпомагане и заетостта
1.3.1. Разходи за персонал
1.3.2. Издръжка
1.3.3. Платени данъци, такси и
административни санкции
1.3.4. Разходи за членски внос и
участие в нетърговски организации и дейности
1.3.5. Капиталови разходи
1.4. Отбрана и сигурност
2. Предоставени трансфери
2.3. На Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията съгласно
чл. 92, ал. 4 от НПОС

131 532,4
131 282,4
131 113,9
75 638,6
45 690,0
550,0
147,8
9 087,5
168,5
250,0

250,0

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен
институт, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ
Погашения по дългосрочни заеми от банки и финансови институции от чужбина (-)
Наличност в края на периода

4 033 237,5
-4 033 237,5

4 033 237,5
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Чл. 9. Определят се следните размери на
месечния осигурителен доход за 2020 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни
икономически дейности и квалификационни
групи професии съгласно приложение № 1;
2. минимален месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се
лица – 610 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски
стопани и тютюнопроизводители – 420 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 3000 лв.
Чл. 10. Определя се следният минимален
размер на пенсията за осигурителен стаж и
възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално
осигуряване за 2020 г.:
1. от 1 януари до 30 юни – 219,43 лв.;
2. от 1 юли до 31 декември – 250 лв.
Чл. 11. Определя се дневен минимален
размер на обезщетението за безработица
за 2020 г. – 9,00 лв., и дневен максимален
размер на обезщетението за безработица за
2020 г. – 74,29 лв.
Чл. 12. Определя се размер на паричното
обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално
осигуряване за 2020 г. – 380 лв.
Чл. 13. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално
осигуряване при смърт на осигурено лице за
2020 г. – 540 лв.
Чл. 14. Определя се размерът на осигурителната вноска за фонд „Трудова злополука
и професионална болест“ по групи основни
икономически дейности за 2020 г. съгласно
приложение № 2.
Чл. 15. (1) За 2020 г. не се внасят вноски за
фонд „Гарантирани вземания на работниците
и служителите“.
(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 от Закона
за гарантираните вземания на работниците и
служителите при несъстоятелност на работодателя за 2020 г. – 1525 лв.
(3) Определя се за приход в бюджета на
Националния осигурителен институт 81 000 лв.
от приходите на фонд „Гарантирани вземания
на работниците и служителите“ – за дейностите
по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания
на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя.
(4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“ за
2020 г. съгласно приложение № 3.
Чл. 16. Приема бюджета на Учителския
пенсионен фонд за 2020 г. съгласно приложение № 4.
Чл. 17. Приема консолидиран бюджет на
всички администрирани от Националния
осигурителен институт социалноосигурителни
фондове за 2020 г. съгласно приложение № 5.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Надзорният съвет по предложение
на управителя на Националния осигурителен
институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без
да се превишава общият им размер, одобрен
с този закон, като това не се отнася за сумите
за сметка на държавния бюджет, както и за
разходи, извършвани от НОИ по силата на
други нормативни актове и проекти извън
Кодекса за социално осигуряване, които се
финансират с трансфери, непредвидени в този
закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване.
Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ и
с тях могат да бъдат превишени разходите по
бюджета на НОИ.
(2) Паричните помощи за профилактика и
рехабилитация, превеждани на бюджетните
организации от бюджета на държавното обществено осигуряване, се отчитат като трансфери.
§ 2. За 2020 г. не се отчислява общ резерв
на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално
осигуряване.
§ 3. 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, 35 и 83 от 2019 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 4а, ал. 6, т. 4 след думите „или в
неперсонифицирани дружества“ се поставя
запетая и се добавя „лица, които се облагат
по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците
върху доходите на физическите лица“.
2. В чл. 5:
а) алинея 7 се изменя така:
„(7) Осигурителят е длъжен:
1. да съхранява за срок 50 години, считано
от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят, ведомости
за заплати, трудови договори, допълнителни
споразумения, заповеди за назначаване, допъл-
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нителни споразумения/заповеди за преназначаване, заповеди за ползван неплатен отпуск
общо над 30 работни дни в една календарна
година, заповеди за прекратяване на трудови
или служебни правоотношения; документите
се съхраняват по реда, определен в Закона за
Националния архивен фонд;
2. по искане на осигурено лице или негов
представител да издава безплатно, в 14-дневен
срок, документи за осигурителен стаж и/или
осигурителен доход, и/или категория труд за
периоди преди 1 януари 2000 г.;
3. по искане на длъжностните лица по
чл. 40, ал. 3, чл. 54ж, ал. 1 и чл. 98, ал. 1 да
издава безплатно, в 14-дневен срок, документи за осигурителен стаж и/или осигурителен
доход, и/или категория труд на осигурени при
него лица, както и да удостоверява факти и
обстоятелства, свързани с такива документи;
4. до 25-о число на месеца, следващ месеца
на прекратяване на осигуряването, да представи на Националния осигурителен институт
документ, удостоверяващ продължителността
на осигурителния стаж от първа и/или втора
категория труд, придобит при него от лицето; в
документа осигурителят вписва и съответната
разпоредба от Правилника за категоризиране
на труда при пенсиониране (обн., ДВ, бр. 102 от
1967 г.; изм., бр. 97 от 1969 г., бр. 67 от 1972 г.,
бр. 7, 46 и 64 от 1975 г., бр. 4 от 1977 г., бр. 82
и 83 от 1978 г., бр. 65 и 93 от 1979 г., бр. 31 и
56 от 1980 г., бр. 68 и 100 от 1981 г., бр. 8 и 68
от 1982 г., бр. 39 и 55 от 1983 г., бр. 35 и 61 от
1984 г., бр. 20 и 85 от 1985 г., бр. 3 от 1986 г.;
попр., бр. 13 от 1986 г.; изм., бр. 35 и 81 от 1986 г.,
бр. 56 от 1988 г., бр. 3, 45 и 59 от 1989 г., бр. 2,
7, 10, 25, 43, 49, 52, 58 и 103 от 1990 г., бр. 35 от
1992 г., бр. 2 от 1993 г., бр. 74 от 1996 г.; отм.,
бр. 39 от 1998 г.; доп., бр. 123 от 1998 г.) и/или
от Наредбата за категоризиране на труда при
пенсиониране (обн., ДВ, бр. 123 от 1998 г.; изм.,
бр. 114 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 64 от
2001 г., бр. 13 от 2011 г. и бр. 15 от 2013 г.), по
която предлага да се зачете осигурителният
стаж.“;
б) алинея 8 се изменя така:
„(8) Съдържанието на документите по ал. 7,
т. 2, 3 и 4 и редът за тяхното представяне се
определят с инструкция, издадена от управителя
на Националния осигурителен институт. Данните в документите се използват за отпускане
и изчисляване на пенсиите, паричните обезщетения и помощите.“;
в) в ал. 10 изречения първо и второ се изменят така: „При прекратяване на дейността на
осигурителите, които нямат правоприемник,
документите по ал. 7, т. 1, както и неполучените от осигурените лица трудови книжки,
издадени удостоверения за трудов/осигурителен
стаж и осигурителен доход и други съхранени
от осигурителите документи, въз основа на
които може да се установи осигурителен стаж
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и/или осигурителен доход, и/или категория
труд, се предават в съответното териториално поделение на Националния осигурителен
институт въз основа на писмено заявление по
образец, освен ако в закон е определен друг ред
за съхраняването им. Заявлението се подава
по ред, определен с инструкцията по ал. 13.“;
г) в ал. 12, изречение първо думите „разплащателните ведомости“ се заменят с „ведомостите за заплати“.
3. В чл. 6, ал. 11, т. 3 след думите „или в
неперсонифицирани дружества“ се поставя
запетая и се добавя „лица, които се облагат
по реда на чл. 26, ал. 7 от Закона за данъците
върху доходите на физическите лица“.
4. В чл. 9а:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 след думите „ако
не е зачетен на друго основание“ се добавя „и
са внесени осигурителни вноски съгласно ал. 3“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) За осигурителен стаж при пенсиониране на лицата, навършили възрастта по чл. 68,
ал. 1, се зачита и времето, което не им достига
като осигурителен стаж за придобиване право
на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, но не повече от
5 години, ако за това време са внесени осигурителни вноски съгласно ал. 3.“;
в) в ал. 3 се създава изречение второ: „Вноските са изцяло за сметка на лицата, като се
изчисляват към датата на внасянето им в размера, определен за фонд „Пенсии“ за лицата,
родени преди 1 януари 1960 г., върху минималния месечен размер на осигурителния доход
за самоосигуряващите се лица, определен със
закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за съответната година.“;
г) алинея 6 се отменя.
5. В чл. 13в, ал. 1, т. 4 навсякъде след думите
„отглеждане на дете“ се добавя „до 2-годишна
възраст“.
6. В чл. 33:
а) в ал. 5 се създават т. 16, 17 и 18:
„16. води регистър на данните от документите по чл. 5, ал. 7, т. 2, 3 и 4;
17. води регистър на лицата с осигурителен
стаж по чл. 9а;
18. води регистър на решенията на медицинските комисии по чл. 98, ал. 4.“;
б) създава се ал. 8:
„(8) Националният осигурителен институт
осъществява текущ обмен на информация с
Националната агенция за приходите във връзка с изпълнение на правомощията им по ред,
определен с инструкция, издадена съвместно
от управителя на Националния осигурителен
институт и изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.“
7. В чл. 40:
а) в ал. 3, изречение първо думите „лична
банкова сметка“ се заменят с „лична платежна сметка, обозначена с Международен номер
на банкова сметка (International Bank Account
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Number – IBA N), водена от доставчик на
платежни услуги, лицензиран от Българската
народна банка, или от клон на доставчик на
платежни услуги, осъществяващ дейност на
територията на страната“;
б) в ал. 4 в текста преди т. 1 след думите
„отглеждане на дете“ се добавя „до 2-годишна
възраст“.
8. В чл. 49, ал. 2 след думите „отглеждане
на дете“ се добавя „до 2-годишна възраст“.
9. В чл. 54ж, ал. 4 думите „лична банкова сметка“ се заменят с „лична платежна
сметка, обозначена с Международен номер
на банкова сметка (International Bank Account
Number – IBA N), водена от доставчик на
платежни услуги, лицензиран от Българската
народна банка, или от клон на доставчик на
платежни услуги, осъществяващ дейност на
територията на страната“.
10. Член 69г се отменя.
11. В чл. 70, ал. 17 се създава изречение второ: „Преизчисляването се извършва от датата
на подаването на заявлението.“
12. В чл. 75 се създава ал. 6:
„(6) Лицата могат да поискат преизчисляване на пенсията от осигурителния доход за
друг тригодишен период преди 1 януари 1997 г.
съгласно чл. 70, ал. 17.“
13. В чл. 79 се създава ал. 5:
„(5) Лицата могат да поискат преизчисляване на пенсията от осигурителния доход за
друг тригодишен период преди 1 януари 1997 г.
съгласно чл. 70, ал. 17.“
14. В чл. 98, ал. 1:
а) в т. 1 се създават изречения второ и
трето: „Разпореждането се издава в срок до 4
месеца от подаването на заявлението или от
получаването на необходимите документи и/
или данни съгласно предвиденото в наредбата
по чл. 106. В случаите на прилагане на международен договор, по който Република България
е страна, или на европейските регламенти за
координация на системите за социална сигурност разпореждането се издава в срок до един
месец от получаването на всички необходими
документи и данни.“;
б) в т. 2 се създава изречение второ: „Разпореждането се издава в срок до един месец
от получаването на всички необходими документи и данни.“
15. В чл. 101, ал. 4 думите „чл. 68“ се заменят
с „чл. 68, ал. 1“.
16. В чл. 106 думите „уреждат с акт на Министерския съвет“ се заменят с „определят с
наредба на Министерския съвет“.
17. В чл. 110 ал. 4 се изменя така:
„(4) Разпорежданията, актовете за начет и
задължителните предписания се връчват на
отговорните лица лично срещу подпис, чрез
лицензиран пощенски оператор с обратна
разписка на посочен адрес или на съответния
адрес по чл. 18а, ал. 8 от Административно-

БРОЙ 99

ДЪРЖАВЕН

процесуалния кодекс или по електронен път
по реда на Закона за електронното управление.
Когато връчването не може да бъде извършено
по реда на изречение първо, за съставянето на
съответния документ се поставя съобщение на
таблото за обявления в териториалното поделение на НОИ или на интернет страницата
на НОИ за срок от 7 дни, след изтичането на
който документът се смята за връчен.“
18. В чл. 114, ал. 5 думите „ал. 3“ се заменят
с „ал. 3 и 4“.
19. В чл. 158 изречение първо се изменя
така: „Осигурителните вноски за допълнително
задължително пенсионно осигуряване се внасят
в сроковете по чл. 7.“
20. В чл. 343в:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Лице, родено след 31 декември 1959 г.,
което не подлежи на задължително осигуряване за допълнителна пенсия в универсален
пенсионен фонд, чието правоотношение с
институция или орган на Европейския съюз,
по което е било осигурявано в пенсионните
схеми на Съюза, е прекратено, има право по
свой избор да прехвърли средствата, представляващи придобитите от него в тази схема
пенсионни права:
1. във фонд „Пенсии“, съответно във фонд
„Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното
обществено осигуряване; за лице по чл. 127,
ал. 5, родено след 31 декември 1959 г., което не
е упражнило правото на избор на осигуряване
по чл. 4б, средствата се превеждат във фонд
„Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за
лицата по чл. 69“, на държавното обществено
осигуряване, както и в универсален пенсионен
фонд, или
2. във фонд за допълнително доброволно
пенсионно осигуряване, който изплаща пожизнени пенсии, или
3. на застраховател, който има право да
извършва дейност по т. 1, раздел I, буква
„б“ – „анюитети“, от приложение № 1 към
Кодекса за застраховането.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след
думите „ал. 1, т. 1“ се добавя „и ал. 2, т. 1“.
21. В чл. 343г:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Когато лицето направи избор по чл. 343в,
ал. 2, т. 1, Националният осигурителен институт
разпределя средствата, получени от пенсионната
схема на Съюза, в следната последователност:
1. в случаите, когато са прехвърлени средства в пенсионната схема на Съюза по реда
на чл. 343а, сумата, равняваща се на размера
на прехвърлените средства, актуализирани
към датата на трансфера, се превежда обратно във фонд „Пенсии“, съответно във фонд
„Пенсии за лицата по чл. 69“, на държавното
обществено осигуряване; в случаите, когато за
лица по чл. 127, ал. 5, които не са упражнили
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правото на избор на осигуряване по чл. 4б, са
прехвърлени средства по чл. 343а, ал. 1, т. 2
в пенсионната схема на Съюза, средствата се
превеждат обратно във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“,
на държавното обществено осигуряване и в
съответните видове фондове за допълнително пенсионно осигуряване, от които са били
прехвърлени;
2. от сумата, останала след разпределяне
на средствата по т. 1, съответно – получените
средства, в случаите, когато не са прехвърлени средства в пенсионната схема на Съюза
по реда на чл. 343а, се прехвърлят средства,
както следва:
а) за лице, което към датата на избора по
чл. 343в, ал. 2 не подлежи на задължително
осигуряване за допълнителна пенсия – във
фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за
лицата по чл. 69“, на държавното обществено
осигуряване; прехвърлят се средства, изчислени на базата на възнаграждението, върху
което лицето е осигурявано към момента на
прекратяване на правоотношението му с орган
на Европейския съюз, размера на вноската към
момента на прехвърлянето и осигурителните
периоди на действителна служба в Съюза, както
и всички други осигурителни периоди, зачетени
от Съюза, без тези от Република България;
б) за лице, което към датата на избора по
чл. 343в, ал. 2 подлежи на задължително осигуряване за допълнителна пенсия – във фонд
„Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за
лицата по чл. 69“, на държавното обществено
осигуряване и в избрания от лицето универсален пенсионен фонд; прехвърлят се средства,
изчислени на базата на възнаграждението, върху
което лицето е осигурявано към момента на
прекратяване на правоотношението му с орган
на Европейския съюз, съответните размери
на вноската към момента на прехвърлянето
и осигурителните периоди на действителна
служба в Съюза, както и всички други осигурителни периоди, зачетени от Съюза, без тези
от Република България.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след
думите „ал. 1, т. 1“ се добавя „и ал. 2, т. 1“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея след
думите „ал. 1“ се добавя „и 2“;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5.
22. В останалите текстове на закона думите „отглеждане на малко дете“ се заменят с
„отглеждане на дете до 2-годишна възраст“.
§ 4. Подадените до влизането в сила на
§ 3, т. 10 заявления по отменения чл. 69г от
Кодекса за социално осигуряване за отпускане
на пенсия се разглеждат по досегашния ред.
§ 5. Подадените до влизането в сила на § 3,
т. 21 и 22 заявления по част втора „А“ от Кодекса за социално осигуряване за прехвърляне на
пенсионни права се разглеждат по новия ред.
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§ 6. При превишение над предвидените разходи по бюджета на държавното обществено
осигуряване Министерският съвет може да
одобри допълнителен трансфер по бюджета на
държавното обществено осигуряване по реда
на Закона за публичните финанси.
§ 7. В едномесечен срок от обнародването на
закона в „Държавен вестник“ Министерският
съвет съвместно с Националния осигурителен
институт и Националната здравноосигурителна
каса извършва анализ и разработва мерки за
ограничаване на злоупотребите при получаване на краткосрочни парични обезщетения по
Кодекса за социално осигуряване.
§ 8. В Закона за Националната служба за
охрана (обн., ДВ, бр. 61 от 2015 г.; изм., бр. 103
от 2017 г., бр. 103 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.) в
чл. 116, ал. 1, т. 3, буква „в“ думите „53 години“
се заменят с „55 години“.
§ 9. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от 2007 г.;
изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35, 42, 82 и
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93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г., бр. 9 и
100 от 2011 г. бр. 38 от 2012 г., бр. 15, 30, 52,
65 и 71 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 14, 24
и 61 от 2015 г., бр. 15, 101, 103 и 105 от 2016 г.,
бр. 103 от 2017 г., бр. 7, 27, 55, 56 и 88 от 2018 г.
и бр. 7, 17 и 94 от 2019 г.) в чл. 110, ал. 1, т. 1
числото „60“ се заменя с „63“.
§ 10. Изпълнението на закона се възлага на
Националния осигурителен институт.
§ 11. Законът влиза в сила от 1 януари
2020 г., с изключение на:
1. параграф 3, т. 2, буква „а“ относно чл. 5,
ал. 7, т. 4 и буква „б“, и т. 6, буква „а“, които
влизат в сила от 1 януари 2022 г.;
2. параграф 3, т. 10, 21, 22, § 4 и 5, които
влизат в сила от деня на обнародването му в
„Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 4 декември 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

Приложение № 1
към чл. 9, т. 1
Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности
и квалификационни групи професии – 2020 г.

(без налагане на административно увеличение и минимална работна заплата за 2020 г. – 610,00 лв.)
ИконоТехПомо- Персонал, К в а л и ф и ц и ПоИкономически
Спе- ници
щен
зает с ус- рани работниреНаименование Ръкомически дейности
ци- и при- админи- луги за на- ци в селското,
ден
на икономическа водидейности (код по
али- ложни страти- селението, горското, ловнодейност
тели
(ном. А31) КИДсти специа- вен пер- търговията ното и рибномер
2008 )
листи
сонал и охраната то стопанство
1

Квалифицирани
работници и сродни на тях
занаятчии

Машинни оператори
и монтажници

Професии,
неизискващи
специална
квалификация

2

3

4

5

6

7

8

9

1

А

01, 03 без Раст ениевъдст во, 1034
1.49
животновъдство и
лов, спомагателни
дей но с т и; Р ибно
стопанство

779

707

655

610

610

618

688

610

2

А

02

Горско стопанство

935

644

610

610

610

610

610

610

610

3

А

1,49

Отглеждане на други животни (пчеларство)

755

709

673

610

610

610

610

610

610

4

В

05

Добив на въглища

901

738

699

610

610

610

699

635

610

5

В

06

Добив на нефт и
природен газ

865

694

675

610

610

610

623

610

610

6

В

07

Добив на метални
руди

926

770

682

610

610

610

674

610

610

7

В

08.11

Добив на строителни материали

705

610

610

610

610

610

610

610

610

8

В

08.11

Добив на декоративни скални материали

677

610

610

610

610

610

610

610

610

9

В

08.11

Добив на варовик,
суров гипс, креда,
доломит и шисти

709

610

610

610

610

610

610

610

610

10 В

08.12

Добив на трошен
камък, чакъл и
пясък

890

740

639

610

610

610

610

610

610

11 В

08.12

Добив на глина и
каолин

916

761

657

610

610

610

610

610

610

12 В

08.9 и 09 До б и в н а д р у г и
немета л н и мат ериали и суровини;
Спомагателни дейности в добива

712

610

610

610

610

610

610

610

610
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2

3

4

5

6

7

8

9

13 C

10.1 без
10.12,
10.2

П р о и з в о д с т в о и 1486
преработка на
месо; производство
на месни продукти,
без готови ястия;
Преработка и консервиране на риба
и други водни животни, без готови
ястия

982

784

610

610

610

636

610

610

14 C

10.12

П р о и з в о д с т в о и 1226 1018
преработка на месо
от домашни птици

883

623

610

610

610

644

610

15 C

10.3

Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци,
без готови ястия

904

727

613

610

610

610

610

610

610

16 C

10.4

Производст во на
растителни и животински масла и
мазнини

982

883

644

610

610

610

610

610

610

17 C

10.5

Производст во на 1057
м л я ко и м леч н и
продукти

697

610

610

610

610

610

610

610

18 C

10.6

Производст во на 1247 1039
мелничарски продукти, нишесте и
нишестени продукти

987

610

610

610

675

831

610

19 C

10.7 и
10.8 без
10.81 и
10.82

Производст во на
хлебни и тестени
изделия; Производство на други хранителни продукти

831

610

610

610

610

610

610

610

610

20 C

10.81 и
10.82

Производст во на 1143
за хар; Производство на какао, шоколадови и захарни
изделия

940

873

623

610

610

613

644

610

21 C

10.9

Производст во на 1122
г о т ови х ра н и з а
животни

987

894

655

610

610

675

675

610

22 C

11 без
11.05,
11.06 и
11.07

Производст во на
напитки

869

675

610

610

610

610

610

610

610

23 C

11.05 и
11.06

Производст во на
пиво и малц

821

696

639

610

610

610

610

610

610

24 C

11.07

Производст во на
безалкохолни напитки, минерални
и други бутилирани
води

935

790

717

610

610

610

610

610

610

25 C

12

Производст во на 1034 1008
тютюневи изделия

705

610

610

610

610

610

610

26 C

13

Производст во на
текстил и изделия
от текстил, без облекло

987

673

644

610

610

610

610

610

610

27 C

14 без
14.3

Производст во на
облекло

925

675

623

610

610

610

610

610

610

28 C

14,3

Производст во на
други трикотажни
изделия

997

717

675

610

610

610

610

610

610

29 C

15

Обработка на
кож и; п р ои зводство на обувки и
други изделия от
обработени кожи
без косъм

906

615

610

610

610

610

610

610

610

30 C

16

Производст во на
дървен материал и
изделия от дървен
материал и корк,
без мебели; производство на изделия
от слама и материали за плетене

610

610

610

610

610

610

610

610

610

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

31 C

17

Производст во на
хартия, картон и
изделия от хартия
и картон

852

634

610

610

610

610

610

610

610

32 C, J

18, 58
и 59

Печатна дейност
и възпроизвеждане
на записани носители; Издателска
дейност; Производство на филми и
телевизионни предавания, звукозаписване и издаване
на музика

610

610

610

610

610

610

610

610

610

33 C

19

Производст во на 1763
кокс и рафинирани
нефтопродукти

1310

1034

756

882

610

958

967

610

34 C

20

Производст во на
химични продукти

870

680

610

610

610

610

610

610

610

35 C

21

Производст во на
лекарствени вещества и продукти

870

680

610

610

610

610

610

610

610

36 C

22

Производст во на
изделия от каучук
и пластмаси

614

610

610

610

610

610

610

610

610

37 C

23

Производст во на
изделия от други
неметални минерални суровини

827

670

625

610

610

610

610

610

610

38 C

24 без
24.5

Производст во на
основни метали

810

610

610

610

610

610

610

610

610

39 C

24.5

Леене на метали

769

610

610

610

610

610

610

610

610

40 C

25 без
25.4

Производст во на
метални изделия,
без машини и оборудване

769

610

610

610

610

610

610

610

610

41 C

26

Производст во на
компютърна и комуникационна техника, електронни и
оптични продукти

790

686

610

610

610

610

610

610

610

42 C

27

Производство на
електрически съоръжения

790

686

610

610

610

610

610

610

610

43 C

28 без
28.11;
25.4

Производст во на
машини и оборудване с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси

862

610

610

610

610

610

610

610

610

44 C

28.11

Производст во на
турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и
мотоциклетни

987

623

623

610

610

610

610

610

610

45 C

29, 30

Производст во на 1018
а в т омо би л и , р е марке т а и пол ур емарке т а; Пр о изводство на превозни средства, без
автомобили

675

610

610

610

610

610

610

610

46 C

31

Производст во на
мебели

623

610

610

610

610

610

610

610

610

47 C

32 без
32.5, 33

Производство,
нек ласифицирано
другаде; Ремонт и
инсталиране на машини и оборудване

705

610

610

610

610

610

610

610

610

48 C

32.5

Производст во на
медицински и
зъболекарски инструменти и средства (Дейности в
зъботехническ и
лаборатории)

929

697

610

610

610

610

610

610

610

БРОЙ 99

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

987

779

738

610

610

610

644

613

610

50 D

35.2; 49.5 П р о и з в о д с т в о и 1461 1008
разпределение на
газообразни горива
по газоразп ределителните мрежи;
Тръбопроводен
транспорт

958

610

610

610

700

772

610

51 D

35.3

Производст во и
разпределение на
топлинна енергия

873

670

639

610

610

610

610

610

610

52 Е

36, 37

Съби ране, п речистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане
и пречистване на
отпадъчни води

810

727

655

610

610

610

610

610

610

53 E

38 без
38.12 и
38.22; 39

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали;
Възстановяване и
д ру г и ус л у г и по
управление на отпадъци

832

610

610

610

610

610

610

610

610

54 E

38.12 и
38.22

Събиране
н а 1013
опасни отпадъци;
Обработване и
обезвреж да не на
опасни отпадъци

842

758

623

610

610

665

623

610

55 F

41, 42 без С т рои т елс т во на
42.11 и
сгради; Строител42.22, 43 ство на съоръжения; Специализирани ст рои телни
дейности

790

644

623

610

610

610

610

610

610

56 F

42.11

С т рои т елс т во на
а в т о м а г ис т р а л и ,
п ът и щ а и с а мо летни писти

878

696

634

610

610

610

634

634

610

57 F

42.22

С т рои т елс т во на
п р ено сн и и ра з пределителни
елект рическ и и
далекосъобщителни мрежи

696

610

610

610

610

610

610

610

610

58 G

45, 46, 47
без 46.46,
47.73,
47.74

Търговия на едро 1299 1070
и дребно с автомобили и мотоциклети, тех ническо
обслужване и ремонт; Търговия на
едро, без търговията с автомобили и
мотоциклети; Търговия на дребно,
без т ъргови ята с
автомобили и мотоциклети

945

665

610

610

623

613

610

59 G

46.46,
47.73,
47.74

Търговия на едро
с фармацевтични
стоки, медицинска
техника и апаратура; Търговия на
дребно с лекарства
и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с
медицински и ортопедични стоки

923

610

610

610

610

610

610

610

610

60 I

55, 56, 79 Хотелиерство; Ресторантьорство; Туристическа агентска и операторска
дейност; други
дейности, свързани с пътувания и
резервации

966

831

649

610

610

610

610

610

610

49 D

35.1

Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия

С Т Р.
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ВЕСТНИК

БРОЙ 99

1

2

3

4

5

6

7

8

9

61 H

49.1, 49.2,
52 – само
за железопътен
транспорт

Пътнически железопътен транспорт,
междуселищен; Товарен железопътен
транспорт; Ск ладиране на товари
и спомагателни
дейности в железопътния транспорт

927

822

675

610

610

610

610

610

610

62 H

49.3, 49.4 Дру г пътническ и
су хопътен т ранспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по
преместване

845

650

610

610

610

610

610

610

610

1011

63 H

50

Воден транспорт

924

789

610

610

610

610

610

610

64 H

51

Въ зд у шен т ранс- 1201 1103
порт

900

610

610

610

610

648

610

65 H

52, без
железопътен
транспорт

С к л а д и р а н е н а 1038
товари и спомагателни дейности в
транспорта (без железопътен т ранспорт)

973

760

610

610

610

610

610

610

66 H

53

Пощенски и куриерски дейности

610

610

610

610

610

610

610

610

610

67 J

60, 61

Радио- и телевизионна дейност;
Далекосъобщения

933

817

700

610

610

610

610

610

610

68 K

64, 65, 66 Ф И Н А Н С О В И 1589 1008
И З А С Т РА Х О ВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

756

610

610

610

610

610

610

69 J, L, M, N 62,
69,
73,
78,

63,
70,
74,
81,

68,
71,
77,
82

Дейности в област- 1008
та на информационните технологии;
Информационни
ус л у г и; ОП Е РАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ;
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ
И Н АУ ЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ;
А Д М И Н ИС Т РАТИВНИ И СПОМ А ГАТ Е Л Н И
ДЕЙНОСТИ

656

610

610

610

610

610

610

610

70 N

80

Дейности по охрана и разследване

848

610

610

610

610

610

610

610

610

71 M

72

Научноизследователска и развойна
дейност

673

610

610

610

610

610

610

610

610

72 O

84

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ

610

610

610

610

610

610

610

610

610

73 P

85

ОБРАЗОВАНИЕ

686

610

610

610

610

610

610

610

610

74 Q

86 без
86.1, 75

ХУМАННО ЗДРА- 1045
ВЕОП АЗВА Н Е
И С ОЦ И А Л Н А
РАБОТА (без медицинска сестра,
акушерка, рехабилитатор, фелдшер
и лаборант, включително главните и
старшите); Ветеринарномедицинска
дейност

668

610

610

610

610

610

610

610

75 Q

86,1

Дейност на болни- 1336
ци (без началник
к л и н и к а /о т де ле н ие, мед и ц и нск а
сестра, акушерка,
рехабилитатор,
фелдшер и лаборант, включително
главните и старшите)

987

650

610

610

610

610

610

610

БРОЙ 99
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ВЕСТНИК

С Т Р. 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

76 Q

87, 88

Медико-социални
грижи с настаняване; Социална работа без настаняване

610

610

610

610

610

610

610

610

610

77 R

90, 91,
92, 93

КУЛТУРА, СПОРТ
И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
(за 93.12 Дейност
на спортни клубове – без професионален спортист във
футболен клуб)

659

610

610

610

610

610

610

610

610

78 S, T

95, 96, 97 Ремонт на компютърна техника, на
лични и домакинск и вещи; Дру ги
персонални услуги;
ДЕЙНОС Т И Н А
ДОМ АКИНСТВА
К АТО РА БОТО ДАТЕЛИ

610

610

610

610

610

610

610

610

610

79 S, U

94 без
94.91, 99

Дейнос т и на ор ганизации с нестопанска цел (без
дейност на религиозни организации);
Дейности на екстериториални организации и служби

896

630

610

610

610

610

610

610

610

80 R

93,12

Дейност на спортни клубове (само
за професионален
спортист във футболен клуб)

610

610

610

610

610

610

81

610

Централен кооперативен съюз

665

610

610

697

610

610

709

697

82 Q

86 без
86.1

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И
СОЦИ А ЛН А РАБОТА (само за медицинска сестра,
акушерка, рехабилитатор, фелдшер
и лаборант)

83 Q

86,1

Дейност на болни- 1103
ци (само за началник клиника/
отделение)

84 Q

86,1

Дейност на болници (само за медицинска сестра,
акушерка, рехабилитатор, фелдшер
и лаборант)

85 S

94.91

Дейност на религиозни организации

766

610

Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно
работно време или непълен месец, се определя
пропорционално на законоустановеното работно
време, съответно на пълния брой на работните
дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази
и кооперациите на хората с увреждания, съгласно
Закона за хората с увреждания, се определя в
размер 50 на сто от минималния осигурителен
доход за съответната икономическа дейност и
квалификационна група професия.

3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия брой
заети лица по трудови правоотношения. Определянето на групата професии се извършва по
структурата на Националната класификация на
професиите и длъжностите – приложение 2 към
Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г. на министъра
на труда и социалната политика.
Когато осигурителят осъществява две или
повече икономически дейности, основната му
икономическа дейност се определя от дейността,
в която са заети най-голям брой лица, работещи
по трудово правоотношение. В този случай при
определянето є не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално
свързани с всички дейности на осигурителя. При

С Т Р.
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равен брой работещи по трудови правоотношения
в отделните дейности основната икономическа
дейност на осигурителя се определя по негов избор.
4. Минималният осигурителен доход не се
прилага за общинските съветници, работниците и
служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на
Закона за счетоводството и за избраните управител,
контрольор, касиер и членовете на управителния
и контролния съвет на етажната собственост по
Закона за управление на етажната собственост.

Приложение № 2
към чл. 14
Диференцирани осигурителни вноски за
фонд „Трудова злополука и професионална
болест“ за 2020 г.
Осигукод
Наименование на икономическа рителна
КИД
дейност КИД 2008
вноска
2008
(%)
1

2

3

ВЕСТНИК

БРОЙ 99

1

2

3

77

Даване под наем и оперативен
лизинг

1,1

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

0,9

17

Производство на хартия, картон
и изделия от хартия и картон

0,9

20

Производство на химични продукти

0,9

21

Производство на лекарствени
вещества и продукти

0,9

22

Производство на издели я от
каучук и пластмаси

0,9

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

0,9

28

Производство на машини и оборудване, с общо и специално
предназначение

0,9

30

Производство на превозни средства, без автомобили

0,9

02

Горско стопанство

1,1

05

Добив на въглища

1,1

31

Производство на мебели

0,9

07

Добив на метални руди

1,1

36

0,9

08

Добив на неметални материали
и суровини

Събиране, пречистване и доставяне на води

1,1

37

0,9

09

Спомагателни дейности в добива

1,1

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

12

Производство на тютюневи изделия

1,1

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

0,9

53

Пощенски и куриерски дейности

0,9

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

1,1

81

Дейност и по обсл у ж ване на
сгради и озеленяване

0,9

06

Добив на нефт и природен газ

0,7

16

Производство на дървен материал и изделия от дървен материал
и корк, без мебели; производство
на изделия от слама и материали
за плетене

10

Производство на хранителни
продукти

0,7

11

Производство на напитки

0,7

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

0,7

27

Производство на електрически
съоръжения

0,7

32

Производство, некласифицирано
другаде

0,7

35

Производство и разпределение
на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива

0,7

46

Търговия на едро, без търговията
с автомобили и мотоциклети

0,7

51

Въздушен транспорт

0,7

61

Далекосъобщения

0,7

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

0,7

80

Дейности по охрана и разследване

0,7

1,1

Производство на издели я от
д ру ги немета лни минера лни
суровини

1,1

24

Производство на основни метали

1,1

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

1,1

38

Събиране и обезвреждане на
отпадъци; рециклиране на материали

39

Възстановяване и други услуги
по управление на отпадъци

1,1

41

Строителство на сгради

1,1

42

Строителство на съоръжения

1,1

43

Спец иа л изи ра ни с т рои т ел ни
дейности

1,1

49

Сухопътен транспорт

1,1

50

Воден транспорт

1,1

84

Държавно управление

0,7

68

Операции с недвижими имоти

1,1

90

Артистична и творческа дейност

0,7

23

1,1

БРОЙ 99
1
92
93
14
15
18
26
29
45
47
56
59
60
63
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2
Организиране на хазартни игри
Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих
Производство на облекло
Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия
от обработени кожи без косъм
Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
Производство на компютърна и
комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Производство на автомобили,
ремаркета и полуремаркета
Търговия на едро и дребно с
автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт
Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Ресторантьорство
Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
Радио- и телевизионна дейност

3
0,7

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5

55

Хотелиерство

0,4

58

Издателска дейност

0,4

82
85
86
87
88
91
95
99

66
69

75

03

79

65

0,5

0,5

74

64

73

Хуманно здравеопазване
Медико-социални грижи с настаняване
Социална работа без настаняване
Други дейности в областта на
културата
Ремонт на компютърна техника,
на лични и домакински вещи
Дейности на екстериториални
организации и служби
Рибно стопанство

72

62

0,5

0,5

71

1

0,7

Информационни услуги
Дейност на централни офиси;
консултантски дейности в областта на управлението
Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания
и анализи
Научноизследователска и развойна дейност
Други професионални дейности
Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и
резервации
Административни офис дейности
и друго спомагателно обслужване на стопанската дейност
Образование

70

ВЕСТНИК

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4

94
96
97

98

С Т Р. 2 3

2
Дейности в областта на информационните технологии
Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно
осигуряване
С пома гат ел н и дей нос т и във
финансовите услуги и застраховането
Юридически и счетоводни дейности
Рекламна дейност и проучване
на пазари
Ветеринарномедицинска дейност
Дейности на организации с нестопанска цел
Други персонални услуги
Дейности на домакинства като
работодатели на домашен персонал
Недиференцирани дейности на
домакинства по производство
на стоки и услуги за собствено
потребление

3
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4

0,4

Приложение № 3
към чл. 15, ал. 4
Бюджет на фонд „Гарантирани вземания на
работниците и служителите“
(в хил. лв.)
Показатели
І. ПРИХОДИ
Приходи от вноски
Приходи от лихви и инвестиции в
ДЦК
Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви
ІІ. РАЗХОДИ
Обезщетения и помощи за домакинствата
Разходи за гарантирани вземания
на работници и служители
Разходи за дейността
Разходи за дейността, извършени
по чл. 13 от ЗГВРСНР
Разходи за заплати и възнаграждения
на персонала
Други възнаграждения и плащания на
персонала
Осигурителни вноски от работодатели
Издръжка
III. ТРАНСФЕРИ
ІV. ДЕФИЦИТ/ИЗЛИШЪК

Бюджет
2020 г.
3 500,0
0,0
3 500,0
0,0
4 233,1
4 000,0
4 000,0
81,0
81,0
39,1
57,4
16,6
39,0
0,0
-733,1

С Т Р.
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Бюджет
2020 г.
V. ФИНАНСИРАНЕ
733,1
Покупка на ДЦК на първичния пазар (-) -15 000,0
Получени погашения по ДЦК на първ.
22 012,5
пазар (+)
Наличност по сметка от предходна го40 989,5
дина
Остатък по срочни депозити в БНБ в
0,0
началото на годината (+)
Наличност по срочни депозити към
0,0
края на годината (-)
Остатък към края на периода (-)
-47 268,9
Показатели

Приложение № 4
към чл. 16
Бюджет на Учителския пенсионен фонд
(в хил.лв.)
Бюджет
2020 г.

Показатели
I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

80 591,6

Данъчни приходи

71 424,2

Осигурителни вноски за държавно
обществено осигуряване

71 424,2

Неданъчни приходи

9 167,4

Приходи и доходи от собственост

9 167,4

Приходи от лихви и отстъпки от ДЦК
и общински ценни книжа
Глоби, санкции и наказателни лихви
Други приходи

9 167,4
0,0
0,0

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

47 650,7

Текущи разходи

47 650,7

Издръжка

64,3

Други финансови услуги

64,3

Пенсии

47 586,4

Пенсии от УчПФ

14 873,0

Добавки от УчПФ

32 713,4

III. ТРАНСФЕРИ

0,0

IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК (+)
V. ФИНАНСИРАНЕ
Суми по разчети за поети
телни вноски

32 940,9
-32 940,9

осигури-

0,0

Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни -10 982,9
организации – нето (+/-)
Покупка на държавни ценни книжа

-95 000,0

Получени погашения по държавни
ценни книжа

84 017,1

Депозити и средства по сметки – нето (+/-) -21 958,0
Наличност по сметка в началото на
23 147,7
периода (+)
Наличност по депозити в началото на
5 000,0
периода (+)
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Бюджет
2020 г.
Остатък в БНБ към края на периода (-) -17 105,7
Наличност по депозити в края на
-33 000,0
периода (-)
Показатели

Приложение № 5
към чл. 17
КОНСОЛИДИРАН БЮДЖЕТ
на администрираните от Националния осигурителен институт социалноосигурителни
фондове за 2020 г.
Показатели
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО
1. Приходи
1.1. Осигурителни приходи
1.1.1. Осигурителни вноски
1.2. Неданъчни приходи
1.3. Внесени ДДС и други данъци
върху продажбите
2. Получени трансфери от централния/държавния бюджет

Сума
(хил. лв.)
12 539 782,0
8 227 250,6
8 126 080,3
8 126 080,3
102 210,3
-1 040,0
4 312 531,4

IІ. РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
12 507 574,2
ВСИЧКО
1. Разходи
12 500 174,2
1.1. Пенсии
10 625 254,0
1.2. Социални помощи и обезще1 743 340,4
тения
1.3. Програми, дейности и служби
по социалното осигуряване, подпо131 411,3
магане и заетостта
1.3.1. Разходи за персонал
75 751,7
1.3.2. Издръжка
45 874,3
1.3.3. Платени данъци, такси и
административни санкции
550,0
1.3.4. Разходи за членски внос и
участие в нетърговски организации
147,8
и дейности
1.3.5. Капиталови разходи
9 087,5
1.4. Отбрана и сигурност
168,5
2. Предоставени трансфери
7 400,0
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)
ФИНАНСИРАНЕ
Покупка-продажба на държавни (общински) ценни книжа – нето (+/-)
Депозити и средства по сметки –
нето (+/-)
Наличности в началото на периода (+)
Наличности в края на периода (-)
Погашения по дългосрочни заеми
от банки и финансови институции
от чужбина (-)
9314

32 207,8
-32 207,8
-3 970,4
-28 237,4
69 137,2
-97 374,6
-
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УКАЗ № 283
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Меж дународен договор (LOA) BU-B-UCA „Лицензи и
техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS (Joint Conflict
& Tactical Simulation), включващи лицензи
за операционна система „Linux“, версия Red
Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за
усвояване на новото оборудване“, приет от
44-то Народно събрание на 6 декември 2019 г.
Издаден в София на 11 декември 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Международен договор
(LOA) BU-B-UCA „Лицензи и техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS (Joint Conflict & Tactical Simulation),
включващи лицензи за операционна система
„Linux“, версия Red Hat Enterprise Linux (RHEL)
и обучение за усвояване на новото оборудване“
Член единствен. Ратифицира Международен договор (LOA) BU-B-UCA „Лицензи и
техническа поддръжка на системата за конструктивни симулации JCATS (Joint Conflict
& Tactical Simulation), включващи лицензи
за операционна система „Linux“, версия Red
Hat Enterprise Linux (RHEL) и обучение за
усвояване на новото оборудване“, подписан
на 18 юни 2019 г. в Съединените американски
щати и на 28 октомври 2019 г. в гр. София.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Законът влиза в сила
от деня на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 6 декември 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9358

УКАЗ № 284
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Договор за покупка и доставка между правителството на
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Република България и правителството на Държавата Нидерландия за закупуване на минен
ловец „Мааслуис“, клас „Трипарти“, с бордови № М856, и минен ловец „Хелевутслайс“,
клас „Трипарти“, с бордови № М859, приет от
44-то Народно събрание на 6 декември 2019 г.
Издаден в София на 11 декември 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Договор за покупка и
доставка между правителството на Република
България и правителството на Държавата
Нидерландия за закупуване на минен ловец
„Мааслу ис“, к лас „Трипарти“, с бордови
№ М856, и минен ловец „Хелевутслайс“, клас
„Трипарти“, с бордови № М859
Член единствен. Ратифицира Договора за
покупка и доставка между правителството на
Република България и правителството на Държавата Нидерландия за закупуване на минен
ловец „Мааслуис“, клас „Трипарти“, с бордови
№ М856, и минен ловец „Хелевутслайс“, клас
„Трипарти“, с бордови № М859, подписан на
7 ноември 2019 г. от нидерландска страна и
на 11 ноември 2019 г. от българска страна.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 6 декември 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9359

УКАЗ № 285
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Гаранционното
споразумение между Република България,
като Гарант, и Европейската инвестиционна
банка, като Бенефициер, във връзка с Договор
за финансиране от 10 октомври 2019 г. между
Европейската инвестиционна банка и „Български енергиен холдинг“ ЕАД за финансиране
на проект „Междусистемна газова връзка
Гърция – България“, приет от 44-то Народно
събрание на 6 декември 2019 г.
Издаден в София на 12 декември 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
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ЗАКОН

за ратифициране на Гаранционното споразумение между Република България, като
Гара н т, и Евр опейск ат а и н ве с т и ц ион н а
банка, като Бенефициер, във връзка с Договор за финансиране от 10 октомври 2019 г.
между Европейската инвестиционна банка
и „Български енергиен холдинг“ ЕА Д за
финансиране на проект „Меж дусистемна
газова връзка Гърция – България“
Член единствен. Ратифицира Гаранционното споразумение между Република България, като Гарант, и Европейската инвестиционна банка, като Бенефициер, във връзка
с Договор за финансиране от 10 октомври
2019 г. между Европейската инвестиционна
банка и „Български енергиен холдинг“ ЕА Д
за финансиране на проект „Междусистемна
газова връзка Гърция – България“, подписано
от българска страна на 14 октомври 2019 г.
в София и от страна на Европейската инвестиционна банка на 17 октомври 2019 г.
в Люксембург.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 6 декември 2019 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9357

РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 5 във връзка
с чл. 8, ал. 5 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество
РЕШИ:
Избира Сотир Стефанов Цацаров за председател на Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 11 декември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
9476
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РЕШЕНИЕ

за приемане на Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за
заместник-председател и двама членове на
Комисията за регулиране на съобщенията от
квотата на Народното събрание, представяне
и публично оповестяване на документите и
изслушване на кандидатите в Комисията
по транспорт, информационни технологии
и съобщения, както и процедурата за избор
от Народното събрание
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 22, ал. 4 от Закона
за елек т рон н и т е с ъобщен и я и ч л. 93 о т
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Приема Процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати за
заместник-председател и двама членове на
Комисията за регулиране на съобщенията от
квотата на Народното събрание, представяне
и публично оповестяване на документите
и изслушване на кандидатите в Комисията
по транспорт, информационни технологии
и съобщения, както и процедурата за избор
от Народното събрание.
I. Предлагане на кандидати за заместникпредседател и двама членове на Комисията
за регулиране на съобщенията и представяне
на документите им.
1. Предложения за заместник-председател
и двама членове на Комисията за регулиране
на съобщенията могат да се правят от народни представители и от парламентарни групи.
Предложенията се внасят в писмена форма,
чрез председателя на Народното събрание
до Комисията по транспорт, информационни
технологии и съобщения, в 7-дневен срок от
приемането на тези процедурни правила от
Народното събрание. Към предложенията
се прилагат следните документи:
а) писмено съгласие на кандидата по образец съгласно приложение № 1 към решението;
б) декларация по чл. 22, ал. 2 от Закона
за електронните съобщения за притежаване
на българско гражданство и за постоянен
адрес на територията на страната съгласно
приложение № 2 към решението;
в) подробна автобиография;
г) заверено от кандидата копие от диплома
за завършено образование;
д) документи по чл. 22, ал. 2, т. 1 от Закона за електронните съобщения, удостоверяващи, че кандидатът има професионална
квалификация в сферата на съобщенията,
и нф орма ц ион н и т е т ех нолог и и, мед и и т е,
икономиката или правото;
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е) писмено съгласие на кандидата по чл. 27,
ал. 2 от Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сиг у рност и разузнавателните слу жби на
Бъ л г ар ск ат а нар од на арм и я по о бра з ец
съгласно приложение № 3 към решението.
2. Обстоятелствата по чл. 22, ал. 2, т. 3
от Закона за електронните съобщения се
установяват служебно от администрацията
на Народното събрание.
II. Публично оповестяване на документите.
1. Предложенията заедно с приложените
към тях документи се публикуват на специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание в срок
не по-късно от 14 дни преди изслушването.
2. Публикуването на предложенията и
документите по т. 1 се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни.
3. Юридически лица с нестопанска цел,
регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, и професионални
организации не по-късно от три дни преди изслу шването може да представят на
Комисията по транспорт, информационни
технологии и съобщения становища за кандидатите, включващи и въпроси, които да
им бъдат поставени.
4. Средствата за масова информация могат
да изпращат до Комисията по транспорт,
информационни технологии и съобщения
въпроси към кандидатите, които да им бъдат
поставени по време на изслушването. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.
5. Становищата и въпросите се изпращат
по пощата на адрес: София 1169, пл. Княз
А лекс а н д ър І № 1, Ком ис и я по т ра нс порт, информационни технологии и съобщения, или по електронен път на e-mail:
ktits@parliament.bg.
6. Становищата и въпросите се публикуват на специализирания тематичен сайт на
интернет страницата на Народното събрание
при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни и Закона за защита
на класифицираната информация.
III. Извършване на предварителна проверка по Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на
Българската народна армия.
1. Кандидатите се проверяват за принадлежност към органите по чл. 1 от Закона
за достъп и разкриване на документите и
за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и
разузнавателните слу жби на Българската
народна армия. Искането за извършване на

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

предварителна проверка по чл. 27, ал. 1, т. 2
от Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия се прави от председателя на
Комисията по транспорт, информационни
технологии и съобщения.
2. Резултатите от проверката се публикуват на специализирания тематичен сайт на
интернет страницата на Народното събрание.
IV. Изслушване на кандидатите.
1. Преди да изслуша предложените кандидати, Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения проверява
представените документи и дали кандидатите
отговарят на изискванията за заемане на
длъжността.
2. Изслушването се провежда в открито
заседание на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, което
се излъчва в реално време в интернет чрез
интернет страницата на Народното събрание.
3. Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения изслушва допуснатите кандидати по списък на кандидатите
за заместник-председател и двама членове на
Комисията за регулиране на съобщенията,
които отговарят на изискванията на Закона
за електронните съобщени я, изготвен по
азбучен ред на собствените им имена.
4. Вносителят на предложението представя
кандидата в изложение до 7 минути.
5. На всеки кандидат се дава възможност да допълни данни от професионалната
си биография и да изложи мотивацията си
за заемане на длъжността в изложение до
5 минути.
6. Комисията провежда разисквания по
направените предложения. Народните представители, членове на комисията, в рамките
на две минути могат да задават въпроси към
кандидата, включително и такива, постъпили по реда на раздел II. Всеки кандидат
отговаря на поставените му от народните
представители въпроси до 10 минути.
7. Председателят на комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения представя в резюме становищата и
въпросите, постъпили в комисията от лицата
по чл. 93, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание,
на които не е получен отговор, като изложението за всеки въпрос и становище е до
две минути.
8. Отговор на кандидата по представените становища и поставените въпроси по
т. 7 – до 5 минути.
9. От изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
специализирания тематичен сайт на интернет
страницата на Народното събрание.

С Т Р.

28

ДЪРЖАВЕН

10. Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения на основание
чл. 93, ал. 4 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание изготвя
доклад от изслушването и го внася в Народното събрание. Към него се прилага списък
на кандидатите, подреден по азбучен ред
според собствените им имена. Към доклада
се прилагат и проекти на решения за избор
на заместник-председател и двама членове
на Комисията за регулиране на съобщенията.
11. Отказът на кандидат от у частие в
изслушването не спира процедурата. Процедурата не спира и когато няма предложен
кандидат за някоя от длъжностите.
V. Избор на за мес т ник-п редседате л и
двама членове на Комисията за регулиране
на съобщенията от квотата на Народното
събрание.
1. Заседанието се излъчва в реално време в интернет чрез интернет страницата на
Народното събрание. С решение на Народното събрание на заседанието присъстват
предложените кандидати.
2. Народното събрание изслушва доклада
на Комисията по транспорт, информационни
технологии и съобщения.
3. Провеждат се разисквания по реда на
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание.
4. Народното събрание избира поотделно
заместник-председателя и двамата членове
на Комисията за регулиране на съобщенията.
5. Гласуването е явно чрез компютризираната система за гласуване. Ако има няколко
кандидати за една длъжност, гласуването
се извършва по азбучен ред на собствените
имена на кандидатите, освен ако Народното
събрание реши друго.
6. За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете на
присъстващите народни представители. Ако
няколко кандидати за една длъжност са получили повече от половината от гласовете
на присъстващите народни представители,
избран е кандидат ът, полу чил най-много
гласове „за“.
7. Когато никой от кандидатите за съответната длъжност не получи необходимите
гласове, се провежда повторно гласуване, в
което участват двамата кандидати, получили
най-много гласове „за“.
8. Ако и при повторното гласуване никой
от кандидатите за съответната длъжност не
полу чи необходимите гласове, Народното
събрание приема решение за откриване на
нова процедура за избор.
9. Когато някой от кандидатите за съответната длъжност се откаже от участие в
избора преди гласуване на кандидатурата
му от Народното събрание и той е единствен кандидат за длъжността, Народното
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събрание приема решение за откриване на
нова процедура за избор за тази длъжност.
10. Ако няма кандидат за някоя от длъжностите, Народното събрание приема решение за откриване на нова процедура за избор
за тази длъжност.
VI. Задължение за деклариране на несъвместимост по чл. 35, ал. 1, т. 1 и на промяна
в декларираните обстоятелства по чл. 35,
ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество.
1. С лед п ри к л юч ва не на п роцед у рата
за избор по реда на раздел V избраните
заместник-председател и двама членове на
Комисията за регулиране на съобщенията
подават декларация за несъвместимост по
чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество във връзка с
чл. 23 от Закона за електронните съобщения
по образец съгласно приложение № 4 към
решението.
2. При промяна в декларираните обстоя телст ва в дек лараци я та по т. 1 заместник-председател ят и двамата членове на
Комисията за регулиране на съобщенията
подават декларация по чл. 35, ал. 1, т. 3 от
Закона за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото
имущество по образец съгласно приложение
№ 5 към решението.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 12 декември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Приложение № 1
към решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ..................................
.............................................................................,
ЕГН ....................................................................,
л. к. № ............................., изд. на .....................
от МВР ..............................................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да бъда предложен/а за
заместник-председател/член на Комисията за
регулиране на съобщенията.
Дата: ………………
Декларатор: ...................
Приложение № 2
към решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ..................................
.............................................................................,
ЕГН ……....…………., л. к. № ...............................,
изд. на ….........……….. от МВР ...........................,
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ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм български гражданин и имам постоянен
адрес на територията на страната.
Дата: ………………
Декларатор: ...................
Приложение № 3
към решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата ..................................
.............................................................................,
ЕГН ……....…………., л. к. № ...............................,
изд. на ….........……….. от МВР ...........................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
съм съгласен/на да ми бъде извършена
предварителна проверка за установяване на
принадлежност към органите по чл. 1 от Закона за достъп и разкриване на документите
и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност
и разузнавателните служби на Българската
народна армия.
Дата: ………………
Декларатор: ...................
Приложение № 4
към решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество и чл. 23
от Закона за електронните съобщения
Долуподписаният/ата ..................................
.............................................................................,
ЕГН ……....…………., л. к. № ...............................,
изд. на ….........……….. от МВР ...........................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
не са налице основанията по чл. 23 от
Закона за електронните съобщения.
Дата: ………………
Декларатор: ...................
Приложение № 5
към решението
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 35, ал. 1, т. 3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество
Долуподписаният/ата ..................................
.............................................................................,
ЕГН ……....…………., л. к. № ...............................,
изд. на ….........……….. от МВР ............................
......................................... , в качеството ми на
заместник-председател/член на Комисията за
регулиране на съобщенията
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
към дата ……./………/………… г. е настъпила
промяна в декларираните от мен обстоятелства
в подадената декларация по чл. 35, ал. 1, т. 1
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от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
имущество, като е отпаднало/възникнало
следното обстоятелство:
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
Дата: ………………
Декларатор: ...................
9523

РЕШЕНИЕ

за пром яна в състава на Комиси ята по
вза имодейс т вие то с неп ра ви те лс т вени те
организации и жалбите на гражданите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Освобождава Ася Атанасова Пеева като
член на Комисията по взаимодействието с
неправителствените организации и жалбите
на гражданите.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 12 декември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9524

РЕШЕНИЕ

за попълване състава и ръководството на
Комисията по културата и медиите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Из би ра Евг ен и Ген чев Бу д и нов з а
замест ник-п редседат ел на Ком иси я та по
културата и медиите.
2. Избира Ася Атанасова Пеева за член
на Комисията по културата и медиите.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 12 декември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9525
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РЕШЕНИЕ

за приватизация на обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център“ – ЕАД, Варна
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 1 от Закона
за п ри ват иза ц и я и след п ри ват иза ц ионен
контрол и Решение № 591 на Министерския
съвет от 2019 г.
РЕШИ:
Да се извърши приватизация на следната
обособена част от имуществото на „Български морски квалификационен център – ЕАД,
Варна:
Моторен ферибот „Героите на Одеса“ (роро железопътен ферибот), вписан в регистъра
на корабите в пристанище Варна, с регистров
№ 256, том IV, стр. 109, с основни характеристики: бруто тонаж 19 518; нето тонаж 5856;
максимална дължина 185,40 м; максимална
широчина 26,00 м; височина на борда 15,20 м,
с 2 главни двигателя, тип 10 К 45 GF, с обща
номинална мощност 2 × 6472 kW, съгласно
Удостоверение за регистрация № 12198 от
22 януари 2008 г. на Изпълнителна агенция
„Морска администрация“ и с IМО номер
7529964, съгласно SAFETY MANAGEMENT
CERTIFICATE.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 12 декември 2019 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9526

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 286
На основание чл. 129, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с
чл. 175, ал. 5 от Закона за съдебната власт
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Сотир Стефанов Цацаров
от длъжността главен прокурор на Република
България.
Издаден в София на 13 декември 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
9533
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 321
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на труда и социалната
политика 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 труда и социалната
политика за 2019 г., както следва:
1. у вел и ча ва у т върден и т е ра зход и по
„ По л и т и к а в о б л а с т т а н а з а е т о с т т а“ с
280 000 лв. по бюджетна програма „Осигуряване на заетост и повишаване на качеството
на работната сила на безработните и заетите
лица“, в т.ч. увеличава разходите за издръжка и други текущи разходи с 1 660 000 лв.
и нама л ява средс т вата за персона л с
1 380 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на трудовите отношения“
с 1 130 000 лв. по бюджетна програма „Осигуряване на подходящи условия на труд“, в
т.ч. разходи за персонал 380 000 лв.;
3. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на социалната закрила и
равните възможности“ с 550 000 лв., в т.ч.
разходи за персонал 550 000 лв., като:
а) увеличава утвърдените разходи за персонал по бюджетна програма „Предоставяне
на социални помощи при прилагане на диференциран подход“ с 340 000 лв.;
б) увеличава утвърдените разходи за персонал по бюджетна програма „Осигуряване
на целева социална защита за отопление на
населението с ниски доходи“ със 170 000 лв.;
в) у ве л и ча ва у т върден и т е ра зход и за
персонал по бюджетна програма „Социално
включване на други рискови групи от населението“ с 40 000 лв.;
4. увеличава утвърдените разходи по „Политика в областта на хората с увреждания“ по
бюджетна програма „Интеграция на хората
с увреждания“ общо с 11 855 000 лв., в т.ч.
разходи за персонал с 55 000 лв.;
5. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на социалното включване“
с 14 775 000 лв., като:
а) у вел и ча ва у т върден и т е ра зход и по
бюд же т на п рог ра ма „За к ри ла на децата
ч рез п реход о т и нс т и т у ц иона л н и г ри ж и
към алтернативни грижи в семейна среда“ с
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288 000 лв., в т.ч. разходи за персонал с
48 000 лв.;
б) намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Подпомагане на семейства
с деца“ с 15 063 000 лв., в т.ч. увеличава разходите за персонал с 387 000 лв. и намалява
разходите за текущи трансфери, обезщетения
и помощи за домакинствата с 15 450 000 лв.;
6. у вел и ча ва у т върден и т е ра зход и по
бюд жет на п рог рама „А дминист рац и я“
с 960 0 0 0 лв., в т.ч. у величава разходите
за изд р ъ ж к а и д ру г и т ек у щ и ра зход и с
1 000 000 лв. и намалява разходите за персонал с 40 000 лв.
Чл. 2. Министърът на труда и социалната
политика да извърши налагащите се от чл. 1
промени по бюджета на Министерството на
труда и социалната политика за 2019 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика.
§ 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
9478

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 322
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална
програма „Оптимизиране на вътрешната
структура на персонала“, одобрена с Решение
№ 172 на Министерския съвет от 2019 г. за
одобряване на национални програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч л. 1. Одобрява доп ъ лни телни т рансфери по бюджетите на общините в размер
8 835 770 лв. за финансово осигуряване на
дейностите по Национална програма „Оптимизиране на вът решната ст ру к т у ра на
персонала“, одобрена с Решение № 172 на
Министерския съвет от 2019 г. за одобряване на национални програми за развитие на
образованието, разпределени по бюджети на
общини за 2019 г. съгласно приложението.
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Чл. 2. (1) Допълнителните трансфери по
чл. 1 да се осигурят, както следва:
1. за сметка на намаляване на утвърдените разходи по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма
„Осигуряване на качеството в системата на
предучилищното и училищното образование“,
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. – 2 561 109 лв.;
2. за сметка на намаляване на утвърдените
разходи по „Политика в областта на равен
достъп до качествено висше образование и
развитие на научния потенциал“, бюджетна
програма „Студентско подпомагане“, по бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2019 г. – 2 274 661 лв.;
3. за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния
бюджет за 2019 г. – 4 000 000 лв.
(2) Със сумата по ал. 1, т. 1 и 2 да се
намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставя т по бюд жет и те на общ ини те от
централния бюджет под формата на обща
су бси д и я за делег и ра н и т е о т д ърж а вата
дейности, като тези по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2
са за сметка на намаляване на бюджетното
взаимоотношение на централния бюджет с
бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2019 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2019 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а
от Закона за публичните финанси и т. 3 от
Решение № 172 на Министерския съвет от
2019 г. за одобряване на национални програми
за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
11 декември 2019 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1
Допълнителни трансфери по бюджетите на
общините по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2019 г.
Допълнителни трансфери
Община
Област
по бюджетите
на общините
(в лв.)
Банско
Благоевград
19 366
Благоевград
Благоевград
163 643
Гоце Делчев
Благоевград
68 687
Гърмен
Благоевград
26 359
Kресна
Благоевград
5 961
Петрич
Благоевград
76 733
Pазлог
Благоевград
10 231
Cандански
Благоевград
75 697
Cимитли
Благоевград
38 621
Cтрумяни
Благоевград
7 425
Xаджидимово Благоевград
8 790
Aйтос
Бургас
6 103
Бургас
Бургас
168 361
Kамено
Бургас
19 701
Kарнобат
Бургас
58 892
Hесебър
Бургас
73 037
Поморие
Бургас
93 884
Pуен
Бургас
34 129
Cозопол
Бургас
6 529
Средец
Бургас
1 505
Cунгурларе
Бургас
36 390
Aксаково
Bарна
43 952
Белослав
Bарна
498
Bарна
Bарна
498 871
Bетрино
Bарна
2 153
Bълчи дол
Bарна
40 392
Долни чифлик Bарна
13 722
Провадия
Bарна
43 230
Bелико Tърново Bелико Tърново
10 257
Горна
Bелико Tърново
58 416
Oряховица
Eлена
Bелико Tърново
19 302
Златарица
Bелико Tърново
7 702
Лясковец
Bелико Tърново
20 628
Павликени
Bелико Tърново
63 933
Полски
Bелико Tърново
13 975
Tръмбеш
Cвищов
Bелико Tърново
16 107
Cтражица
Bелико Tърново
1 302
Cухиндол
Bелико Tърново
1 113
Белоградчик
Bидин
22 800
Бойница
Bидин
15 960
Брегово
Bидин
32 823
Bидин
Bидин
28 579
Грамада
Bидин
25 109

ВЕСТНИК

Община
Димово
Mакреш
Pужинци
Борован
Бяла Cлатина
Bраца
Kозлодуй
Kриводол
Mездра
Mизия
Oряхово
Xайредин
Габрово
Дряново
Cевлиево
Tрявна
Балчик
Генерал Тошево
Добрич
Добричка
Kаварна
Tервел
Шабла
Aрдино
Kрумовград
Kърджали
Дупница
Kюстендил
Cапарева баня
Aприлци
Ловеч
Луковит
Tроян
Угърчин
Берковица
Бойчиновци
Брусарци
Bършец
Георги
Дамяново
Лом
Mедковец
Mонтана
Якимово
Брацигово
Bелинград
Лесичово
Пазарджик
Панагюрище
Пещера
Pакитово

БРОЙ 99

Област
Bидин
Bидин
Bидин
Bраца
Bраца
Bраца
Bраца
Bраца
Bраца
Bраца
Bраца
Bраца
Габрово
Габрово
Габрово
Габрово
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Добрич
Kърджали
Kърджали
Kърджали
Kюстендил
Kюстендил
Kюстендил
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Ловеч
Mонтана
Mонтана
Mонтана
Mонтана
Mонтана
Mонтана
Mонтана
Mонтана
Mонтана
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик
Пазарджик

Допълнителни трансфери
по бюджетите
на общините
(в лв.)
5 325
26 986
15 579
7 133
30 433
151 274
71 905
7 235
65 910
742
13 103
14 872
29 275
25 104
66 609
28 778
28 070
20 178
88 723
26 053
13 749
46 303
2 619
3 655
46 043
137 806
84 646
113 201
18 997
33 321
41 951
32 679
45 263
29 111
65 185
22 163
2 214
46 474
10 181
14
14
47
17
3
62
7
31
24
21
10

539
239
724
229
012
980
282
271
096
499
988
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Община
Cептември
Сърница
Перник
Pадомир
Белене
Гулянци
Долна
Mитрополия
Долни Дъбник
Искър
Левски
Hикопол
Плевен
Червен бряг
Kнежа
Aсеновград
Брезово
Kалояново
Kарлово
„Mарица“
Перущица
Пловдив
Първомай
Pаковски
„Pодопи“
Cъединение
Xисаря
Исперих
Kубрат
Лозница
Pазград
Борово
Бяла
Иваново
Pусе
Ценово
Главиница
Дулово
Cилистра
Cитово
Kотел
Hова Загора
Cливен
Девин
Доспат
Златоград
Mадан
Pудозем
Cмолян
Чепеларе

ДЪРЖАВЕН

Област
Пазарджик
Пазарджик
Перник
Перник
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Плевен
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Пловдив
Pазград
Pазград
Pазград
Pазград
Pусе
Pусе
Pусе
Pусе
Pусе
Cилистра
Cилистра
Cилистра
Cилистра
Cливен
Cливен
Cливен
Cмолян
Cмолян
Cмолян
Cмолян
Cмолян
Cмолян
Cмолян

Допълнителни трансфери
по бюджетите
на общините
(в лв.)
50 169
27 767
159 624
2 281
15 001
7 392
22 791
40 567
331
3 215
30 079
172 972
18 085
678
92 453
19 708
14 019
95 840
1 069
57 289
387 755
8 853
30 659
71 505
664
29 502
62 159
23 783
16 748
56 899
6 013
27 022
795
71 950
6 530
23 706
28 344
87 889
14 845
9 565
16 539
55 673
43 704
27 727
23 030
7 174
48 667
52 503
17 550

ВЕСТНИК

Община

С Т Р. 3 3

Област

Столична
София-град
Ботевград
София област
Годеч
София област
Драгоман
София област
Eтрополе
София област
Златица
София област
Ихтиман
София област
Kопривщица
София област
Kостенец
София област
Kостинброд
София област
Мирково
София област
Пирдоп
София област
Правец
София област
Cамоков
София област
Cвоге
София област
Челопеч
София област
Братя
Cтара Загора
Даскалови
Гълъбово
Cтара Загора
Kазанлък
Cтара Загора
Mъглиж
Cтара Загора
Николаево
Cтара Загора
Pаднево
Cтара Загора
Cтара Загора
Cтара Загора
Чирпан
Cтара Загора
Aнтоново
Tърговище
Oмуртаг
Tърговище
Oпака
Tърговище
Попово
Tърговище
Tърговище
Tърговище
Димитровград Xасково
Ивайловград
Xасково
Любимец
Xасково
Mаджарово
Xасково
Cвиленград
Xасково
Cимеоновград Xасково
Tополовград
Xасково
Xасково
Xасково
Bенец
Шумен
Kаспичан
Шумен
Hикола Kозлево Шумен
Hови пазар
Шумен
Cмядово
Шумен
Xитрино
Шумен
Шумен
Шумен
Болярово
Ямбол
Cтралджа
Ямбол
„Tунджа“
Ямбол
Ямбол
Ямбол
Общо средства
9479

Допълнителни трансфери
по бюджетите
на общините
(в лв.)
1 297 419
70 894
16 252
15 101
82 593
46 071
69 024
14 904
43 056
35 022
17 220
14 542
6 624
41 742
14 478
7 716
368
2
84
21
13
2
111
46
15
17
14
21
126
35
4
17
6
29
38
118
1
16
45

230
2
15
7
147
8 835

302
951
395
980
635
157
334
645
607
878
434
180
920
748
899
616
281
591
926
795
501
255
877
680
102
445
766
439
178
059
510
770
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 323
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на правосъдието 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 правосъдието за
2019 г., както следва:
1. н а м а л я в а у т в ърден и т е р а з ход и по
„Политика в областта на правосъдието“ с
2 800 000 лв., в т.ч. с 1 000 000 лв. по бюджетна
програма „Правна рамка за функционирането на съдебната система“ и с 1 800 000 лв.
по бюджетна програма „Равен достъп до
правосъдие“;
2. у вел и ча ва у т върден и т е ра зход и по
„Политика в област та на изпълнение на
наказанията“ с 2 990 000 лв. по бюджетна
програма „Затвори – изолация за правонарушителите“;
3. н а м а л я в а у т в ърден и т е р а з ход и по
бюджетна програма „А дминистрация“ със
190 000 лв.
Чл. 2. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2019 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
11 декември 2019 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 324
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и
водите за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области

ВЕСТНИК

БРОЙ 99

на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и
водите за 2019 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда“ с
1 263 645 лв., в т.ч.:
а) намалява утвърдените разходи по бюд жетна програма „Оценка, у правление и
опазване на водите на Република България“
със 122 534 лв.;
б) намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Интегрирана система за
управление на отпадъците и опазване на
почвите“ с 269 600 лв.;
в) намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Намаляване на вредните
емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух“ със 160 791 лв.;
г) намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Съхраняване, укрепване
и възстановяване на екосистеми, местообитания, видове и генетичните им ресурси“ с
552 686 лв.;
д) у вел и ча ва у т върден и т е ра зход и по
бюджетна програма „Информиране, участие
на обществеността в процеса на вземане на
решения и прилагане на механизмите за
контрол“ със 74 765 лв.;
е) н а м а л я в а у т в ърден и т е ра з ход и по
бюджетна програма „Оценка и управление
на въздействието върху околната среда“ с
204 409 лв.;
ж) намалява утвърдените разходи по бюджетна програма „Управление на дейностите
по изменение на климата“ с 28 390 лв.;
2. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на Националната система
за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост“ с 18 926 лв., в т.ч. по
бюджетна програма „Национална система за
мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост“;
3. у вел и ча ва у т върден и т е ра зход и по
бюд же т на п рог ра ма „ А д м и н ис т ра ц и я“ с
1 282 571 лв.
Чл. 2. Увеличава утвърдените с чл. 18,
ал. 3 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2019 г. показатели
за максимален размер на ангажиментите за
разходи, които могат да бъдат поети през
2019 г., и максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани за 2019 г., със 129 463 лв.
Чл. 3. Министърът на околната среда и
водите да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на околната
среда и водите за 2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 и 7 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на околната среда
и водите.
§ 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

ВЕСТНИК

Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
11 декември 2019 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9482

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 325
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 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:
а) „Политика в областта на устойчивите
и прозрачни публични финанси“, бюджетна
програма „Защита на публичните финансови
интереси“, с 30 966 400 лв.;
б) бюджетна програма „Администрация“
с 3 200 000 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 29 634 900 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 „Митнически контрол и надзор
(нефискален)“, с 4 031 500 лв.;
в) други бюджетни програми, бюджетна
програма „Национален компенсационен жилищен фонд“, с 500 000 лв.
Чл. 2. Със сумата 21 750 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. 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, чл. 76 във връзка с чл. 55, ал. 2 от

С Т Р. 3 5

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на отбраната
за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на отбраната
за 2019 г. в размер 2 972 374 лв. за закупуване на медицинска апаратура, свързана с
дооборудване на операционни зали за извършване на чернодробни трансплантации
и проследяване на пациенти в клиниката по
реанимация на Военномедицинска академия.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет
за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на отбранителните способности“, бюджетна
п рог рама „Медицинско осиг у ряване“, по
бюджета на Министерството на отбраната
за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 11, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на отбраната да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на отбраната за 2019 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. 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 министъра на отбраната.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
11 декември 2019 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9483
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 327
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за извършване на промени на утвърдените с
чл. 22, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г. показатели
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Увеличава у твърдени я с чл. 22,
ал. 3 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2019 г. показател по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за максимален
размер на ангажиментите за разходи, които
могат да бъдат поети през 2019 г., със сумата
824 119 000 лв.
Чл. 2. Увеличава утвърдения с чл. 22, ал. 3
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2019 г. показател по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за максимален размер на
новите задължения за разходи, които могат
да бъдат натрупани през 2019 г., със сумата
350 962 401 лв.
Чл. 3. Министърът на регионалното разви т ие и б л а г оус т р ойс т во т о да и зв ърш и
съответните промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2019 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 76 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2019 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
11 декември 2019 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9484

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 328
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
в размер до 49 415 820 лв. за финансиране на
дейността на Национално тол управление в
Агенция „Пътна инфраструктура“.

ВЕСТНИК
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(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
за сметка на предвидените по централния
бюджет разходи за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 на
базата на фактически извършените разходи
да се увеличат разходите по „Политика за
поддържане, модернизаци я и изгра ж дане
на техническата инфраструктура, свързана
с подобряване на транспортната достъпност
и ин тег рираното у правление на водни те
ресурси и геозащита“, бюджетна програма
„Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“, по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
(2) Със сумата 49 415 820 лв. да се увеличат
показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на регионалното разви т ие и благоуст ройст вото на базата на
фактически извършените разходи да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2019 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите 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 министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
11 декември 2019 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9485

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 329
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г. в
размер 279 968 812 лв. за ремонтно-възстановителни дейности по републиканската пътна
мрежа и за дейности по изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг)
на обект: Автомагистрала „Хемус“, участък
от км 78+500 до км 87+800 и „Модернизация
на Автомагистрала „Калотина“ – (ГКПП Ка-
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лотина – Софийски околовръстен път) от км
15+500 до км 32+447,20 и етапни връзки“, разпределени по обекти съгласно приложението.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика за поддържане,
модернизация и изграждане на техническата
инфраструктура, свързана с подобряване на
транспортната достъпност и интегрираното
управление на водните ресурси и геозащита“,
бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“, по бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2019 г.
(2) Със сумата 252 885 963 лв. да се увеличи
показателят по чл. 22, ал. 3, т. 1 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличи
показателят по чл. 22, ал. 3, т. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройств ото да извърши
съответните промени по бюджета на Ми-

ВЕСТНИК
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нистерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2019 г. и да уведоми
министъра на финансите.
(2) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството в зависимост от изпълнението на отделните разходи по обектите
от приложението към чл. 1, ал. 1 може да
извършва промени в рамките на одобрените
разходи по чл. 1, ал. 1.
Чл. 4. 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 министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
11 декември 2019 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

№ по
ред
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Наименование на обектите
Раздел А. Програма „Поддържане на пътната инфраструктура“
Път III-843 Велинград – Горски пункт „Селище“ – Сърница от км 0+000 до
км 47+920
Път II-66 Сливен – Нова Загора – Стара Загора от км 16+000 до км 39+000
Път II-53 Поликраище – Елена от км 0+000 до км 6+700
Път III-402 (Български извор – Микре) – Борима – Дълбок дол – гара Добродан
(Ловеч – Троян) от км 6+000 до км 21+869
Път III-358 (Троян – Кърнаре) – Шипково – Рибарица – Тетевен – Гложене – Ябланица – Добревци – (Батулци – Златна панега) от км 32+750 до км 50+593
Път II-37 в чертите на гр. Пазарджик от км 123+870 до км 125+806
Път I-6 кв. Ветрен – Бургас от км 488+335 до км 496+160
Път III-2008 I-2 (Девня – Варна) кв. Повеляново – Езерово – Варна от км 0+000
до км 16+900
Път III-2901 II-29 (Аксаково – о.п. Добрич) – Калиманци – Изгрев – Левски – Суворово – Ветрино от км 0+000 до км 20+130
II-52 Граница ОПУ Русе – Вардим – Свищов от км 34+000 до км 42+200
III-3031 Стамболово – Русаля – Хотница – Самоводене от км 8+900 до км 30+762
Път III-205 (О.п. Разград – Ясеновец – Лудогорци – Исперих) – Стефан Караджа –
Белица – о.п. Тутракан, участъка от км 65+581 до км 80+800
Път III-211 (О.п. Тутракан – о.п. Силистра) Поляна – Попина – пристанища
Попина, участъка от км 0+000 до км 11+675
Път III-8103 (ок.п. София) – Петрохан – Цръклевци – Василовци – Мало Малово –
Раяновци – Голямо Малово – (Драгоман – Калотина) от км 2+500 до км 21+280
Ремонт на анкерна стена при км 210+200 от път I-1; етап 1 + етап 2
Път II-48 о.п. Омуртаг – Котел от км 0+000 до км 18+000
Път III-2002 Цар Калоян – Костанденец – Захари Стояново – Садина – Зараево –
Попово от км 11+500 до км 38+600
Път II-66 Западен вход/изход на с. Богомилово – п.в. Чирпан – изток на Автомагистрала „Тракия“ от км 72+624 до км 91+093

Сума
(в лв.)
252 885 963
25 294 243
7 935 868
2 583 427
6 029 661
5 754 750
2 036 385
2 213 091
2 240 000
2 600 000
2 455 037
6 701 246
5 025 830
4 390 185
5 076 489
2 678 612
8 628 291
2 962 252
3 000 000

С Т Р.
№ по
ред
19.
20.
21.
1.
2.
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Сума
(в лв.)

Път III-103 „Мездра – Горна Кремена – Горна Бешовица – Роман“ от км 0+000
1 430 000
до км 27+666, работен участък от км 2+550 до км 6+700
Аварийно-възстановителни дейности на пътен тунел „Витиня“, лява тунелна
10 000 000
тръба – етап II, част конструктивна
Текущ ремонт и поддържане на пътната инфраструктура
143 850 596
Раздел Б. Програма „Ново строителство“
27 082 849
„Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: Авто10 180 117
магистрала „Хемус“, участък от км 78+500 до км 87+800“
„Модернизация на Автомагистрала „Калотина“ – (ГКПП Калотина – Софийски
16 902 732
околовръстен път) от км 15+500 до км 32+447,20 и етапни връзки“
Общо Раздел А + Раздел Б: 279 968 812

9486

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 330
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 34 000 000 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2019 г.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка
на преструктуриране на разходи/трансфери по
централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по показател „Персонал“,
както следва:
1. „Поли т ика в област та на п ро т иво действието на престъпността и опазването
на обществения ред“, бюджетна програма
„Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“ –
18 725 000 лв.;
2. „Политика в областта на защитата на
границите и контрол на миграционните процеси“, бюджетна програма „Граничен контрол, охрана на държавната граница, регулиране и контрол на миграционните процеси“ –
4 472 000 лв.;
3. „Политика в областта на пожарната
безопасност и защитата на населението при
извънредни ситуации“, бюджетна програма
„Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни
ситуации“ – 3 693 000 лв.;
4. „Политика в областта на управлението и
развитието на системата на Министерството
на вътрешните работи“ – 7 110 000 лв., както
следва:
а) бюджетна програма „Информационно
осигуряване и административно обслужване“ – 1 597 000 лв.;
б) бюджетна програма „Медицинско обслужване“ – 3 665 000 лв.;
в) бюджетна програма „Научни изследвания и разработки, обучение и квалификация“ – 1 848 000 лв.

Чл. 3. Министърът на вътрешните работи
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. 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 във връзка с чл. 77, ал. 2 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 11 декември 2019 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9487

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 331
ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията 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 транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2019 г.,
както следва:
1. намаляване на утвърдените разходи по
„Политика в областта на транспорта“, по бюджетна програма „Организация, управление
на транспорта, осигуряване на безопасност,
сигурност и екологосъобразност“, с 545 673 лв.;
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2. увеличаване на утвърдените разходи
по „Политика в областта на съобщенията и
информационните технологии“, по бюджетна
програма „Развитие на съобщенията и информационните технологии“, с 431 700 лв.;
3. увеличаване на утвърдените разходи по
бюджетна програма „Административно обслужване, медицинска и психологическа експертиза“
със 113 973 лв.
Чл. 2. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши налагащите се от чл. 1 промени по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
за 2019 г., като уведоми за това министъра на
финансите.

системен оператор“ – ЕАД, ТЕЦ „Марица Изток 2“ – ЕАД, „Мини Марица-изток“ – ЕАД,
Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ и „АЕЦ Козлодуй“ – ЕАД;
2. от 1 април 2020 г.:
а) възложителите по чл. 5, ал. 2, 3 и 4 от
Закона за обществените поръчки, които не са
посочени в т. 1, като Централният орган за
покупки в сектор „Здравеопазване“ и Централният орган за покупки за общините прилагат
платформата относно задълженията за изпращане на решенията по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 2
и обявленията по чл. 35, ал. 1 и чл. 36, ал. 1,
т. 3 и 6 от Закона за обществените поръчки;
б) възложителите по чл. 6, ал. 1 от Закона
за обществените поръчки.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 11 декември 2019 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се
приема на основание § 131, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за
изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г.; изм.
и доп., бр. 83 от 2019 г.).
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

9545

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332
ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за приемане на график за използване на Централизираната електронна платформа по чл. 39а,
ал. 1 от Закона за обществените поръчки
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема график за изпълнение на задължението на възложителите за
използване на Централизираната електронна
платформа по чл. 39а, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, както следва:
1. от 1 януари 2020 г.:
а) възложителите по чл. 5, ал. 2, т. 3, 4 и
10 – 12 от Закона за обществените поръчки
съгласно Административния регистър по чл. 61,
ал. 1 от Закона за администрацията, както и
по чл. 5, ал. 2, т. 17 от Закона за обществените
поръчки относно Централния орган за покупки
за нуждите на органите на изпълнителната
власт;
б) кметовете на Столична община, община Пловдив, община Варна, община Стара
Загора, община Благоевград, община Бургас
и община Русе;
в) възложителите по чл. 5, ал. 2, т. 13 от
Закона за обществените поръчки – Агенция
„Митници“, Агенцията за държавна финансова
инспекция, Държавната комисия по хазарта и
Националната агенция за приходите;
г) възложители по чл. 5, ал. 4 от Закона за
обществените поръчки – „Електроенергиен

9546

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333
ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи за
2019 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за 2019 г. в общ размер 2 142 819 лв. за дължими плащания към бенефициенти по влезли в
сила съдебни решения за отменени финансови
корекции, разпределени, както следва:
1. по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г. – 594 482 лв.;
2. по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2019 г. – 1 140 722 лв.;
3. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за
2019 г. – 407 615 лв.
(2) Средствата по чл. 1, ал. 1 да се осигурят
за сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите по централния бюджет за
2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да
се увеличат разходите по бюджетна програма
„Администрация“ по бюджета на Министерството на икономиката за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се увеличат показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да
се увеличат разходите по бюджетна програма
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„Администрация“ по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 2 да се увеличат показателите по чл. 18, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да
се увеличат разходите по бюджетна програма
„Ефективна администрация и координация“ по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2019 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 3 да се увеличат показателите по чл. 22, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 5. Когато плащанията по влезли в сила
съдебни решения за отменени финансови корекции са към бюджетни организации, могат
да се извършат промени по реда на чл. 110,
ал. 4 и 6 и/или на чл. 112, ал. 3 от Закона за
публичните финанси.
Чл. 6. Mинистърът на икономиката, министърът на околната среда и водите и министърът
на регионалното развитие и благоустройството
да извършат съответните промени по бюджетите си за 2019 г. и да уведомят министъра на
финансите.
Чл. 7. 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 министъра на икономиката, на
министъра на околната среда и водите и на
министъра на регионалното развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 11 декември 2019 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334
ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Тарифата за
таксите, които се събират по Закона за хазарта, приета с Постановление № 289 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 92
от 2012 г.; попр., бр. 98 от 2012 г.; изм. и доп.,
бр. 17 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) За разглеждане на документи по подадено по електронен път искане за издаване на

ВЕСТНИК

БРОЙ 99

лиценз за организиране на онлайн залагания
се събира такса в размер 95 на сто от размера
на дължимата по ал. 1, т. 6 такса.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 5:
„5. за разглеждане на документи по подадено
искане за извършване на промени по издаден
лиценз за организиране на онлайн залагания
се събират следните такси:
а) за подмяна на игрален софтуер на комуникационно оборудване за организиране на
онлайн залагания – 4000 лв.;
б) за увеличаване броя на игрален софтуер
на комуникационно оборудване за организиране
на онлайн залагания – 4000 лв.;
в) за намаляване броя на игрален софтуер на
комуникационно оборудване за организиране
на онлайн залагания – 2000 лв.;
г) за подмяна/преработка на игралните
модули на игрален софтуер на комуникационно оборудване за организиране на онлайн
залагания – по 200 лв. за всеки модул;
д) за увеличаване броя на игралните модули
на игрален софтуер на комуникационно оборудване за организиране на онлайн залагания – по
200 лв. за всеки модул;
е) за намаляване броя на игралните модули
на игрален софтуер на комуникационно оборудване за организиране на онлайн залагания – по
100 лв. за всеки модул;
ж) за промяна на интернет страницата за
организиране на онлайн залагания – 100 лв.;
з) за промяна на адреса на контролния
локален сървър – 100 лв.;“.
2. Досегашните т. 5 – 7 стават съответно
т. 6 – 8.
3. Създава се т. 9:
„9. за разглеждане на документи по подадено
по електронен път искане за извършване на
промени по издаден лиценз се събира такса в
размер 95 на сто от дължимата такса по т. 1 – 8.“
§ 3. В чл. 12 ал. 2 се изменя така:
„(2) Дължимите такси се заплащат по банков
път, като таксата по чл. 11 може да се заплаща
и в брой в касата на Държавната комисия по
хазарта.“
Заключителна разпоредба
§ 4. По висящи производства, образувани
по искания, подадени преди влизането в сила
на постановлението, се заплащат таксите в
размерите, определени с постановлението, в
3-дневен срок от влизането му в сила, включително и когато в тарифата не е била предвидена такса за разглеждане на съответното
искане и/или за извършване на съответната
административна услуга.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9548
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 335
ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството 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 регионалното развитие
и благоустройството за 2019 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи по:
а) „Политика за интегрирано развитие на
регионите, ефективно и ефикасно използване на
публичните финанси и финансовите инструменти за постигане на растеж и подобряване качеството на жизнената среда“, бюджетна програма
„Стратегическо планиране на регионалното и
пространствено развитие, децентрализация и
управление на финансовите инструменти за
регионално и местно развитие и териториално
сътрудничество“, с 412 000 лв., в т.ч. разходи
за персонал – 92 000 лв.;
б) „Политика в областта на подобряване на
инвестиционния процес чрез усъвършенстване
на информационните системи на кадастъра и
имотния регистър, подобряване качеството на
превантивния и текущ контрол в строителството и на строителните продукти“, бюджетна
програма „Геодезия, картография и кадастър“,
с 1 195 000 лв.;
в) бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“ с 1 631 160 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по „Политика за поддържане, модернизация и изграждане
на техническата инфраструктура, свързана с
подобряване на транспортната достъпност и
интегрираното управление на водните ресурси
и геозащита“, бюджетна програма „Устройство
на територията, благоустройство, геозащита,
водоснабдяване и канализация“, с 3 238 160 лв.,
в т.ч. разходи за персонал – 92 000 лв.
Чл. 2. Министърът на регионалното развитие
и благоустройството да извърши съответните
промени по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за
2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на регионалното развитие
и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 11 декември 2019 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9549
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336
ОТ 13 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2019 г. за
изграждане на Автомагистрала „Хемус“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
в размер 483 000 000 лв. за изграждане на
Автомагистрала „Хемус“ от км 222+000 до км
310+940, разделен на три участъка: Участък 7
от км 222+000 (след пресичането на път I-5)
до км 265+600 (след пътен възел „Ковачевско
кале“, пресичане с път II-51 – по идеен проект);
Участък 8 от км 265+500 (след пътен възел
„Ковачевско Кале“, пресичане с път II-51 – по
идеен проект) до км 299+000 (след пътен възел
„Лозница“, пресичане с път II-49 – по идеен
проект); Участък 9 от км 299+000 (след пътен
възел „Лозница“, пресичане с път II-49 – по
идеен проект) до км 310+940 (начало на участък в строителство), включително пътен възел
„Буховци – Юг“ (при пресичането на път I-4
с път III-5102).
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2019 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика за поддържане,
модернизация и изграждане на техническата
инфраструктура, свързана с подобряване на
транспортната достъпност и интегрираното
управление на водните ресурси и геозащита“,
бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“, по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2019 г.
(2) Със сумата 1 380 000 000 лв. да се увеличи показателят по чл. 22, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2019 г.
Чл. 3. Министърът на регионалното развитие
и благоустройството да извърши съответните
промени по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството за
2019 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Икономията в показателя по чл. 2,
ал. 2 не може да се използва за поемането на
ангажименти за разходи за други цели.
Чл. 5. Сумата по чл. 1, ал. 1 се превежда
от бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
по негова банкова сметка за чужди средства,
открита в изпълнение на Постановление № 308
на Министерския съвет от 2018 г. (ДВ, бр. 105
от 2018 г.), за изплащане на задълженията по
изграждане на посочените в чл. 1, ал. 1 участъци от Автомагистрала „Хемус“ и се отразява
като разход за 2019 г. по съответната област на
политика и бюджетна програма по чл. 2, ал. 1.
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Чл. 6. 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 министъра на регионалното развитие
и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 11 декември 2019 г.
За министър-председател:
Томислав Дончев
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9550

РЕШЕНИЕ № 740
ОТ 11 ДЕКЕМВРИ 2019 Г.

за откриване на процедура за възлагане на
концесия за морски плаж „Варна – централен“,
община Варна, област Варна
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона
за устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм.,
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие, Решение № 604
от 22 юли 2016 г. на Министерския съвет за
утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане
на конкурс за определяне на концесионер на
морски плаж (необн.), изменено с Решение
№ 682 на Министерския съвет от 14.11.2019 г.,
и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процеду ра за възлагане на
концесия на обект – изключителна държавна
собственост – морски плаж „Варна – централен“, община Варна, област Варна, наричан
по-нататък „обект на концесията“.
1.1. Обек т ът на кон цеси я та е морск и
плаж „Варна – централен“, обособена част
от крайбрежната плажна ивица, с обща площ
74 173 кв. м, съставляващ поземлен имот с
идентификатор 10135.1509.13 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землището
на гр. Варна, община Варна, област Варна, одобрени със Заповед № РД-18-98 от 10.11.2008 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, индивидуализиран съгласно данните в Акт за изключителна
държавна собственост № 1541 от 13 ноември
2015 г. и специализираната карта и регистър
на морски плаж „Варна – централен“, приета
с Протокол № 5/12 от 13 февруари 2013 г. на
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комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на
специализираните карти и регистри на обектите
по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството
на Черноморското крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесията е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, за удобно използване на преместваемите обекти и за улесняване придвижването
и ползването на плажните услуги от хората с
увреждания, и е с размер 60 277 кв. м и с точки,
определящи активната плажна площ от № 1
до № 279 в Координатна система „Българска
геодезическа система 2005“.
1.3. В активната плажна площ не са включени
следните обекти съгласно данните на приетата
специализирана карта и регистър на морски
плаж „Варна – централен“: общата площ на заливаемите площи в размер 84 кв. м и площта,
заета от обекти на инфраструктурата в размер
13 812 кв. м, представляващи – 2 асфалтови
площадки с обща площ 18 кв. м, едно барбекю
с площ 8 кв. м, 11 бетонови площадки с обща
площ 919 кв. м, 7 бетонови стълби с обща площ
81 кв. м, една водна пързалка с площ 1458 кв. м,
2 зелени площи с обща площ 59 кв. м, една
кална баня с площ 1476 кв. м, 1 брой компресори и агрегати с площ 66 кв. м, 9 плочника
с обща площ 1166 кв. м, 1 подиум с площ
195 кв. м, 30 сгради с обща площ 7466 кв. м, 1
трафопост в сграда с площ 39 кв. м, 3 шахти с
обща площ 8 кв. м; навеси към масивни сгради
с обща площ 773 кв. м; подпорни стени с обща
площ 80 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата
линия 1127 м и с точки по границите, определящи общата площ на морския плаж от № 1
до № 242 в Координатна система „Българска
геодезическа система 2005“.
1.5. Прилежащата акватория, включена в
обекта на концесията, е с широчина 200 м,
измерена от бреговата линия на морския плаж.
1.6. Към обекта на концесията са включени
следните принадлежности:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения, които
ще бъдат поставени върху обекта на концесията
от концесионера, необходими за здравното и
медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, по осигуряване на водното
спасяване, по обезопасяване на прилежащата
акватория, за спортно-развлекателна дейност
и заведения за бързо обслужване, определени
с концесионния договор;
1.6.2. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необ-

БРОЙ 99

ДЪРЖАВЕН

ходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени с
концесионния договор;
1.6.3. прилежаща техническа инфраструктура
по смисъла на § 5, т. 31 от допълнителните
разпоредби на Закона за устройство на територията и всяка друга самостоятелна вещ, които
осигуряват безпрепятствено, нормално и безопасно функциониране на обекта на концесията
или на предоставянето на услугите – предмет
на концесията, извън посочените принадлежности, посочени в т. 1.6.1 и 1.6.2.
2. Според предмета си концесията включва:
2.1. Основен предмет: управление на услуги
от обществен интерес на обекта на концесията,
поддържан със средства, осигурени от концесионера, на негов риск срещу правото му да
получава приходи от потребителите на услугите или от трети лица срещу задължението
му да заплаща концесионно възнаграждение
към концедента.
2.2. Допълнителен предмет: извършване на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.6.1 със съществуващите мрежи, елементи
и съоръжения на техническата инфраструктура
по т. 1.6.2 с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги
съгласно обявени цени, предложени от участника в откритата процедура, които не могат да се
увеличават за срока на действие на концесионния договор, и други плажни принадлежности,
използвани от посетителите на морския плаж.
3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни
услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие
с действащото законодателство и след съгласуване с концедента.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 20 години.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор
и срокът на концесията не може да се продължава, освен ако действащото законодателство
го позволява.
6. Концесионният договор влиза в сила
един месец след сключването му, при положение
че са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на преместваемите обекти и съоръжения.
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7. Концесията се осъществява при следните
условия:
7.1. Извършването на задължителните дейности, други дейности и услуги, осъществявани
на обекта на концесията, и свързаните с тях
разходи се осигуряват със средства на концесионера и на негов риск.
7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно и
безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. зоната на активната плажна площ за
свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите да е равностойна
като достъп до морето със зоните с разположени
от концесионера плажни принадлежности, които той предоставя възмездно на посетителите
на морския плаж;
7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на обекта на концесията акватория с широчина 200 м;
7.2.6. здравно и медицинско обслужване на
посетителите на обекта на концесията;
7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесията
съгласно действащото законодателство и концесионния договор;
7.2.9. поставяне на нормативно изисквани
указателни табели със схеми на отделните зони
и условия на концесията;
7.2.10. опазване на обществения ред на обекта
на концесията.
8. Основни права и задължения по концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. извърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
8.1.3. да поставя преместваеми обекти и
съоръжения, като при необходимост ги свързва със съществуващите мрежи и съоръжения
на техническата инфраструктура с временни
връзки или да осигури по друг начин функционирането на преместваемите обекти и съоръжения съгласно действащото законодателство;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти, съоръжения и отделни дейности.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени
от него, да осигури изпълнението на условията
по т. 7.2;
8.2.2. да поддържа обекта на концесията и
принадлежностите по т. 1.6 съгласно действащото законодателство, като това задължение
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следва да се конкретизира в концесионния
договор;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията и да осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
8.2.4. при изработване на специализираните
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания,
осигуряващи:
8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, чистотата на морската вода в прилежащата акватория, дюните, флората, както и съхранението
на биологичното разнообразие в съответствие
с природната биогеографска характеристика;
8.2.5. да предприема необходимите действия
по реда на екологичното законодателство, в
случай че някоя от предвидените за изпълнение
дейности – предмет на концесията, представлява инвестиционно предложение, попадащо в
обхвата на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда, и може да бъде разрешено
само след одобряване съгласно изискванията
на Закона за опазване на околната среда и/
или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
система, като не допуска изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или за одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор и нормативната уредба;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по т. 7.2;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок плащането на дължимите концесионни
възнаграждения;
8.2.10. публично да оповестява цените на
предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията
дейности, които не са съвместими с условията
по т. 7.2 и с услугите и дейностите по т. 3;
8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение и за добро
изпълнение на задълженията по концесионния
договор;
8.2.14. да не извършва и да не допуска извършването на незаконно строителство и/или
поставянето на неодобрени преместваеми обекти и съоръжения върху обекта на концесията
и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, увредят или да доведат до
промяна в площта и качеството на морския
плаж или да увредят околната среда чрез
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допускане на движение на моторни превозни
средства, провеждане на офроуд състезания,
изхвърляне на отпадъци, извън определените
за това места, добив на пясък и разполагане
на каравани и палатки върху морския плаж;
8.2.16. да не прехвърля правата и задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване на
обекта на концесията или на части от него от
трети лица при условия, по ред и с последици,
определени с концесионния договор;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на
концесионния договор на отговорните за това
лица и да осигурява информация и достъп за
осъществяването на контрола от оправомощени
представители на концедента при условия и
по ред, определени с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация, без наличие
на незаконно строителство на обекта на концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, екзекутивна) и друга документация и
информация, свързани с обекта на концесията
и с неговата експлоатация;
8.2.20. при условия и по ред, определени с
концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата „платени плажни
принадлежности“ обявените цени за ползването
на един чадър и на един шезлонг за целия срок
на концесията трябва да са в размери не поголеми от предложените в офертата, на риск
на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията
и приращенията върху обекта на концесията
или принадлежностите му, които са публична
държавна собственост, в съответствие с действащото законодателство;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на плащането на концесионните възнаграждения и
на другите задължения на концесионера по
концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор, в т. ч., но не само, на
цените по т. 8.2.21;
8.3.5. да получава информационни доклади
от концесионера за изпълнението на концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията и до документацията на концесионера за
осъществяване на контролните си правомощия;
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8.3.7. при настъпване на форсмажорни обстоятелства, чрез компетентните си органи да
определи трети лица, които временно да използват обекта на концесията или части от него;
8.3.8. по ред, определен с концесионния
договор, да го прекрати едностранно при
неизпълнение от страна на концесионера на:
8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и
1.6.3, без наличие на незаконно строителство
върху обекта на концесията и/или неправомерно
поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна,
екзекутивна) и друга документация и информация, свързани с обекта на концесията и с
неговата експлоатация;
8.3.9.3. плащане на всички задължения от
концесионера на концедента.
8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта
на концесията, съответно да приеме обекта
на концесията от концесионера, след прекратяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението
на задълженията на концесионера по концесионния договор и изпълнението на условията
на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територията на обекта на концесията по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, да
наема подизпълнители за извършване и/или
за предоставяне на услуги и за извършването
на дейностите, както и да отдава под наем
преместваеми обекти и съоръжения.
10. Определя следните гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка календарна година от действието на концесионния договор концесионерът
представя и поддържа при условия и по ред,
определени в договора за концесия, потвърдени
безусловни неотменяеми банкови гаранции,
издадени от финансови институции, определени
по съгласие на страните, както следва:
10.1.1. за периода от влизането в сила на
договора до края на същата календарна година
концесионерът представя банкова гаранция за
цялостно изпълнение на договора в размер 50 на
сто от пълния размер на предложеното от него
концесионно възнаграждение с включен ДДС;
10.1.2. за всяка календарна година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение – в размер 50 на сто
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от размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна година, с включен ДДС;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите
задължения по договора – в размер 30 на сто
от размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо в предходната календарна година, с включен ДДС;
10.1.2.3. за календарната година, в която
изтича срокът на концесията, банковите гаранции по т. 10.1.2 се предоставят и определят от
размера на последното дължимо концесионно
възнаграждение.
10.2. Концесионерът дължи неустойки при
неизпълнение, включително за извършване
и/или допускане на незаконно строителство
върху обекта на концесията, при забавено и/
или неточно изпълнение на договорните задължения и лихви за забавено изпълнение на
паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът на
неизпълнението на отделните задължения се
определят с концесионния договор.
10.3. Във всички случаи на неизпълнение
от страна на концесионера концедентът има
право да търси освен определените неустойки
и лихви, и обезщетение по общия ред съгласно
действащото законодателство.
11. Концесионерът извършва плащане на
годишни концесионни възнаграждения с включен ДДС без гратисен период, дължими за
всяка година от срока на концесията, платими
по банков път. За срока на концесията концесионерът дължи заплащането на 20 годишни
концесионни възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 137 322 лв. без
ДДС, определено съгласно Методика, приета
от Министерския съвет, въз основа на базата
за изчисляване – в левове, и на размер на отчисления от базата – в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното
възнаграждение се определя съгласно класираната на първо място оферта, но не е по-малък
от 3,30 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
възнаграждения с включен ДДС се изплащат
от концесионера, както следва:
11.3.1. за периода от влизането в сила на
договора до края на същата календарна година
първото дължимо концесионно възнаграждение
се заплаща еднократно в срок до един месец
от влизането в сила на концесионния договор;
размерът на първото дължимо концесионно
възнаграждение е равен на размера, който
е предложен от определения за концесионер
участник;
11.3.2. за всяка следваща година от срока
на концесията дължимото концесионно възнаграждение с включен ДДС се заплаща на две
равни вноски, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
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11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. когато срокът на концесионния договор изтича преди посочените дати в т. 11.3.2.1 и
11.3.2.2, концесионерът е задължен да заплати
съответно дължимата вноска от последното
концесионно възнаграждение до крайния срок
на договора, в случай че се дължи такава;
11.3.4. в приложение към концесионния
договор – неразделна част от него, се изготвя
справка за всяко дължимо концесионно възнаграждение по години и сроковете за заплащане
на вноските по т. 11.3.2.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в концесионния договор или в допълнително споразумение
към него изисквания, свързани с националната
сигурност и отбраната на страната.
12.2. При експлоатацията на обекта на концесията да не уврежда околната среда.
12.3. При осъществяване на дейностите по
концесията да не застрашава човешкото здраве
и живот.
13. В концесионния договор следва да бъде
включена клауза за преразглеждане, която да
съдържа опция или възможност за изменение
на стойността на концесията, без да се променя
предметът є.
14. За всяка година от срока на концесията
концесионерът застрахова при условия и по
ред, определени с договора, принадлежностите
по т. 1.6.2.
15. Определя следните изисквания, свързани
с обекта на концесията:
15.1. Приращенията и подобренията върху
обекта на концесията или върху негова принадлежност, които са публична държавна собственост, стават собственост на държавата от
момента на възникването им, а собствеността
върху приращенията и подобренията на обекта
на концесията или върху негова принадлежност, които са частна държавна собственост,
се урежда с концесионния договор.
15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които не
са трайно прикрепени към морския плаж, са
частна държавна собственост от момента на
поставянето им и не представляват подобрение
на обекта на концесията.
15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение към морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.4. Концесионерът е длъжен да осигури за
своя сметка присъединяването на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.2 към
съответните общи мрежи.
15.5. Не са налице специфични изисквания,
свързани с националната сигурност и отбраната
на страната. При промяна на това обстоятелство
страните по концесионния договор следва да
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сключат допълнително споразумение по реда
на действащото законодателство.
16. Концесионерът се определя чрез открита
процедура.
17. Изисквания, свързани с характера на
концесията:
17.1. Участниците следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности с
предмет, идентичен или сходен с този на концесията за услуги за морски плажове.
17.2. Участниците следва да докажат, че
разполагат с необходимия човешки ресурс за
извършване на услугите – предмет на концесията.
17.3. Концедентът не дължи на концесионера
плащане по Закона за концесиите.
18. Изисквания към професионалните или
техническите способности и финансовото и
икономическото състояние на участниците:
18.1. Всеки участник следва да прилага
система за управление на качеството EN ISO
9001:2015, ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007
и ISO 13009:2015 с обхват за морски плажове, като в противен случай не се допуска до
участие в процедурата.
18.2. Всеки участник следва да предостави
доказателства за осигуряването или за наличието и за произхода на средствата, необходими за
изпълнението на предложената от него оферта.
19. Критериите за комплексна оценка на
офертата и тяхната относителна тежест са:
19.1. Размер на ставката за роялти (годишно
концесионно възнаграждение) – с относителна
тежест 40 на сто.
19.2. Най-ниска предложена цена на един
чадър и един шезлонг в зоната за платени плажни принадлежности за срока на концесията – с
относителна тежест 40 на сто.
19.3. Предложение за инвестиции за организация на целогодишно санитарно-хигиенно
поддържане на морския плаж – с относителна
тежест 20 на сто.
20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 68 661 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция, платима
съгласно условията, посочени в документацията
за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията
се организира от министъра на туризма и се
провежда от комисия, назначена от министърпредседателя.
22. Решението подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисията
за защита на конкуренцията в 10-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“ по
реда на глава шеста от Закона за концесиите.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9463
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за допълнение на Наредба № 6 от
2008 г. за утвърждаване на образци на заповед
за изпълнение, заявление за издаване на заповед
за изпълнение и други книжа във връзка със
заповедното производство (обн., ДВ, бр. 22 от
2008 г.; изм., бр. 52 от 2009 г. и бр. 64 от 2018 г.;
Решение № 3988 на Върховния административен
съд от 2019 г. – бр. 85 от 2019 г.)
§ 1. Създава се нов чл. 4:
„Чл. 4. При уважаване на заявлението по
чл. 3 съдът издава заповед за изпълнение по
чл. 410 ГПК по образец съгласно приложение № 2 (за парично задължение), съответно
съгласно приложение № 3 (за предаване на
движими вещи).“
§ 2. Създава се нов чл. 9:
„Чл. 9. В съответствие с чл. 625 – 627 ГПК
за издаване на Европейска заповед за плащане
и другите книжа, свързани с нея, се използват
образците, приложени към Регламент (ЕО)
№ 1896/2006 на Европейския парламент и на
Съвета за създаване на процедура за Европейска заповед за плащане.“
§ 3. Създават се нови приложения № 2 и
№ 3:
„Приложение № 2
към чл. 4
ЗАПОВЕД № ...........
за изпълнение на парично задължение по
чл. 410 ГПК
гр. ...................... на ........................ г.
(дата)

Районен съд ..............................., ...................
отделение, в проведеното на ....................... г.
в за к ри т о ра зпоред и т ел но зас еда н ие по
ч. гр. дело № ............../......... г. по описа на
съда за ............................., док ла двано о т
......................................... районен съдия, като
разгледа подаденото заявление за издаване
на заповед за изпълнение по реда на чл. 410
и сл. ГПК и след като прецени, че са налице
предпоставките за уважаване на искането и
на основание чл. 411, ал. 3 ГПК,
Р а з п о р е ж д а:
Длъжникът ...................................................,
адрес ...................................................................,
тел.: .................., факс .........., ел. поща ...........,
представляван от .............................................,
и длъжникът .....................................................,
адрес ...................................................................,
тел.: .................., факс ..........., ел. поща ..........,
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представляван от .............................................,
да заплати/заплатят солидарно/разделно на
кредитора ..........................................................,
адрес ...................................................................,
тел.: ................, факс ............., ел. поща ..........,
представляван от .............................................,
кредитора ..........................................................,
адрес ...................................................................,
тел.: .................., факс ..........., ел. поща ..........,
представляван от .............................................,
сумата .................................................................
за .........................................................................
с ................. лихва от ............... г. до ........ г. и
....................... лихва от ......... г. до изплащане
на вземането, както и сумата .........................
разноски по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: ...............................................................
Присъдената сума може да бъде:
– внесена по следната банкова сметка на
заявителя/кредитора .......................................;
– платена по следния начин: .....................
Важна информация за длъжника
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да подадете в съда писмено възражение
по образец, приложен към заповедта, че не
дължите изпълнение на вземането по издадената заповед за изпълнение.
2. Да платите сумата, посочена в настоящата заповед, и да подадете в съда писмено
възражение по образец, приложен към заповедта, за изпълнение изцяло или частично на
задължението Ви. Към това възражение се
прилагат доказателства за изпълнението на
задължението с препис за заявителя.
3. Ако възражението бъде подадено в двуседмичния срок, заповедта няма да влезе в сила.
4. Настоящата заповед е издадена единствено на информация, предоставена от кредитора.
Тази информация не е проверявана от съда.
5. Ако до изтичане на двуседмичния срок
не изпълните задължението или не подадете
писмено възражение до съда, заповедта влиза в
сила и подлежи на принудително изпълнение.
6. Заповедта подлежи на обжалване пред
Окръжен съд ............................ само в частта
за разноските в двуседмичен срок от връчването.
Районен съдия: .....................
(...................)
Приложение № 3
към чл. 4
ЗАПОВЕД № ...........
за изпълнение на задължение за предаване
на движими вещи по чл. 410 ГПК
гр. ...................... на ........................ г.
(дата)

Районен съд ..........................., ......................
отделение, в проведеното на ..................... г.
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в за к ри т о ра зпоред и т ел но зас еда н ие по
ч. гр. дело № ............/......... г. по описа на съда
за ......................................., докладвано от ........
..............................................................................
районен съдия, като разгледа подаденото заявление за издаване на заповед за изпълнение по
реда на чл. 410 и сл. ГПК и след като прецени,
че са налице предпоставките за уважаване на
искането и на основание чл. 411, ал. 3 ГПК,
Р а з п о р е ж д а:
Длъжникът ...................................................,
адрес ...................................................................,
тел.: ............., факс ............., ел. поща .............,
представляван от .............................................,
и длъжникът .....................................................,
адрес ...................................................................,
тел.: ............., факс ............., ел. поща .............,
представляван от (6а) ......................................,
да предаде/предадат на кредитора ................,
адрес ...................................................................,
тел.: ............., факс ............., ел. поща .............,
представляван от .............................................,
кредитора ..........................................................,
адрес ...................................................................,
тел.: ............., факс ............., ел. поща .............,
представляван от .............................................,
следната вещ .....................................................,
която ...................................................................
с ...... лихва от ............... г. до ....................... г.,
както и сумата .................................... разноски
по делото.
Вземането произтича от следните обстоятелства: .........................................................
Присъдената сума може да бъде:
– внесена по следната банкова сметка на
заявителя/кредитора .................................... ;
– платена по следния начин: ...................
Важна информация за длъжника
Предоставя Ви се възможност в двуседмичен срок:
1. Да подадете в съда писмено възражение по образец, приложен към заповедта,
че не дължите изпълнение на вземането по
издадената заповед за изпълнение.
2. Да предадете вещта, посочена в настоящата заповед, и да подадете в съда писмено
възражение по образец, приложен към заповедта, че сте изпълнили изцяло или частично
задължението си. Към това възражение се
прилагат доказателства за изпълнението на
задължението с препис за заявителя.
3. А ко възра жението бъде подадено в
двуседмичния срок, заповедта няма да влезе
в сила.
4. Настоящата заповед е издадена единс т вено на информа ц и я, п редос та вена о т
кредитора. Тази информация не е проверявана от съда.
5. Ако до изтичане на двуседмичния срок
не изпълните задължението или не подадете писмено възражение до съда, заповедта
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влиза в сила и подлежи на принудително
изпълнение.
6. Заповедта подлежи на обжалване пред
Окръжен съд ................................................. само
в частта за разноските в двуседмичен срок
от връчването.
Районен съдия: .......................
(...................)“

9428

Министър:
Данаил Кирилов

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
Наредба за изменениe и допълнение на Наредба № РД-07-7 от 2019 г. за включване в
механизма лична помощ (ДВ, бр. 53 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 1, ал. 1, т. 3 думите „изпълнение
на трудовите правоотношения“ се заменят
със „сключване и изпълнение на трудовия
договор между доставчика на лична помощ
и асистента“.
§ 2. В чл. 2 се прави следното допълнение:
1. В ал. 7 след думите „липсващи документи,“ се добавя „и/или липсва съгласие по
чл. 13, ал. 2 и/или ал. 3 от Закона за личната
помощ,“.
2. Алинея 9 се изменя така:
„(9) Ползвателят на личната помощ може
писмено да заяви до кмета на съответната
община, че не желае да:
1. ползва лична помощ;
2. ползва пълен брой часове, определени в
направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона за
хората с увреждания, в този случай ползвателят може да посочи предоставяне и ползване
на по-малък брой часове за лична помощ.“
3. В ал. 12 думите „съответната дирекция
„Социално подпомагане“,“ се заменят с „Агенцията за социално подпомагане,“.
4. В ал. 13 след думите „от Закона за
счетоводството,“ се добавя „с изключение на
документите, за които е предвиден по-дълъг
срок за съхранение“.
§ 3. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. (1) В заявлението по чл. 2, ал. 2
ползвателят може да посочи асистент-заместник, който да изпълнява функциите на
асистента, предоставящ личната помощ по
сключения трудов договор, в случаите на
негово отсъствие.
(2) В случаите, когато ползвател на лична
помощ получава добавка за чужда помощ по
чл. 103 от Кодекса за социално осигуряване
и месечна помощ за отглеждане на дете с
трайно увреждане по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни помощи за деца, конкретният
размер на средствата от месечната помощ за
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отглеждане на дете с трайно увреждане се
изчислява, като от получената сума по чл. 2,
ал. 6 първо се приспада размерът на добавката за чужда помощ по чл. 103 от Кодекса
за социално осигуряване.“
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „асистент/и“ се добавя „и асистент-заместник/ци“.
2. В ал. 5:
а) точка 6 се изменя така:
„6. брой часове за лична помощ, определени
в направлението по чл. 25, ал. 2 от Закона
за хората с увреждания, или брой часове за
лична помощ, заявени от ползвателя, който
не може да бъде по-голям от определените в
направлението;“
б) точка 8 се изменя така:
„8. план-график за работа на асистента за
определените в споразумението месечен брой
часове, в който се определят разпределението
на работното време в работни дни и дейностите, които се извършват в съответствие
с предпочитанията на ползвателя на лична
помощ, както и други условия, свързани с
предоставянето на механизма лична помощ;“.
3. В ал. 7 изречение второ се заличава.
4. Алинеи 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 се отменят.
§ 5. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. (1) В 7-дневен срок от сключването
на споразумението по чл. 3, ал. 3 доставчикът
на лична помощ сключва трудов договор с
асистента по образец (приложение № 3).
(2) Изпълнението на задълженията по трудовия договор на асистента започва от 1-во
число на месеца, следващ месеца на сключване на договора, а на асистент-заместника
от датата, определена в договора за начало
на неговото изпълнение.
(3) С трудовия договор се определят страните, мястото на работа, времетраенето му,
характерът на работата, датата на сключването
му и началото на неговото изпълнение, основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер и периодичността
на тяхното изплащане, продължителността на
работния ден, размерът на основния платен
годишен отпуск, еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване
на трудовия договор, както и други права и
задължения, доколкото не противоречат на
разпоредбите на Кодекса на труда.
(4) Трудовите договори се сключват на
основание:
1. член 114 от Кодекса на труда, когато
броят на определените в споразумението по
чл. 3, ал. 3 часове за предоставяне на лична
помощ е до 84 часа месечно;
2. член 68, ал. 1, т. 1 или 2 във връзка с
чл. 138 от Кодекса на труда, когато броят на
определените в споразумението по чл. 3, ал. 3
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часове за предоставяне на лична помощ е от
85 часа до 151 часа месечно;
3. член 68, ал. 1, т. 1 или 2 от Кодекса на
труда за пълна продължителност на работното време, когато броят на определените
в споразумението по чл. 3, ал. 3 часове за
предоставяне на лична помощ е от 152 часа
до 168 часа месечно;
4. член 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда
за заместване на определения в споразумението по чл. 3, ал. 3 асистент.
(5) За трудовите договори по ал. 4, т. 2
продължителността на работния ден се определя, както следва:
1. 4-часов работен ден, когато броят на
определените в споразумението по чл. 3, ал. 3
часове за предоставяне на лична помощ е от
85 часа до 94 часа месечно;
2. 5-часов работен ден, когато броят на
определените в споразумението по чл. 3, ал. 3
часове за предоставяне на лична помощ е от
95 часа до 115 часа месечно;
3. 6-часов работен ден, когато броят на
определените в споразумението по чл. 3, ал. 3
часове за предоставяне на лична помощ е от
116 часа до 136 часа месечно;
4. 7-часов работен ден, когато броят на
определените в споразумението по чл. 3, ал. 3
часове за предоставяне на лична помощ е от
137 часа до 151 часа месечно.
(6) Основното месечно трудовото възнаграждение в трудовия договор се определя,
кат о оп ределен и т е в споразу мен иет о по
чл. 3, ал. 3 брой часове за предоставяне на
лична помощ се умножат с часовата ставка
за положен труд по механизма лична помощ,
определена по чл. 31 от Закона за личната
помощ.
(7) Ползвателят на личната помощ участва
в договарянето, в управлението и контрола
на вида и времетраенето на положения труд
от асистента и предлага прекратяване на
трудовия договор чрез писмено заявление до
доставчика на лична помощ при спазване на
разпоредбите на Кодекса на труда.
(8) Изменението или прекратяването на
споразумението по чл. 3, ал. 3 е основание
съответният трудов договор да бъде изменен
или прекратен.“
§ 6. Създава се чл. 3б:
„Чл. 3б. (1) Когато ползвателите на лична
помощ са лица по чл. 13, ал. 2 и 3 от Закона
за личната помощ, кметът на съответната
община изпраща информация за сключване,
изменение или прекратяване на трудовите
договори на Агенцията за социално подпомагане, съответно на Националния осигурителен
институт, по ред, уреден в споразумението
по чл. 2, ал. 11.
(2) При п ром я на на обс т оя т елс т вата,
която води до промяна в предоставянето
и ползването на лична помощ, кметът на
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съответната община уведомява Агенцията
за социално подпомагане и Националния
осигурителен институт в 3-дневен срок от
узнаването за промяната по ред, определен
в споразумението по чл. 2, ал. 11.
(3) В случаите на отсъствие на асистента, който предоставя личната помощ по
сключения трудов договор, доставчикът на
лична помощ предлага и назначава на ползвателя асистент-заместник или включване
в подходяща социална услуга за периода на
отсъствието.“
§ 7. В чл. 9 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „до първо число
на месеца“ се добавя „на прекратяването на
договора, съответно на месеца,“.
2. В ал. 3 след думите „следващ месеца
на прекратяването на договора,“ се добавя
„съответно от първо число на месеца на прекратяване на договора, ако през това време
не е била предоставена лична помощ,“.
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато представеният отчет на асистента съответства на план-графика и са отработени всички работни дни в съответния
календарен месец, но действително отработените часове са по-малко или повече от
определените в споразумението, се смята,
че са предоставени определените в споразумението месечен брой часове.“
2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
3. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) При неспа зва не на с рокове т е по
ал. 3 и 4 кметът на общината може да заяви
изплащане на средствата за действително
отработеното време от асистентите за съответния месец с подаване на писмено искане,
придружено със съответния финансов отчет
по ползватели, към искането за плащане за
следващия отчетен месец.
(7) При повторно неспазване на срока
по ал. 3 и 4 средствата за изплащане на
възнагражденията на асистентите за реално
отработеното време за съответния месец
остават за сметка на бюджета на общината
и не могат да бъдат включвани в искане за
плащане.“
§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 цифрата „2“ се заменя с „3“ и
числото „15-о“ се заменя с „18-о“.
2. В ал. 2 цифрата „3“ се заменя с „4“.
§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „три месеца“ се заменят
с „шест месеца“.
2. Алинея 12 се изменя така:
„(12) Не се смята за нарушение отсъствието
на асистента от дома на ползвателя, когато е
свързано с обучение, работа, рехабилитация
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и/или други дейности от социалния живот
на ползвателя. В тези случаи се извършва
последващо посещение в 7-дневен срок в
дома или на друго място, което ползвателят
посещава, придружен от асистента.“
§ 11. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 2
се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нов раздел I:
„I. Ще ползвам броя на определените
часове в направлението по чл. 25, ал. 2 от
Закона за хората с увреждания:
 Да/ Не
(в случаите на отговор „не“ се посочва конкретен брой
часове за лична помощ, който не може да бъде поголям от определения брой часове в направлението)

Ще ползвам брой часове за лична помощ
месечно ………………………………………“
2. Раздели I, II, III, IV и V стават съответно
II, III, IV, V и VI.
3. В раздел II след думите „електронен
адрес ……………………“ се добавя следният текст:
„1 Избирам за асистент-заместник следното
лице:
.............................................................................,
(име, презиме, фамилия на лицето, което ще
предоставя лична помощ)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер:.....................,
постоянен адрес: ...............................................
.............................................................................,
(населено място, ПК, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)

настоящ адрес:....................................................
.............................................................................,
(попълва се, когато не съвпада с постоянния –
населено място, ПК, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон: .............................................................,
електронен адрес: ............................................ “
4. В раздел IIІ изречението „(Конкретният
размер на средствата от месечната помощ за
отглеждане на дете с трайно увреждане, предоставена по чл. 8д, ал. 5, т. 2 от Закона за семейни
помощи за деца, за заплащане на положения
труд по механизма лична помощ се определя,
като часовата ставка по чл. 31 от Закона за
личната помощ се умножи по определените в
направлението брой часове.)“ се изменя така:
„(Конкретният размер на средствата от месечната помощ за отглеждане на дете с трайно
увреждане, предоставена по чл. 8д, ал. 5, т. 2
от Закона за семейни помощи за деца, за заплащане на положения труд по механизма лична
помощ се определя, като часовата ставка по
чл. 31 от Закона за личната помощ се умножи
по заявените в раздел I брой часове месечно).“
5. В раздел V се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 думите „по раздел II“ се заменят
с „по раздел III“.
2. Създава се т. 7:
„7. Съгласен съм администраторът на лични данни по смисъла на Закона за защита на
Приложимо за случаите на отсъствие на асистента, предоставящ личната помощ.
1
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личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 и
в съответствие с политиката си за поверителност да обработва, търси, получава и/или
предоставя личните ми данни от/на други
институции и организации с цел ползване на
механизма лична помощ.“
§ 12. В приложение № 2 към чл. 3, ал. 5
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2 след думата „редът“ се
добавя „, мястото“.
2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Споразумението се сключва за
срок от .......................... съгласно издаденото
направление за предоставяне на лична помощ
от дирекция „Социално подпомагане“.
(2) Броят на часовете месечно за предоставяне и ползване на личната помощ по
настоящото споразумение е ……………..……….“
3. В чл. 3 т. 2 се изменя така:
„2. организира и ръководи дейността по
предоставянето на личната помощ, като следи за спазване на план-графика за работа на
асистента, в който се определят разпределението на работното време в работни дни и
дейностите, които се извършват в съответствие
с предпочитанията на ползвателя на лична
помощ, както и други условия, свързани с
предоставянето на механизма лична помощ;
план-графикът се изготвя съвместно от асистента и ползвателя;“.
4. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 4:
„4. уведоми при всеки случай, когато се
налага промяна на мястото на работа извън
населеното място в съответствие с потребностите на ползвателя на лична помощ;“.
2. Досегашните т. 4, 5 и 6 стават съответно
т. 5, 6 и 7.
5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 4:
„4. уведоми страните по настоящото споразумение при всеки случай, когато се налага
промяна на мястото на работа на асистента
извън населеното място;“.
2. Досегашните т. 4 и 5 стават съответно
т. 5 и 6.
§ 13. Приложение № 3 към чл. 3, ал. 8 се
изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 3а, ал. 1
ТРУДОВ ДОГОВОР
№ ................../..................... г.
Днес, .............. 20..... г., в гр. (с) .......................
на основание чл. 67, ал. 1, т. 2 във връзка с
чл. 70 от Кодекса на труда, чл. 3а от Наредба
№ РД-07-7 от 2019 г. за включване в механизма лична помощ и въз основа на сключено
тристранно споразумение № ................................
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между:
1. ..........................................................................,
гр. .............................., ул. .........................................,
ЕИК по БУЛСТАТ .................................................,
със седалище и адрес на управление ................
....................................................................................,
представляван от ...................................................,
ЕГН: .........................................................................,
наричан РАБОТОДАТЕЛ, от една страна,
и
2. ...........................................................................,
(трите имена по документ за самоличност)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен номер: ......................,
постоянен адрес: .....................................................
....................................................................................,
(населено място, ПК, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)

настоящ адрес: .......................................................,
(попълва се, когато не съвпада с постоянния –
населено място, ПК, улица №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон: .................................,
електронен адрес: ..................................................,
със завършено образование ................................,
специалност .............................................................,
вид на документа за самоличност: ....................,
издадена ...................................................................,
дата на издаването: ........................................... г.,
квалификация .........................................................,
правоспособност ....................................................,
общ трудов/служебен стаж ..... г. ..... м. ....... д.,
в т.ч. по специалността .........................................,
наричан РАБОТНИК, се сключи този трудов
договор.
1. РАБОТОДАТЕЛЯТ възлага, а РАБОТНИКЪТ приема да изпълнява длъжността
„Личен асистент“ с код по НКПД: 53221002,
по длъжностна характеристика, с която РАБОТНИКЪТ предварително се е запознал и
му е връчен екземпляр от нея.
2. Мястото на работа е ............ и/или друго
място, което следва от характера на работата,
свързано с предоставянето на механизма лична помощ.
3. Работното време за деня е пълно –
.................. часа
или
непълно съгласно чл. 138 от Кодекса на
труда – ………… часа.
Разпределението на работното време е съобразно индивидуалния план-график за работа.
4. Договорът се сключва:
на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на
труда за определен срок ........................................
.....................................................................................
(посочва се срокът)
или
на основание чл. 68, ал. 1, т. 2 от Кодекса
на труда за извършване на определена работа
.....................................................................................
.....................................................................................
(посочва се точно работата)
или
на основание чл. 114 от Кодекса на труда
за работа през определени дни от месеца
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или
на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса
на труда за заместване на работник или
служител, който отсъства от работа.
5. Настоящият договор e със срок на изпитване .......................................... месеца, като клаузата за изпитване е в полза на двете страни.
6. Основното месечно трудово възнаграждение е в размер на ................................................. лв.
(с цифри и думи)
7. Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит е в
размер на ......................................................................
8. Трудовото възнаграждение се изплаща в
следните срокове: ........................................................
9. РАБОТНИКЪТ има право на основен платен годишен отпуск в размер на: .................... работни дни.
10. Други права и задължения ..........................
11. РАБОТНИКЪТ ще постъпи на работа на:
..........................................................................................
(определя се дата съгласно чл. 3а, ал. 2 от Наредба
№ РД-07-7 от 2019 г.)

12. Срокът на предизвестие при прекратяване на трудовия договор е еднакъв и за двете
страни и е в размер на 3 месеца, но не повече
от остатъка от срока на договора.
13. Други условия: ................................................
14. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на Кодекса на
труда.
Работник: ...............
Работодател: ........................
(подпис)


(длъжност, подпис,
печат)

Изготвил/съгласувал договора: .........................
Екземпляр от трудовия договор, подписан от
двете страни, е връчен на работника на .............
..........................................................................................
Връчил: ...................... Получил: .............................
(име, подпис)


(име, длъжност,
подпис)“

§ 14. В приложение № 4 към чл. 6, ал. 3
се правят следните изменения и допълнения:
1. Думите „Спрямо мен не са налагани мерки
за защита по Закона за домашното насилие“
се заменят със „Не са ми налагани мерки като
извършител по Закона за защита от домашното
насилие спрямо ползвател на лична помощ“.
2. Думите „декларация, че не са ми налагани мерки за защита по Закона за домашното
насилие по отношение на ползвател на лична
помощ;“ се заменят с „декларация, че не са
ми налагани мерки като извършител по Закона за защита от домашното насилие спрямо
ползвател на лична помощ;“.
3. След изречението „Известно ми е, че за
неверни данни, посочени в настоящото заявление, нося наказателна отговорност по чл. 313
от Наказателния кодекс.“ на нов ред се добавя
изречението „Съгласен съм администраторът на
лични данни по смисъла на Закона за защита
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на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 и в
съответствие с политиката си за поверителност
да обработва, търси, получава и/или предоставя
личните ми данни от/на други институции и
организации с цел предоставяне на механизма
лична помощ.“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 15. Споразуменията по чл. 2, ал. 11 и по
чл. 3, ал. 3 се изменят в едномесечен срок
от обнародването на наредбата в „Държавен
вестник“.
§ 16. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Деница Сачева
9443

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ
НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
НАРЕДБА № 17
от 5 декември 2019 г.

за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на имуномедиирани
заболявания
Член единствен. С тази наредба се приема
фармако-терапевтично ръководство за лечение
на имуномедиирани заболявания съгласно
приложението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приложението се публикува като притурка 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 реимбурсиране на лекарствените продукти.
§ 4. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти съгласно Протокол
№ 361 от 5.12.2019 г.
Председател:
Николай Данчев
9465

НАРЕДБА № 18
от 5 декември 2019 г.

за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на урологични заболявания
Член единствен. С тази наредба се приема фармако-терапевтично ръководство за
лечение на урологични заболявания съгласно
приложението.
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приложението се публикува като притурка 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 реимбурсиране на лекарствените продукти.
§ 4. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти съгласно Протокол
№ 361 от 5.12.2019 г.
Председател:
Николай Данчев
9466

ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 8247
от 3 юни 2019 г.

по административно дело № 424 от 2019 г.
Върховният административен съд на Република България – пето отделение, в съдебно
заседание на шестнадесети май две хиляди и
деветнадесета година в състав: председател:
Анна Димитрова, членове: Илиана Славовска, Тинка Косева, при секретар Николина
Аврамова и с участието на прокурора Емил
Георгиев изслуша докладваното от съдията
Тинка Косева по адм. дело № 424/2019.
Производството е по реда на чл. 185 и сл.
от А дминистративнопроцесуални я кодекс
(АПК).
Образувано е по жалба на Иван Георгиев
Горялов от гр. Пловдив чрез пълномощник
адвокат Надежда Йорданова срещу Наредба
№ 52 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортодонтия“, издадена от
министъра на здравеопазването – ДВ, бр. 95
от 3.12.2010 г. Жалбоподателят навежда доводи за незаконосъобразност на подзаконовия
нормативен акт като издаден при допуснати
съществени нарушения на изискванията на
Закона за нормативните актове и по-конкретно
в нарушение на чл. 26, ал. 2 от ЗНА, тъй като
при публикуването на проекта на наредбата
на интернет страницата на Министерството на
здравеопазването съставителят на проекта не
е публикувал както мотиви, така и доклад за
предложения проект. Според жалбоподателя
в нарушение на изискването на чл. 28, ал. 2
от ЗНА в приложимата редакция проектът
не е придружен с надлежна обосновка, поради което проектът за нормативен акт не е
следвало да бъде разглеждан и одобряван от
компетентния орган по аргумент от чл. 28,
ал. 3 от ЗНА. Излагат се съображения, че ос-
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порената наредба противоречи на разпоредби
на Закона за здравето и е в несъответствие
с целта на закона. Иска се отмяна на оспорената наредба. Претендира присъждане на
сторените по делото разноски.
Ответникът – министърът на здравопазването, чрез процесуалния си представител
поддържа становище за неоснователност на
жалбата. Твърдените от жалбоподателя нарушения на чл. 26, ал. 2 и чл. 28 от ЗНА, дори
и да са допуснати, счита за несъществени
и твърди, че същите не могат да повлияят
върху законосъобразността на проведеното
производство по приемане на нормативния
акт. Излага съображения, че наредбата е
издадена в съответствие с целта на закона.
Моли съдът да отхвърли жалбата. Не претендира разноски.
Представителят на Върховната админист рат ивна п рок у рат у ра дава мот иви рано
заключение за основателност на жалбата.
Счита, че при приемането на нормативния
акт не са спазени изискванията на чл. 77 от
АПК, чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 3 от ЗНА.
Неспазването на процедурните правила при
приемане на подзаконовия нормативен акт
е основание за отмяна по чл. 146, т. 3 във
връзка с чл. 196 от АПК.
Върховният административен съд, след
като провери допустимостта на жалбата, обсъди отделно и в съвкупност доказателствата
по делото и съобрази доводите на страните,
приема следното:
По допустимостта:
Оспорването срещу подзаконовия нормативен акт е допустимо – направено е от
надлежна страна и срещу подзаконов нормативен акт, който е предмет на съдебен контрол
предвид разпоредбата на чл. 185, ал. 1 АПК.
Наредбата е оспорена от жалбоподателя в
нейната цялост.
Съгласно чл. 186, ал. 1 от АПК право да
оспорват подзаконов нормативен акт имат
гражданите, организациите и органите, чиито
права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него
или за които той поражда задължения. Видно
от представените по делото доказателства:
диплома за завършено висше образование
и придобита професионална квалификация
„магистър – стоматолог“, удостоверение за актуално членство в Българския стоматологичен
съюз – районна колегия – Пловдив, и удостоверение от РЗИ – Пловдив, жалбоподателят
е практикуващ лекар по дентална медицина.
Оспорената наредба има за предмет утвърждаване на медицински стандарт „Ортодонтия“,
като дейността ортодонтия се осъществява
от лечебните заведения при спазване на стандарта по ал. 1, включително и специфичните
изисквания за оборудване и апаратура. От
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приложеното по делото удостоверение № 2283
от 12.12.2018 г., издадено от РЗИ – Пловдив, е
видно, че на основание чл. 40, ал. 10 от Закона
за лечебните заведения „Фабрика за усмивки Амбулатория за индивидуална практика
за първична помощ по дентална медицина
АИПППДМ“ – ЕООД, е вписана като лечебно
заведение в регистъра на РЗИ – Пловдив, и
се представлява от жалбоподателя д-р Иван
Георгиев Горялов. В утвърдения с наредбата
стандарт „Ортодонти я“ се регламентират
задължения на лекарите по дентална медицина, поради което нормативният акт пряко
засяга права и законни интереси и поражда
задължения за жалбоподателя, свързани с
качеството му на практик у ващ лекар по
дентална медицина. Следователно по своя
предмет на правно регулиране Наредба № 52
от 2010 г. безспорно рефлектира върху правата
и задълженията на жалбоподателя в качеството му на практикуващ лекар по дентална
медицина, поради което оспорването срещу
подзаконовия нормативен акт е допустимо.
По основателността:
Оспорената Наредба № 52 от 2010 г. на
министъра на здравеопазването е валиден
нормативен админист ративен ак т – издадена е от компетентен орган в изпълнение
на законова делегация. Член 6 от Закона
за лечебните заведения оправомощава министъра на здравеопазването да утвърди с
наредби медицинските стандарти. Наредбата
е издадена за прилагането на чл. 6, ал. 1 от
ЗЛЗ, съгласно който лечебните заведения
осъществяват дейността си при спазване на
утвърждаваните с наредби на министъра на
здравеопазването медицински стандарти за
качество на оказваната медицинска помощ и
осигуряване защита на правата на пациента.
Съобразно правилото на чл. 75, ал. 3 АПК
процесният нормативен административен акт
има наименование, сочещо вида и автора на
акта и главния му предмет. Текстът на наредбата е удостоверен по реда на чл. 78, ал. 1,
т. 2 АПК от издателя є и е изпълнено изискването на чл. 78, ал. 2 АПК за обнародване
на подзаконовия нормативен акт в „Държавен
вестник“ като условие за неговата валидност.
Видно от съдържанието и предметния є обхват, в съответствие с разпоредбите на чл. 7,
ал. 2 и чл. 12 ЗНА урежда само материята,
за която законът предвижда издаването є. В
този смисъл процесната наредба е валиден
нормативен административен акт.
Оспорената наредба обаче е незаконосъобразна поради допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените
правила, а именно – издадена е в разрез
с императивните норми на чл. 28, ал. 2 и
чл. 26 от ЗНА (в относимата редакция преди
изменението в ДВ, бр. 34 от 3 май 2016 г.).
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Подзаконовото нормативно регулиране
е конс т и т у ц ион но п ризната фу н к ц и я на
висшите органи на изпълнителната власт,
осъществявана в публичен интерес – чл. 115
КРБ. Дейността по издаване на нормативни
административни актове, бидейки същностен
белег на държавното управление и основен
правен регулатор, се подчинява на общите
принципи на чл. 4, 6, 8 и 12 АПК – законност,
съразмерност, равенство и достъпност, публичност и прозрачност. Спазването на предвидената процедура е императивно задължение
на натоварените с нормотворчески правомощия административни органи, обезпечаващо
законосъобразното формиране на управленски решения и приемането на регулиращите
определени обществени отношения правни
норми по разумен, компетентен и стабилен
начин. Нормотворческият процес се основава
и на принципите на обоснованост, стабилност, откритост и съгласуваност – чл. 26,
ал. 1 ЗНА. В тази връзка ЗНА придава изключително значение на мотивирането на
предложението за приемане на нормативен
акт и възможността за предварителното му
разгласяване и обсъждане с всички заинтересовани преди внасянето му за обсъждане
и приемане от компетентния орган, за да се
гарантират горепосочените принципи, които
формулират и целите на изискването. По
силата на чл. 28, ал. 2 ЗНА мотивите, съответно докладът към него, трябва да съдържат:
1) причините, които налагат приемането; 2)
целите, които се поставят; 3) финансовите и
други средства, необходими за прилагането
на новата уредба; 4) очакваните резултати
от прилагането, включително финансовите,
ако има такива; 5) анализ за съответствие
с правото на Европейския съюз. Проект на
нормативен акт, към който не са приложени
отговарящи на изрично заложените в закона критерии мотиви, съответно доклад, не
се обсъжда от компетентния да го приеме
орган – чл. 28, ал. 3 ЗНА. Мотивировката с
дефинираното от законодателя съдържание
трябва да е налице преди внасяне на проекта
за обсъждане, да е публикувана и да е станала достояние на всички заинтересовани
лица, за да могат същите реално да упражнят
правото си на предложения и становища по
проекта. С оглед императивния им характер
неизпълнението на посочените процедурни
правила представлява съществено нарушение.
В случая с решение № 79 от 2.11.2010 г. от
заседание на ръководството на Министерството на здравеопазването е приет проектът за
Наредба за медицински стандарт „Ортодонтия“. По делото е представена разпечатка от
интернет страницата на Министерството на
здравеопазването за публикуване на проект на
медицински стандарт „Ортодонтия“, видно от
която проектът е публикуван на 10.11.2010 г.,
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като с определение от съдебно заседание
съдът е приел за безспорно между страните,
че е спазено изискването за престояване на
проекта на наредбата на интернет страницата на Министерството на здравеопазването
поне 14 дни. Проектът на наредбата обаче е
публикуван в интернет страницата на Министерството на здравеопазването без мотиви,
съответно доклад, съгласно изискването на
чл. 26, ал. 2 от ЗНА в приложимата редакция.
При тези данни основателно се явява възражението в жалбата за съществено нарушение
на процесуалните правила при приемането
на оспорения нормативен акт.
При издаване на обжалваната наредба не
са спазени разпоредбите на чл. 77 от АПК
и чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 3 от ЗНА. Неоснователен е доводът на ответника, че дори
и да било допуснато процесуално нарушение, то не било съществено и не можело да
доведе до отмяна на акта. Този аргумент е
несъстоятелен. Процедурата по приемане на
нормативния административен акт е разписана императивно в закона и неизпълнението
є е съществено нарушение и представлява
самостоятелно основание за отмяна на акта.
Нормата на чл. 26, ал. 2 от ЗНА в приложимата редакция следва да бъде тълкувана
в съответствие с чл. 77 от АПК, задължаващ
компетентния орган да издаде нормативен
акт, след като обсъди проекта с направените
становища, предложения и възражения, което в случая не е изпълнено и представлява
нарушение на императивни правни норми,
съдържащи се в нормативен акт от по-висока
степен. За издаването на процесната наредба
липсват каквито и да е било мотиви. По делото няма данни такива да са публикувани,
преди същата да стане част от обективното
позитивно право. Представеният доклад на
стр. 29 от делото от д-р Симеон Даракчиев,
изх. № 96-00-3 от 4.11.2010 г., с който са изпратени три проекта за обявяване на сайта
на министерството, включително и проект
на Наредба за утвърждаване на медицински
стандарт „Ортодонтия“, по същество няма
изискуемото съдържание и не изпълнява целта
на закона, тъй като в него не се съдържат
мотиви относно проекта за нормативен акт, с
които заинтересованите лица да се запознаят
и да направят предложения и становища по
проекта. Наличието на адекватни мотиви е от
значение за проверката дали утвърждаването
на стандарта е пропорционално и спазени ли
са нормите на административното регулиране
с оглед финансовата или материална тежест,
която адресатите на предвидените изисквания следва да понесат за изпълнението им.
Липсата на мотиви към публикувания проект
на наредбата налага извода, че въобще не е
проведено надлежно обществено обсъждане,
такова е било осъществено само привидно, за
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да бъде отчетено като изпълнено законовото
задължение за провеждането му. Задълженията на съставителя на проекта, предвидени в
чл. 28, ал. 2 от ЗНА, да включи определено
съдържание в мотивите, респ. в доклада,
са също императивно зададени и целят гарантиране на принципите на обоснованост,
стабилност, откритост и съгласуваност. По
този начин Законът за нормативните актове
придава изключително значение на мотивирането на предложението за приемане на
нормативен акт и възможността за предварителното му разгласяване и обсъждане от
всички заинтересовани страни. Проект на
нормативен акт, към който не са приложени
мотиви, съответно доклад, по силата на ал. 3
на чл. 28 от ЗНА, не следва да се обсъжда от
компетентния орган. Проектът следва да бъде
известен преди внасянето му за обсъждане.
Заедно с мотивите, съответно доклада, към
него същите трябва да са публикувани и да са
станали достояние на всички заинтересовани
лица, за да могат същите да се запознаят
с тях и реално да упражнят правото си на
предложения и становища по проекта.
Като не е изложил мотиви в съответствие
с изискванията на чл. 26, ал. 2 от ЗНА във
връзка с чл. 77 от АПК, както и на чл. 28
от ЗНА, и е приел процесния нормативен
акт, административният орган е допуснал
съществено нарушение на административнопроизводствените правила, което представлява самостоятелно основание за отмяна на
оспорената наредба.
Липсата на надлежна обосновка по смисъла
на чл. 28 от ЗНА препятства съдебния контрол
по същество за законосъобразност на подзаконовия нормативен акт и съответствието му с
материалноправните норми, включително за
съответствието му с чл. 2, т. 2 от Закона за
здравето и чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните
заведения, в каквато посока са част от оплакванията на жалбоподателя, и съответно води
до извода за неговата незаконосъобразност.
В този смисъл е и константната практика на
Върховния административен съд по сходни
дела (вж. Решение № 11894 от 7.11.2016 г. по
адм. дело 4272/2016 на ВАС, второ отделение; Решение № 149 от 9.01.2017 г. по адм.
дело 5341/2016 на ВАС, второ отделение;
Решение № 13199 от 5.12.2016 г. по адм. дело
4267/2016 на ВАС, седмо отделение; Решение
№ 13406 от 8.12.2016 г. по адм. дело 5339/2016
на ВАС, седмо отделение; Решение № 2499
от 28.02.2017 г. по адм. дело 14584/2016 на
ВАС, петчленен състав; Решение № 2759 от
7.03.2017 г. по адм. дело 11858/2016 на ВАС,
петчленен състав, и др.).
По изложените съображения настоящият
съдебен състав намира, че отсъствието на
всички задължителни за мотивирането проекта на нормативен административен акт
реквизити е съществен процесуален порок,
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налагащ отмяна на оспорената наредба на
основание чл. 146, т. 3 АПК.
С оглед изхода на спора на основание
чл. 143, ал. 1 от АПК на жалбоподателя се
дължат разноски. Ответникът не е направил
възра жение за прекомерност на адвокатското възнаграждение, поради което няма
основание за редуциране на заплатения адвокатски хонорар от 1000 лв. В този смисъл
Министерството на здравеопазването следва
да бъде осъдено да заплати разноски в полза
на оспорващия в размер на 1030 лв., от които
10 лв., представляващи внесена държавна
такса; 20 лв. такса за обнародване на съобщение в „Държавен вестник“ и адвокатско
възнаграждение в размер на 1000 лв.
Воден от горното и на основание чл. 193,
ал. 1, пр. 2 АПК Върховният административен
съд, пето отделение,
РЕШИ:
Отменя Наредба № 52 от 2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Ортодонтия“, издадена от министъра на здравеопазването (ДВ, бр. 95 от 3.12.2010 г.).
Осъжда Министерството на здравеопазването да заплати на Иван Георгиев Горялов от
гр. Пловдив, ул. Рожен № 6, ет. 2, сумата 1030
(хиляда и тридесет) лв. разноски по делото.
Решението може да бъде обжалвано с
касационна жалба пред петчленен състав на
Върховния административен съд в 14-дневен
срок от съобщаването му на страните.
При наличие на предпоставките по чл. 194
от Административнопроцесуалния кодекс решението подлежи на обнародване по начина,
по който е бил обнародван подзаконовият
нормативен акт, и влиза в сила от деня на
обнародването му.
Председател:
Георги Чолаков
9489
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1707-НС
от 12 декември 2019 г.

относно обявяване на Стойно Митев Стойнов
за народен представител във Втори изборен
район – Бургаски, в 44-то Народно събрание
С писмо вх. № НС-02-27 от 11 декември
2019 г. в ЦИК е получено Решение на Народното събрание от 11 декември 2019 г., с
което на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2
от Конституцията на Република България са
прекратени пълномощията на Диана Димова
Саватева като народен представител от Втори
изборен район – Бургаски, издигната от партия
ГЕРБ в 44-то Народно събрание.
Централната избирателна комисия следва
да обяви за народен представител следващия
в листата предвид предсрочното прекратяване
пълномощията на Диана Димова Саватева.
След извършена проверка на списък А и списък Б по многомандатни изборни райони се
установи, че следващият кандидат в листата
на партия ГЕРБ е Стойно Митев Стойнов.
Предвид горното и на основание чл. 57,
ал. 1, т. 1, чл. 247, ал. 1, т. 6 и чл. 302, ал. 1
от Изборния кодекс Централната избирателна
комисия
РЕШИ:
Обявява Стойно Митев Стойнов за народен представител в 44-то Народно събрание
от листата на партия ГЕРБ от Втори изборен
район – Бургаски.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Стефка Стоева
Секретар:
Севинч Солакова
9495
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-841
от 30 октомври 2019 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1
от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с
цел опазване на вековни дървета, установено с
констативен протокол № 006331/24.04.2019 г. на
РИОСВ – Стара Загора, и констативен протокол
№ ДС-12/31.05.2019 г. на РИОСВ – Шумен:
1. Обявявам за защитени следните вековни
дървета:
1.1. Вековно дърво от вида летен дъб (Querсus
robur), на възраст над 300 години, с височина
над 20 м, обиколка на ствола 4,80 м, намиращо
се в имот с идентификатор 48163.39.132 съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Елхово, община Николаево,
област Стара Загора, одобрена със Заповед № РД18-23 от 14.05.2010 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.
Вековното дърво е с координати X = 4715828.025,
Y = 516633.492, в координатна система БГС 2005
(кадастрална).
1.2. Вековно дърво от вида полски ясен (Fraxinus
angustifolia), на възраст около 170 години, с височина 22 м, обиколка на ствола 6,40 м, намиращо
се поземлен имот № 000177 съгласно картата на
възстановената собственост за землището на
с. Бял бряг, община Смядово, област Шумен.
Вековното дърво е с координати X = 4770156.088,
Y = 630002.964, в координатна система БГС 2005
(кадастрална).
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стеблото и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дърветата.
3. Обектите да се впишат в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. РИОСВ – Стара Загора, и РИОСВ – Шумен,
да осигурят обозначаването на вековните дървета.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
България.
6. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

9429

Министър:
Н. Димов

ЗАПОВЕД № РД-876
от 14 ноември 2019 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 109, ал. 1
от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)
с цел опазване на вековно дърво, установено с
констативен протокол № 006793/26.07.2019 г. на
РИОСВ – Стара Загора:
1. Обявявам за защитено дърво черница (Morus
nigra), на възраст над 100 години, с височина 17 м,
обиколка на ствола 3,10 м, намиращо се в двора
на Средно училище „Св. Паисий Хилендарски“,
УПИ I, кв. 29, имот с идентификатор 66737.888.9901
съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри за землището на с. Скалица, община
„Тунджа“, област Ямбол. Вековното дърво е с
координати X = 4681489.224, Y = 562360.096, в
координатна система БГС 2005 (кадастрална).
2. Забранявам изкореняването, отсичането,
кастренето, чупенето на клони, нараняването на
стеблото и всякакви други действия, които биха
довели до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на дървото.
3. Обектът да се впише в регистрите по чл. 113,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
4. РИОСВ – Стара Загора, да осигури обозначаването на вековното дърво.
5. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно
действащото законодателство на Реп ублика
България.
6. Заповедта да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Н. Димов
9430
ЗАПОВЕД № РД-884
от 15 ноември 2019 г.
На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41,
т. 5 и чл. 42, ал. 3 от Закона за защитените територии (ЗЗТ), писмо на Община Бобошево с вх.
№ 08-00-524 от 20.06.2019 г. на Министерството на
околната среда и водите (МОСВ) с цел осигуряване
на ефективна защита на растителен вид – анасонов
лопен (Verbascum anisophyllum Murb.), и неговото
местообитание променям режима на дейностите
на защитена местност „Находище на анасонов
лопен – с. Вуково“, в землището на с. Вуково,
община Бобошево, област Кюстендил, регламентиран със Заповед № РД-638 от 14.08.2013 г. на
министъра на околната среда и водите (МОСВ)
(ДВ, бр. 89 от 2013 г.), както следва:
1. Към т. 3 от Заповед № РД-638 от 14.08.2013 г.
на МОСВ се добавя т. 3.6. „разораване и разкопаване на земята“.
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2. Промяната по настоящата заповед не отменя
забранителните режими, определени със Заповед
№ РД-638 от 14.08.2013 г. на МОСВ.
3. 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
9406
ЗАПОВЕД № РД-885
от 15 ноември 2019 г.
На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41,
т. 4 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) и
писмо с изх. № БРЗТЗЗ-169 (4) от 5.06.2019 г. на
Регионалната инспекция по околната среда и
водите – Бургас (РИОСВ – Бургас), с цел осигуряване на по-добро съответствие между предмета
на опазване на защитената територия – природна
забележителност „Находище на урумово лале в
м. Лаликото“, и категорията защитена територия
по смисъла на ЗЗТ:
1. Прекатегоризирам природна забележителност „Находище на урумово лале в м. Лаликото“,
в землището на с. Терзийско, община Сунгурларе, област Бургас, и с. Венец, община Карнобат,
област Бургас, обявена със Заповед № 521 от
20.05.1985 г. на председателя на Комитета за
опазване на природната среда при Министерския
съвет (ДВ, бр. 45 от 1985 г.) в защитена местност
със същото наименование.
2. За защитена местност „Находище на урумово лале в м. Лаликото“ се запазва режимът
на дейностите, определен със заповедта по т. 1.
3. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
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
9407
ЗАПОВЕД № РД-886
от 15 ноември 2019 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5
от Закона за защитените територии (ЗЗТ), писмо
с изх. № 1778 (3) от 12.07.2019 г. на Регионалната
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инспекция по околната среда и водите – Плeвен
(РИОСВ – Плевен), и извършени по-точни замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – природна забележителност „Пещера
„Топля“, в землището на с. Голяма Желязна,
община Троян, област Ловеч, обявена със Заповед
№ 1799 от 30.06.1972 г. на министъра на горите
и опазване на природната среда (ДВ, бр. 59 от
1972 г.), от 9,000 дка на 8,916 дка.
2. В границата на природна забележителност
„Пещера „Топля“, определена със заповедта по т. 1,
попада поземлен имот с идентификатор 15703.184.3
съгласно кадастралната карта и кадастралните
регистри за землището на с. Голяма Желязна
(за 2019 г.), с ЕК АТТЕ 15703, община Троян,
област Ловеч, одобрени със Заповед № РД-18-44
от 1.06.2009 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
с площ 8,916 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките на
границата на природна забележителност „Пещера
„Топля“ и картният материал се съхраняват и са
на разположение в Министерството на околната
среда и водите (МОСВ) и в РИОСВ – Плевен.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
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
9431
ЗАПОВЕД № РД-887
от 15 ноември 2019 г.
На основание чл. 42, ал. 6 във връзка с ал. 5
от Закона за защитените територии (ЗЗТ), писмо
с изх. № 1778 (2) от 9.07.2019 г. на Регионалната
инспекция по околната среда и водите – Плевен (РИОСВ – Плевен), и извършени по-точни
замервания:
1. Актуализирам площта на защитена територия – защитена местност „Гарван“, в землището
на с. Дерманци, община Луковит, област Ловеч,
обявена като историческо място със Заповед
№ 2122 от 21.01.1964 г. на председателя на Комитета по горите и горската промишленост
при Министерския съвет (ДВ, бр. 6 от 1964 г.),
прекатегоризирана в защитена местност с цел
опазване на забележителен ландшафт със Заповед № РД-738 от 10.06.2003 г. на министъра на
околната среда и водите (ДВ, бр. 60 от 2003 г.),
от 6,000 дка на 6,822 дка.
2. В границата на защитена местност „Гарван“,
определена с акта за обявяване по т. 1, попада поземлен имот с идентификатор 20688.143.2 съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри за
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землището на с. Дерманци (за 2019 г.), с ЕКАТТЕ
20688, община Луковит, област Ловеч, одобрени
със Заповед № РД-18-1905 от 28.11.2018 г. на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър, с площ 6,822 дка.
3. Пълният опис на координатите на точките
на границата на защитена местност „Гарван“ и
картният материал се съхраняват и са на разположение в Министерството на околната среда и
водите (МОСВ) и в РИОСВ – Плевен.
4. Актуализираните данни по настоящата
заповед да се впишат в Държавния регистър на
защитените територии при МОСВ.
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
9408
ЗАПОВЕД № РД-894
от 21 ноември 2019 г.
На основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41,
т. 5 и чл. 42, ал. 3 от Закона за защитените територии (ЗЗТ) във връзка с постъпили в Министерството на околната среда и водите (МОСВ) писма
с вх. № 08-00-576 от 19.02.2019 г. на Община Своге
и с вх. № 08-00-576 от 20.05.2019 г. на Дирекция
на Природен парк „Врачански Балкан“ с цел
осигуряване на ефективна защита на предмета на
опазване на природна забележителност „Пещера
„Темната дупка“, вкл. характерни образувания,
разнообразна и богата фауна и водопад на подземна река, преминаваща през пещерата, както
и с цел осигуряване на възможност за научни
изследвания, провеждане на спасителни операции, осъществяване на поддържащи и ремонтни
дейности на съществуваща в пещерата инфраструктура и ограничаване на достъпа:
1. Променям режима на дейностите на природна забележителност „Пещера „Темната дупка“
в землището на с. Миланово, община Своге,
Софийска област, определен със Заповед № 2810
от 10.10.1962 г. на председателя на Главното управление на горите (ГУГ) при Министерския
съвет (МС) (ДВ, бр. 56 от 1963 г.), по т. 2 от
забранителните режими, както следва:
„2. Влизане в пещерата освен с цел провеждане
на научни изследвания, спасителни акции, осъществяване на поддържащи и ремонтни дейности
на съществуващата в пещерата инфраструктура по
т. 2.1, поставяне на метални решетки на входовете
на пещерата, както и унищожаването и чупенето
на образуванията (сталактити и сталагмити в нея),
както и замърсяването є. Начините на достъп,
условията, периодите и графиците за извършване
на дейноститe да се съгласуват с Регионалната
инспекция по околната среда и водите – София
(РИОСВ – София), и с Дирекция на Природен
парк „Врачански Балкан“.
2.1. Строителство и поставяне на преместваеми обекти, с изключение на поддържащи и
ремонтни дейности на съществуваща в пещерата
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инфраструктура – водохващане и водопровод за
питейно-битово водоснабдяване на с. Гара Лакатник, както и поставяне на метални решетки
на входовете на пещерата, които да ограничат
нерегламентирания достъп и същевременно да
осигурят безпрепятствен полет на обитаващите
пещерата прилепи. Начините на достъп, условията, периодите и графиците за извършване на
дейноститe да се съгласуват с РИОСВ – София,
и с Дирекция на Природен парк „Врачански
Балкан“.“
2. Настоящата заповед не отменя режимите по
т. 1, 3 и 4 за природна забележителност „Пещера
„Темната дупка“, установени със Заповед № 2810
от 10.10.1962 г. на председателя на ГУГ при МС.
3. Режимите на дейности за останалите пещери,
определени със Заповед № 2810 от 10.10.1962 г. на
председателя на ГУГ при МС, не се променят с
настоящата заповед.
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
9409

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
ЗАПОВЕД № РД-02-15-217
от 12 декември 2019 г.
Във връзка с необходимостта от осигуряване
на транзитния трафик по Европейската пътна
мрежа от връзката с Транспортен коридор № ІV
на запад до Транспортен коридор № ІХ в близост
до Велико Търново в границите на Република
България, ускоряване на процеса на икономическо и социално сближаване на регионално ниво,
с цел повишаване на качеството на обслужване
и допълнително изложени фактически мотиви,
описани в обяснителните записки към парцеларния план, на основание § 45, ал. 1 и 2 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ДВ, бр. 25 от 2019 г.),
чл. 129, ал. 3, т. 2, букви „б“ и „в“ и ал. 4 във
връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 1, 2, 5 и
6 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
заявление на Агенция „Пътна инфраструктура“ с
вх. № АУ13-30 от 20.11.2019 г.; Заповед № РД-0215-35 от 19.02.2019 г. на заместник-министъра на
регионалното развитие и благоустройството за разрешаване изработването на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП), допълнена
със Заповед № РД-02-15-105 от 13.05.2019 г., разгласени по реда на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ; съоб-
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щаване на проекта на ПУП – ПП с обявление
в бр. 70 от 3.09.2019 г. на „Държавен вестник“;
доказателства за извършено обявяване по реда
на чл. 128, ал. 2 от ЗУТ; констативен акт от
4.10.2019 г. на Община Угърчин за липса на възражения в законоустановения срок; констативен
акт от 4.10.2019 г. на Община Ловеч за липса на
възражения в законоустановения срок; Решение
№ 12-ПР/2018 г. на министъра на околната среда
и водите с преценка да не се извършва оценка на
въздействието върху околната среда; писма изх.
№ ОВОС-85 от 2.11.2018 г. и изх. № 12-00-1254
от 10.09.2019 г. на Министерството на околната
среда и водите; становище изх. № 33-НН-548 от
16.09.2019 г. на Министерството на културата;
Решение № КЗЗ-19 от 30.10.2019 г. на Комисията
за земеделските земи (КЗЗ) при Министерството
на земеделието, храните и горите (МЗХГ) за утвърждаване на трасе и площадка за проектиране;
писмо изх. № 12-4559 от 21.11.2019 г. от дирекция „Поземлени отношения и комасация“ при
МЗХГ за влязло в сила решение на КЗЗ; писмо
изх. № 66-3313 от 27.09.2019 г. от МЗХГ за изразяване на предварително съгласие на основание
чл. 24в от Закона за собствеността и ползването
на земеделските земи (ЗСПЗЗ); Решение № 686
от 27.09.2019 г. на Общинския съвет – гр. Угърчин, за изразяване на предварително съгласие
за промяна на предназначението на мери и
пасища, общинска собственост съгласно чл. 25
от ЗСПЗЗ; Решение № 1099 от 26.09.2019 г. на
Общинския съвет – гр. Ловеч, за изразяване на
предварително съгласие за промяна на предназначението на мери и пасища, общинска собственост, съгласно чл. 25 от ЗСПЗЗ; становище изх.
№ СЗДП 1824-3 от 13.09.2019 г. на „Северозападно
държавно предприятие“ ДП – Враца; заключение
за съгласуване на проект за ПУП – ПП с изх.
№ УС-00-6 от 7.10.2019 г., издадено от главния
държавен здравен инспектор при Министерството на здравеопазването, допълнено с писмо изх.
№ 04-15-191 от 4.12.2019 г. на главния държавен
здравен инспектор; писмо изх. № Е-12-00-314 от
12.09.2019 г. от Министерството на енергетиката;
становище рег. № 05-00-10 от 15.10.2019 г. на Министерството на отбраната; писмо рег. № 5785007388, екз. № 2/2019 г. от дирекция „Управление
на собствеността и социални дейности“ при Министерството на вътрешните работи; становище
рег. № 921000-582 от 24.09.2019 г. на Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита
на населението“ – Ловеч; писмо изх. № 127 от
29.11.2019 г. от „Геозащита Плевен“ – ЕООД; писмо изх. № ОБ-120-(2) от 24.09.2019 г. от Басейнова
дирекция „Дунавски район“; писмо рег. № 121860,
екз. № 2 от 30.08.2019 г. от Държавна агенция
„Разузнаване“; писмо рег. № Д-2086, екз. № 2 от
4.09.2019 г. от Държавна агенция „Национална
сигурност“; съгласувателно писмо рег. № ДАЕУ11483 от 29.08.2019 г. на Държавна агенци я
„Електронно управление“; писмо изх. № ЖИ-31738
от 9.09.2019 г. от Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“;
писмо изх. № ЦУ-ЕСО-7360#1 от 13.09.2019 г. от
„Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД;
писмо изх. № БТГ-04-04-52(3) от 3.10.2019 г. от
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„Булгартрансгаз“ – ЕАД; писмо изх. № 1203406228
от 16.09.2019 г. от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД; писмо изх. № ТОП-2206-5 от 5.09.2019 г.
от „В и К“ – АД, Ловеч, допълнено с писмо изх.
№ ТД-9637-1 от 2.12.2019 г.; писмо изх. № 526 от
16.09.2019 г. от „Напоителни системи“ – ЕАД,
клон Среден Дунав; съгласувателно становище
рег. индекс № 04-00-263 от 13.11.2019 г. на „Българска телекомуникационна компания“ – ЕАД;
писмо изх. № 6377 от 22.10.2019 г. от „А1 България“ – ЕАД; писмо изх. № TI47713 от 22.10.2019 г.
от „Теленор България“ – ЕАД; становище изх.
№ 81 от 22.10.2019 г. на „Глобъл Комюникейшън Нет“ – ЕАД; Удостоверение № 25-241136 от
3.10.2019 г. за приемане на проект за изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
издадено от Службата по геодезия, картография
и кадастър – Ловеч; протокол № УТАТУ-01-02-49
от 5.12.2019 г. от заседание на Националния
експертен съвет по устройство на територията
и регионална политика при Министерството
на регионалното развитие и благоустройството;
Решение № 250 от 25.04.2013 г. на Министерския
съвет на Република България, с което обект  А-2
„София – Ботевград – Шумен – Девня – Варна“
е определен за национален обект и обект с
национално значение, и Заповед № РД-02-15-79
от 11.04.2019 г. на министъра на регионалното
развитие и благоустройството за предоставяне
на изпълнението на функции по ЗУТ одобрявам
подробен устройствен план – парцеларeн план за
обект: АМ „Хемус“, участък от км 103+150 до км
122+260, в землищата на гр. Угърчин, с. Орляне,
с. Каленик и с. Катунец, община Угърчин, област
Ловеч, и с. Радювене и с. Лисец, община Ловеч,
област Ловеч, съгласно приетите и одобрени
текстови и графични части, представляващи
неразделна част от настоящата заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ във
връзка с чл. 132, ал. 1 и 2 от Административно
процесуалния кодекс настоящата заповед подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Административния съд – Ловеч, в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
За министър:
Н. Нанков
9530

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1123
от 11 декември 2019 г.
На основание чл. 64, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
утвърждавам образец на справка по чл. 73, ал. 1
от Закона за данъците върху доходите на физическите лица съгласно приложението.
На основание чл. 64, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица
настоящата заповед и приложението към нея
подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.
Министър:
Вл. Горанов

Година, за която се подава справката >>

3.1. Телефон

1

Дата

2

Код
корекция

4

5

Дата на раждане
(гггг/мм/дд)
6

Собствено
име
7

Презиме
8

Фамилно
име

9

10

месец

година

Подпис на представляващия:

11

Брутен
размер
на
дохода

Забележка: ЧФЛ* – Чуждестранно физическо лице, Тип И** - Тип идентификатор, ЗОВ*** - задължителни осигурителни вноски

3

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/
Сл. № от регистъра на
НАП/БУЛСТАТ на
физическо лице

Част ІІ Данни за изплатените доходи

4.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от
регистъра на НАП

3.2.e-mail

12

13

14

15

ЕИК на
преобразуващото
се предприятие
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ден

ЧФЛ*

4. Данни за представляващия (попълват се само когато платецът е юридическо лице):
4.1. Собствено име, презиме и фамилно
име на представляващия

3. За контакт >>

2. Наименование на предприятието /име на самоосигуряващото се
лице

1. ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП

Удържани
ЗОВ***

>> Отбележете, ако справката се подава при заличаване/прекратяване на предприятие в срока по чл. 162 от ЗКПО

Част І Идентификационни данни за платеца на дохода

Попълва се от
задълженото лице >>

Входящ № и дата >>

Брой
лица

ЗА ИЗПЛАТЕНИ ПРЕЗ ГОДИНАТА ДОХОДИ ПО ЧЛ. 73, АЛ. 1 ОТ ЗДДФЛ И ЗА УДЪРЖАНИТЕ
ДАНЪК И ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ОСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ

Удържан
данък по
ЗДДФЛ

Попълва се от
приходната
администрация >>

Тип И**

СПРАВКА

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Код на
държава

ДЪРЖАВЕН

Код на
дохода
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Посреднически услуги и дистрибуция на стоки

Консултантски услуги в различни области

Счетоводни и юридически услуги

Услуги по хуманно здравеопазване и ветеринарномедицински дейности

3072

3073

3074

3075

Доходи от продажба или замяна на движимо имущество, когато продажната цена се плаща на
части в различни данъчни години

Доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително ограничени вещни
права върху такова имущество
Доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително ограничени вещни
права върху такова имущество, когато продажната цена се плаща на части в различни
данъчни години
Доходи от продажба или замяна на движимо имущество (в т.ч. пътни, въздухоплавателни и
водни превозни средства; произведения на изкуството, предмети за колекции и антикварни
предмети и др. извън посочените с код 504 - 509)
509

508

507

506

505

Доходи от търговия с чуждестранна валута

Доходи от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други
финансови активи, с изключение на тези по чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ

Доход от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец със заличаване

Доходи от предоставяне на имущество по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото
на собственост върху имуществото
Доходи от продажба на вещи съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗДДФЛ

Доходи от други източници, извън посочените в предходните кодове, по чл. 35, т. 6 от ЗДДФЛ

Упражняване на права на интелектуална собственост по наследство по чл. 35, т. 5 от ЗДДФЛ

Производствени дивиденти от кооперации по чл. 35, т. 4 от ЗДДФЛ

Възнаграждения по договори за франчайз и факторинг по чл. 37, ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ
Авторски и лицензионни възнаграждения по чл. 37, ал. 1, т. 6 от ЗДДФЛ
Възнаграждения за технически услуги по чл. 37, ал. 1, т. 7 от ЗДДФЛ
Награди и възнаграждения за дейност, извършена на територията на страната от
чуждестранни физически лица - общественици, дейци на науката, изкуството, културата и
спорта, включително когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице (импресарска

Доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо
имущество, включително вноски по договор за лизинг, в който не е изрично предвидено
прехвърляне на правото на собственост, по чл. 37, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ

Доходи от доброволно здравно осигуряване и от застраховки "Живот" по чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ
Доходи от продажба или замяна на движимо имущество, предадено на лица, които имат право да извършват
събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на отпадъци в съответствие със Закона за
управление на отпадъците по чл. 38, ал. 10 от ЗДДФЛ
818

Доходи от допълнително доброволно осигуряване по чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ
817

Общ размер на доходите от дивиденти по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ с годишен размер до 100 лв. на физическо лице,
извън посочените с код 814
Доходи придобити от замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на дружества по глава деветнадесета,
раздел ІІ от ЗКПО по чл. 38, ал. 5 от ЗДДФЛ

Доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на физически лица по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ.

Вноски по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на собственост върху
недвижимо имущество по чл. 37, ал. 1, т. 11 от ЗДДФЛ
Доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на акции, дялове, компенсаторни инструменти,
инвестиционни бонове и други финансови активи по чл. 37, ал. 1, т. 12 от ЗДДФЛ
Неустойки и обезщетения от всякакъв вид, с изключение на обезщетенията по застрахователни договори,
начислени от местни юридически лица, местни еднолични търговци или чуждестранни юридически лица и
еднолични търговци чрез място на стопанска дейност или определена база в страната в полза на чуждестранни
физически лица, установени в юрисдикции с преференциален данъчен режим – чл. 37, ал. 1 във връзка с чл. 8, ал. 11
от ЗДДФЛ

816

815

8141

814

813

812

811

ВЕСТНИК

808

805
806
807

804

803

Стипендии за обучение в страната и чужбина по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ

802

Лихви, в т. ч. съдържащи се във вноски по лизинг, с изключение на лихви по облигации или
други дългови ценни книжа, издадени от държавата или общините и допуснати до търговия
на регулиран пазар в страната или в държава - членка на ЕС, или в друга държава - страна по
Споразумението за ЕИП - чл. 37, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ

Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер по чл. 37, ал. 1, т. 1 от
ЗДДФЛ

801

Част ІІІ - Доходи по глава шеста от ЗДДФЛ, подлежащи на облагане с окончателен данък, с изключение на подлежащите на деклариране по реда на чл. 142, ал. 5 от
ДОПК

504

503

606

605

604

603

601

403

402

ДЪРЖАВЕН

502

Услуги по образование и обучение в областта на спорта, активния отдих и изкуствата
Услуги за превоз на пътници
Услуги за превоз на товари
Строителни услуги и услуги по ремонт, поддържане и реконструкции на сгради
Услуги по ремонт и поддържане на превозни средства
Услуги по изработка на облекло и изделия от кожа
Други извънтрудови правоотношения
Доходи от наем на недвижимо имущество, включително придобити вноски по договор за лизинг, в който не е
предвидено прехвърляне правото на собственост на недвижимо имущество по чл. 31 от ЗДДФЛ
Доходи от наем на движимо имущество, включително придобити вноски по договор за лизинг, в който не е
предвидено прехвърляне правото на собственост на движимо имущество по чл. 31 от ЗДДФЛ
Възнаграждения по договори за: франчайз, факторинг и други договори за предоставяне за ползване на права по
чл. 31 от ЗДДФЛ
Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер по чл. 35, т. 1 от ЗДДФЛ

3078
3079
30710
30711
30712
30713
30714

Лихви, в т. ч. съдържащи се във вноски по лизинг, по чл. 35, т. 3 от ЗДДФЛ

Архитектурни и инженерни услуги

3077

401

Услуги в областта на информационните технологии

3076

Част ІІ - Доходи от прехвърляне на права или имущество

Финансови и застрахователни посреднически услуги

Доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения по чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ:

Доходи от упражняване на свободна професия по чл. 29, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ

Авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на
изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от техните автори, както
и възнаграждения за изпълнения на артисти-изпълнители по чл. 29, ал. 1, т. 2, б. „б” от
ЗДДФЛ
Доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона
за местните данъци и такси, по чл. 29, ал. 1, т. 2, б. „в” от ЗДДФЛ

Доходи от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и
плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство по чл. 29, ал. 1, т. 2, б. „а“ от ЗДДФЛ

Доходи от дейност като регистриран земеделски стопанин за производство на
непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство
на декоративна растителност, по чл. 29, ал. 1, т. 1 от ЗДДФЛ
Доходи за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство,
извън тези с код 301, по чл. 29, ал. 1, т. 2, б. „а” от ЗДДФЛ

3071

501

Номенклатура на кодовете за вида на дохода

Част І - Доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа

62

306

305

304

303

302

301

Код

2

С Т Р.
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822

821

820

819
Доходи от лихви, придобити от член на кооперация по заеми към кооперацията по чл. 38, ал. 11 от ЗДДФЛ
Доходи от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на
управление общо събрание на собствениците по чл. 38, ал. 12 от ЗДДФЛ
Доходи от лихви по банкови сметки на местни физически лица по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ
Облагаеми парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, които не са предоставени от
работодател или възложител.

Доходи от допълнително доброволно осигуряване, получени след придобиване право
допълнителна пенсия; доходи от инвестиции на техническите резерви, получени
застрахователни договори; доходи от инвестиции на активите на фондовете
допълнително пенсионно осигуряване, разпределени по индивидуалните партиди
осигурените лица (чл. 13, ал. 1, т. 7 от ЗДДФЛ)

902
907

905

904

УКАЗАНИЯ:

Доходи, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя
(чл. 13, ал. 1, т. 24 от ЗДДФЛ)

Лихви и отстъпки от български държавни, общински и корпоративни облигации, както и от подобни облигации,
емитирани съгласно законодателството на друга държава-членка на ЕС, или на държава - страна по
Споразумението за ЕИП (чл.13, ал.1, т. 9 от ЗДДФЛ)
Парични и предметни печалби, получени от участие в хазартни игри, организирани с лиценз, издаден по реда на
Закона за хазарта или съгласно законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, или държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; (чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ)

ВЕСТНИК

1. В Част І се попълват данните на предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на доходите. Когато справката се подава от правоприемник, се посочват
данните на правоприемника, като в тези случаи се попълва и колона 15 в Част ІІ.
2. В колона 1, Част ІІ се вписва „0“ за основни данни; „1“ – за коригиращи данни и „8“ – за заличаващи данни. При заличаване на данни се попълват само колони 1, 2,
3, 4 или 5, 6, 7, 8 и 10 в Част ІІ.
3. В Колона 2, Част ІІ се отбелязва „0“, ако лицето не е чуждестранно и „1“, ако е чуждестранно лице за Република България.
4. В колона 3, Част ІІ се вписва „0“ за лице с ЕГН; „1“ за лице с ЛН, ЛНЧ или „Сл. № от регистъра на НАП“; „2“ за физическо лице с БУЛСТАТ; „3“ за чуждестранно
физическо лице без посочените идентификатори, като в тези случаи колона 4 не се попълва, а се попълва датата на раждане в колона 5.
5. Колони от 2 до 9, Част ІІ не се попълват за изплатени доходи с кодове 8141, 820 и 821. Колона 14 „Брой лица“ се попълва само за доходи с код 8141.
6. Колона 9, Част ІІ се попълва само за чуждестранни физически лица.
7. В колона 10, Част ІІ се вписва кодът на дохода, посочен в номенклатурата след справката, според вида на изплатения доход. Ако на едно физическо лице са
изплатени доходи с различен код, данните се записват на отделни редове.
8. В колона 11, Част ІІ се посочва брутният размер на дохода, т.е. без приспадане на признатите разходи и/или направените удръжки от платеца на дохода. За доходи
с кодове 8141, 820 и 821 брутният размер на доходите за всички физически лица се вписва на един ред като обща сума и колона 15 „ЕИК на преобразуващото се
предприятие“ не се попълва.

ДЪРЖАВЕН

Указания за попълване на справката:

1. Справката се изисква на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) от предприятия и от самоосигуряващи се лица
- платци на доходи на физически лица през данъчната година. Предоставя се само по електронен път във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния
директор на НАП.
2. Справката се представя в Териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на платеца в срок до 28 февруари на следващата година. При откриване
на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице, след този срок, подателят има право да прави промени в тези данни в срок до 30 септември на годината,
през която е предоставена информацията.
3. При преобразуване или прехвърляне на предприятие справката се изготвя от правоприемника. При заличаване/прекратяване на предприятие справката се
представя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от ЗКПО.
4. Доходите от дивиденти и ликвидационни дялове по чл. 38, ал. 1 от ЗДДФЛ се включват в справката за годината, през която е взето решението за разпределяне на
дивидента, съответно за данъчната година на начисляването на сумите в случаите на скрито разпределение на печалбата, или за данъчната година на начисляване на
ликвидационния дял.
5. Доходите от продажба, замяна или друго възмездно прехвърляне на права или имущество по чл. 33, ал. 3 от ЗДДФЛ се включват в справката за данъчната година
на прехвърлянето.
6. Справка, която не съдържа всички изискуеми данни, не се счита за достоверна и не се приема! За непредставяне или несвоевременно представяне на
справката, както и за посочване на неверни или непълни данни, виновните лица се наказват с глоба или имуществена санкция по реда на чл. 82 от ЗДДФЛ.

на
по
за
на

Доходи от разпореждане с финансови инструменти по смисъла на § 1, т. 11 от ДР на ЗДДФЛ
(чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗДДФЛ)

Част ІV – Необлагаеми доходи, които на основаниe чл. 73, ал. 1, т. 4 от ЗДДФЛ се описват в справката, ако годишният размер на съответния доход, изплатен на
физическо лице, превишава 5000 лв.

агенция, продуцентска къща и други посредници) по чл. 37, ал. 1, т. 8 от ЗДДФЛ
Доходи от управление и контрол, от участие в управителни и контролни органи на
предприятия по чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ
Доходи от продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на недвижимо имущество по
чл. 37, ал. 1, т. 10 от ЗДДФЛ

901

810

809
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9515

Национална агенция за приходите обработва и защитава личните данни съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. Повече подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството й на
администратор на лични данни, можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите“, публикувана на интернет адрес:
www.nap.bg, или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg и телефон: 0700 18 700.

9. В колони 12 и 13, Част ІІ се посочват удържаните задължителни осигурителни вноски и размерът на удържания данък.
10. Сумите в колони 11, 12 и 13, Част ІІ се попълват в левове и стотинки до втория десетичен знак.
11. В колона 15, Част ІІ се посочва ЕИК на преобразуващото се предприятие, когато данните за изплатения доход от съответния код се подават от правоприемник. Ако
и правоприемникът е изплатил доходи на физическото лице със същия код, данните се записват на отделен ред.

4
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ДЪРЖАВЕН

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-813
от 25 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотни я регист ър (ДВ, бр. 57 о т 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия в
землището на с. Драгомир, община Съединение,
област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9446
ЗАПОВЕД № РД-18-814
от 25 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на с. Голям чардак, община Съединение,
област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9447
ЗАПОВЕД № РД-18-815
от 25 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Любен, община Съединение,
област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9448
ЗАПОВЕД № РД-18-816
от 25 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Малък чардак, община Съединение, област
Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9449
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ЗАПОВЕД № РД-18-817
от 25 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Найден Герово, община Съединение, област
Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9450
ЗАПОВЕД № РД-18-818
от 25 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Правище, община Съединение,
област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9451
ЗАПОВЕД № РД-18-819
от 25 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри за
неурбанизираната територия в землището на с.
Церетелево, община Съединение, област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9452
ЗАПОВЕД № РД-18-820
от 25 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за неурбанизираната територия в землището на гр. Съединение, община Съединение,
област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
9453
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ЗАПОВЕД № РД-18-821
от 25 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището на
с. Горна Митрополия, община Долна Митрополия,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-18-825
от 27 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Болярино, община Раковски,
област Пловдив.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

9454

ЗАПОВЕД № РД-18-822
от 25 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Комарево, община Долна Митрополия,
област Плевен.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9455

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-823
от 25 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Кръстина, община Камено,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9456

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-824
от 25 ноември 2019 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Русокастро, община Камено,
област Бургас.
Заповедта влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.

9457

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

9458

ЗАПОВЕД № РД-18-826
от 27 ноември 2019 г.
На основание чл. 49, ал. 1 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Решение
№ 6385 от 23.10.2015 г. на Aдминистративния съд
София-град, постановено по адм. д. № 1825/2014 г.,
одобрявам кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлен имот с идентификатор
68134.2095.686, район „Витоша“, Столична община,
област София (столица).
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗКИР.
Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗКИР кадастралната
карта и кадастралните регистри не подлежат на
обжалване.

9459

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № КД-14-43
от 28 ноември 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 от Закона
за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) във
връзка със заявление вх. № 09-102648/11.11.2019 г.
на СГКК – Пазарджик, и приложените към него
документи и материали, определени по чл. 58 и
75 от Наредба № РД-02-20-5 от 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. Алеко Константиново, ЕКАТТЕ 00254,
община Пазарджик, одобрени със Заповед № РД18-151 от 1.08.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 00254.43.295:
площ: 545 кв. м, за друг вид застрояване, ДПФ;
поземлен имот с идентификатор 00254.44.19:
площ: 5946 кв. м, за местен път, собственост на
Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 00254.52.52:
площ: 3750 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 00254.52.53:
площ: 5286 кв. м, напоителен канал, собственост
на МЗГ – ХМС;
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поземлен имот с идентификатор 00254.53.28:
площ: 4290 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик.
2. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 00254.43.27:
площ: 573 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 00254.44.16:
площ: 5997 кв. м, за местен път, собственост на
Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 00254.52.18:
площ: 3743 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 00254.52.31:
площ: 5276 кв. м, напоителен канал, собственост
на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 00254.53.23:
площ: 4287 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик.
II. С. Братаница, EK ATTE 06149, община
Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-185
от 9.08.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 06149.49.6:
площ: 159 684 кв. м, нива, собственост на Училищно настоятелство – Братаница;
поземлен имот с идентификатор 06149.49.7:
площ: 8583 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 06149.51.36:
площ: 8524 кв. м, пасище, собственост на Община
Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 06149.51.37:
площ: 4937 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 06149.61.19:
площ: 117 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 06149.61.20:
площ: 154 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 06149.62.10:
площ: 336 кв. м, пасище, собственост на Община
Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 06149.62.11:
площ: 599 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 06149.65.16:
площ: 1134 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 06149.65.17:
площ: 427 кв. м, напоителен канал, собственост
на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 06149.113.85:
площ: 302 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 06149.119.25:
площ: 2559 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 06149.130.20:
площ: 10 171 кв. м, дере, собственост на Община
Пазарджик;
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поземлен имот с идентификатор 06149.130.21:
площ: 9419 кв. м, мочурище, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 06149.130.22:
площ: 1834 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 06149.130.23:
площ: 4660 кв. м, пасище, собственост на Община
Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 06149.134.30:
площ: 4731 кв. м, нива, собственост на Никола
Стоянов Николов, Гроздан Стоянов Николов,
Иванка Стоянова Георгиева;
поземлен имот с идентификатор 06149.134.31:
площ: 4102 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 06149.134.32:
площ: 391 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
сграда с идентификатор 06149.134.32.1: площ:
17 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастраните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 06149.122.2:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Пазарджик, площ преди
промяната: 5437 кв. м, площ след промяната:
4182 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 06149.49.1:
площ: 159 753 кв. м, нива, собственост на Училищно настоятелство – Братаница;
поземлен имот с идентификатор 06149.49.2:
площ: 8635 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 06149.51.28:
площ: 5047 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 06149.51.29:
площ: 10 425 кв. м, пасище, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 06149.61.9:
площ: 299 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 06149.62.7:
площ: 355 кв. м, пасище, собственост на Община
Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 06149.62.9:
площ: 627 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 06149.65.7:
площ: 994 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 06149.65.8:
площ: 511 кв. м, напоителен канал, собственост
на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 06149.113.25:
площ: 457 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 06149.119.10:
площ: 3144 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 06149.122.9:
площ: 1976 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на Васил Димитров Спасов;
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поземлен имот с идентификатор 06149.122.10:
площ: 1176 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
собственост на Васил Димитров Спасов;
поземлен имот с идентификатор 06149.130.10:
площ: 6458 кв. м, дере, собственост на Община
Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 06149.130.16:
площ: 10 935 кв. м, мочурище, собственост на
Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 06149.130.17:
площ: 4794 кв. м, пасище, собственост на Община
Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 06149.130.18:
площ: 2011 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 06149.134.22:
площ: 5300 кв. м, нива, собственост на Никола
Стоянов Николов, Гроздан Стоянов Николов,
Иванка Стоянова Георгиева;
поземлен имот с идентификатор 06149.134.24:
площ: 4265 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 06149.134.25:
площ: 1088 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик.
III. С. Величково, EK ATTE 10505, община
Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-243
от 24.08.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 10505.2.980:
площ: 1989 кв. м, нива, собственост на „ДИКС
ТРЕЙД“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 10505.2.981:
площ: 3643 к в. м, за дру г ви д заст рояване,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.2.982:
площ: 694 кв. м, за местен път, собственост на
Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 10505.2.983:
п лощ: 9 01 к в. м, за д ру г ви д зас т роя ва не,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.2.984:
площ: 2371 кв. м, за паркинг, собственост на
Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 10505.2.985:
площ: 272 кв. м, отводнителен канал, собственост
на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 10505.4.825:
площ: 1924 кв. м, нива, собственост на Георги
Кръстев Денин;
поземлен имот с идентификатор 10505.4.826:
площ: 2513 кв. м, друг вид земеделска земя,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.4.827:
площ: 2341 кв. м, друг вид земеделска земя,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.4.829:
площ: 100 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.4.830:
площ: 781 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 10505.6.724:
площ: 2892 кв. м, друг вид земеделска земя,
ДПФ – МЗГ;
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поземлен имот с идентификатор 10505.6.725:
площ: 1746 кв. м, друг вид земеделска земя,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.6.726:
площ: 7328 кв. м, пасище, собственост на Кметство – с. Величково;
поземлен имот с идентификатор 10505.7.9902:
площ: 339 кв. м, друг вид земеделска зем я,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.7.9903:
площ: 1545 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.7.9904:
площ: 602 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.7.9905:
площ: 1002 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.7.9906:
площ: 1206 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.7.9907:
площ: 928 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.7.9908:
площ: 743 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.7.9909:
площ: 530 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.7.9910:
площ: 4758 кв. м, пасище, собственост на Кметство – с. Величково;
поземлен имот с идентификатор 10505.7.9912:
площ: 986 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.7.9913:
площ: 350 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.7.9914:
площ: 2841 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.7.9915:
площ: 1446 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.7.9916:
площ: 583 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.7.9917:
площ: 20 333 кв. м, друг вид земеделска земя,
собственост на Кметство – с. Величково;
поземлен имот с идентификатор 10505.7.9918:
площ: 2432 кв. м, за местен път, собственост на
Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 10505.8.730:
площ: 7664 кв. м, неизползвана нива (угар, орница), собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 10505.8.731:
площ: 8392 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Кметство – с. Величково;
поземлен имот с идентификатор 10505.8.732:
площ: 2484 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 10505.8.733:
площ: 255 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
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поземлен имот с идентификатор 10505.8.734:
площ: 2927 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 10505.8.735:
площ: 11 661 кв. м, друг вид земеделска земя,
собственост на Кметство – с. Величково;
поземлен имот с идентификатор 10505.8.736:
площ: 522 кв. м, за друг вид застрояване, собственост на ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.71.945:
площ: 127 295 кв. м, пасище, собственост на
Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 10505.71.946:
площ: 2563 кв. м, за складова база, собственост
на Светослав Иванов Гешев, Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 10505.71.947:
площ: 2462 кв. м, за местен път, собственост на
Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 10505.75.936:
площ: 19 984 кв. м, пасище, собственост на Кметство – с. Величково;
поземлен имот с идентификатор 10505.92.686:
площ: 245 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10505.98.506:
площ: 517 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10505.98.507:
площ: 2216 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 10505.99.958:
площ: 388 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10505.99.959:
площ: 1944 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 10505.99.960:
площ: 8835 кв. м, нива, собственост на „Деметра
2004“ – ООД, Василка Миланова Консулова, Илия
Миланов Ганчев;
поземлен имот с идентификатор 10505.103.741:
площ: 150 0 к в. м, за дру г вид заст рояване,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.103.742:
площ: 1786 к в. м, за д ру г ви д заст рояване,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.185.809:
площ: 855 кв. м, напоителен канал, собственост
на МЗГ – ХМС;
сграда с идентификатор 10505.2.688.2: площ:
19 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 10505.2.735.1: площ:
31 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 10505.2.977.1: площ:
22 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.2.983.1: площ:
19 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 10505.4.824.1: площ:
46 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.4.824.2: площ:
44 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
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сграда с идентификатор 10505.6.725.1: площ:
64 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.6.725.2: площ:
68 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 10505.7.9903.1: площ:
45 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.7.9903.2: площ:
21 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 10505.7.9904.1: площ:
60 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 10505.7.9907.2: площ:
21 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 10505.7.9907.3: площ:
22 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 10505.7.9907.4: площ:
55 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.7.9914.1: площ:
94 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.7.9914.2: площ:
18 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 10505.7.9914.3: площ:
17 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 10505.7.9914.4: площ:
28 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.7.9914.5: площ:
7 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 10505.7.9914.6: площ:
20 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 10505.7.9916.1: площ:
58 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на ДПФ – МЗГ;
сграда с идентификатор 10505.8.730.3: площ:
7 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.730.5: площ:
22 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.730.6: площ:
146 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.730.7: площ:
49 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.730.8: площ:
127 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.730.9: площ:
56 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.730.10: площ:
50 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
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сграда с идентификатор 10505.8.730.11: площ:
51 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.730.12: площ:
20 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.730.13: площ:
135 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.730.14: площ:
76 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.730.15: площ:
29 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.730.16: площ:
84 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.730.17: площ:
32 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.730.18: площ:
44 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.730.19: площ:
33 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.730.20: площ:
111 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.730.21: площ:
36 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.730.22: площ:
30 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.730.23: площ:
44 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.730.24: площ:
17 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.730.25: площ:
72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.730.26: площ:
24 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.730.27: площ:
72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.730.28: площ:
6 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.730.29: площ:
24 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.731.1: площ:
113 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.71.945.1: площ:
12 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.71.946.1: площ:
283 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Светослав Иванов Гешев, Община
Пазарджик.
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2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастраните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 10505.4.824:
ДПФ, площ 775 кв. м, данни преди промяната:
за друг вид застрояване, данни след промяната:
друг вид земеделска земя;
сграда с идентификатор 10505.6.722.1: селскостопанска сграда, собственост на Митко Николов
Денин, площ преди промяната: 56 кв. м, площ
след промяната: 52 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 10505.1.974:
площ: 268 кв. м, за местен път, собственост на
Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 10505.2.2:
площ: 2035 кв. м, нива, собственост на „ДИКС
ТРЕЙД“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 10505.2.158:
площ: 234 кв. м, отводнителен канал, собственост
на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 10505.2.708:
площ: 3699 к в. м, за дру г вид заст рояване,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.2.715:
п лощ: 843 к в. м, за д ру г ви д зас т роя ва не,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.2.859:
площ: 2486 кв. м, за паркинг, собственост на
Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 10505.2.911:
площ: 684 кв. м, за местен път, собственост на
Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 10505.3.700:
площ: 339 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 10505.4.1:
площ: 1921 кв. м, нива, собственост на Георги
Кръстев Денин;
поземлен имот с идентификатор 10505.4.2:
площ: 2239 к в. м, за дру г вид заст рояване,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.4.4:
площ: 2561 к в. м, за дру г ви д заст рояване,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.4.534:
площ: 951 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 10505.6.2:
площ: 7301 кв. м, пасище, собственост на Кметство – с. Величково;
поземлен имот с идентификатор 10505.6.723:
площ: 4601 к в. м, за дру г вид заст рояване,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.7.2:
площ: 4927 кв. м, пасище, собственост на Кметство – с. Величково;
поземлен имот с идентификатор 10505.7.5:
площ: 20 600 кв. м, пасище, собственост на
Кметство – с. Величково;
поземлен имот с идентификатор 10505.7.528:
площ: 2457 кв. м, за местен път, собственост на
Община Пазарджик;
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поземлен имот с идентификатор 10505.7.726:
площ: 5869 к в. м, за дру г ви д заст рояване,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.7.965:
площ: 4764 к в. м, за дру г ви д заст рояване,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.7.968:
площ: 2032 к в. м, за дру г ви д заст рояване,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.8.2: площ:
540 кв. м, за друг вид застрояване, ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.8.5: площ:
422 кв. м, за друг вид застрояване, ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.8.8:
площ: 11 726 кв. м, друг вид земеделска земя,
собственост на Кметство – с. Величково;
поземлен имот с идентификатор 10505.8.11:
площ: 8504 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Кметство – с. Величково;
поземлен имот с идентификатор 10505.8.12:
площ: 3250 кв. м, друг вид земеделска земя,
собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 10505.8.448:
площ: 2487 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 10505.8.729:
площ: 7641 кв. м, неизползвана нива (угар, орница),
собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 10505.71.7:
площ: 128 248 кв. м, пасище, собственост на
Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 10505.71.345:
площ: 2482 кв. м, за местен път, собственост на
Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 10505.71.944:
площ: 2658 кв. м, за складова база, собственост
на Светослав Иванов Гешев, Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 10505.75.14:
площ: 21 205 кв. м, пасище, собственост на Кметство – с. Величково;
поземлен имот с идентификатор 10505.75.853:
п лощ: 33 к в. м , з а д ру г ви д з ас т р оя в а не,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.98.505:
площ: 2104 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 10505.99.9:
площ: 8996 кв. м, нива, собственост на „Деметра
2004“ – ООД, Василка Миланова Консулова, Илия
Миланов Ганчев;
поземлен имот с идентификатор 10505.99.505:
площ: 2382 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 10505.103.18:
площ: 2234 к в. м, за дру г ви д заст рояване,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.103.686:
площ: 1622 к в. м, за д ру г ви д заст рояване,
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 10505.185.166:
площ: 965 кв. м, напоителен канал, собственост
на МЗГ – ХМС;
сграда с идентификатор 10505.7.726.1: площ:
58 кв. м, селскостопанска сграда, собственост
на ДПФ – МЗГ;
сграда с идентификатор 10505.8.729.1: площ:
51 кв. м, няма данни за собственост;
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сграда с идентификатор 10505.8.729.2: площ:
25 кв. м, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.729.3: площ:
7 кв. м, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.729.4: площ:
121 кв. м, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.8.729.5: площ:
22 кв. м, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 10505.71.944.1: площ:
283 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, собственост на Светослав Иванов Гешев, Община
Пазарджик.
IV. С. Драгор, EKATTE 23457, община Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-145
от 26.07.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 23457.1.257:
площ: 2945 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.1.258:
площ: 15 884 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата – МТ;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.132:
площ: 29 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.133:
площ: 32 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.134:
площ: 33 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.135:
площ: 33 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.136:
площ: 36 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.137:
площ: 34 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.138:
площ: 26 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.139:
площ: 20 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.140:
площ: 12 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.141:
площ: 33 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.142:
площ: 39 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.143:
площ: 29 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.144:
площ: 29 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.145:
площ: 5373 кв. м, напоителен канал, собственост
на Община Пазарджик;
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поземлен имот с идентификатор 23457.2.146:
площ: 51 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.147:
площ: 75 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.148:
площ: 40 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.149:
площ: 48 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.150:
площ: 72 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.151:
площ: 26 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.152:
площ: 16 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.153:
площ: 20 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.154:
площ: 20 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.155:
площ: 5036 кв. м, за местен път, собственост на
Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.156:
площ: 330 кв. м, напоителен канал, собственост
на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.157:
площ: 6802 кв. м, нива, собственост на Георги
Стефанов Веселинов;
поземлен имот с идентификатор 23457.3.29:
площ: 1349 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.3.30:
площ: 2346 кв. м, нива, собственост на Злата
Павлова Николчева;
поземлен имот с идентификатор 23457.3.31:
площ: 3732 кв. м, нива, собственост на Атанас
Ангелиев Атанасов;
поземлен имот с идентификатор 23457.3.32:
площ: 2979 кв. м, нива, собственост на Ангел
Николов Лупов, Ангел Стоянов Лупов;
поземлен имот с идентификатор 23457.3.33:
площ: 2962 кв. м, нива, собственост на Крумка
Николова Лупова;
поземлен имот с идентификатор 23457.3.34:
площ: 5552 кв. м, нива, собственост на Иванка
Георгиева Бойчева, Величка Георгиева Иванова;
поземлен имот с идентификатор 23457.3.35:
площ: 4238 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.5.1002:
площ: 511 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 23457.5.1003:
площ: 6843 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата – МТ;
поземлен имот с идентификатор 23457.5.1004:
площ: 26 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
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поземлен имот с идентификатор 23457.5.1011:
п лощ: 143 к в. м, за д ру г ви д зас т р оя ва не,
ДПФ – МЗГ;
сграда с идентификатор 23457.2.30.1: площ:
112 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 23457.2.30.2: площ:
90 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 23457.2.32.1: площ:
102 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 23457.2.32.2: площ:
97 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 23457.2.83.1: площ: 9 кв. м,
сграда за енергопроизводство, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 23457.2.90.1: площ:
143 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 23457.2.91.1: площ:
182 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 23457.2.91.2: площ:
72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 23457.2.94.1: площ:
72 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 23457.2.94.2: площ:
88 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 23457.2.95.1: площ:
63 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 23457.2.96.1: площ:
109 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 23457.2.96.2: площ:
97 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 23457.2.99.1: площ:
33 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 23457.2.99.2: площ:
60 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 23457.2.122.1: площ:
196 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 23457.2.122.2: площ:
56 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 23457.2.122.3: площ:
55 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 23457.2.122.4: площ:
94 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 23457.2.122.5: площ:
118 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 23457.5.736.1: площ:
140 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост.
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2. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 23457.1.169:
площ: 15 504 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на държавата – МТ;
поземлен имот с идентификатор 23457.1.249:
площ: 1518 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.40:
площ: 5041 кв. м, за местен път, собственост на
Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.42:
площ: 340 кв. м, напоителен канал, собственост
на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.78:
площ: 6495 кв. м, напоителен канал, собственост
на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.121:
площ: 6819 кв. м, нива, собственост на Георги
Стефанов Веселинов;
поземлен имот с идентификатор 23457.3.10:
площ: 2352 кв. м, нива, собственост на Злата
Павлова Николчева;
поземлен имот с идентификатор 23457.3.11:
площ: 3762 кв. м, нива, собственост на Атанас
Ангелиев Атанасов;
поземлен имот с идентификатор 23457.3.12:
площ: 3010 кв. м, нива, собственост на Ангел
Николов Лупов, Ангел Стоянов Лупов;
поземлен имот с идентификатор 23457.3.13:
площ: 3000 кв. м, нива, собственост на Крумка
Николова Лупова;
поземлен имот с идентификатор 23457.3.14:
площ: 5637 кв. м, нива, собственост на Иванка
Георгиева Бойчева, Величка Георгиева Иванова;
поземлен имот с идентификатор 23457.3.20:
площ: 4255 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.3.21:
площ: 1480 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.5.567:
площ: 654 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 23457.5.733:
площ: 6942 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на държавата – МТ;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.122:
площ: 2979 кв. м, ниско застрояване (до 10 m),
ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.127:
площ: 26 кв. м, за местен път, собственост на
Ангел Николов Поюков;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.30:
площ: 3870 кв. м, нива, собственост на Спас
Христосков Кръстев;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.32:
площ: 677 кв. м, изоставена орна земя, собственост на Ангелина Спасова Янкова, Спас Янков
Янков, Димитър Иванов Илиев;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.83:
площ: 189 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Пазарджик;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.90:
площ: 2888 кв. м, нива, собственост на „Експрес
консулт“ – ЕООД;
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поземлен имот с идентификатор 23457.2.91:
площ: 1592 кв. м, нива, собственост на Никола
Благов Петров;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.94:
площ: 1901 кв. м, нива, собственост на Христоско
Кръстев Георгиев;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.95:
площ: 482 кв. м, нива, ДПФ – МЗГ;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.96:
площ: 1122 кв. м, нива, собственост на Асен
Димитров Чавдаров;
поземлен имот с идентификатор 23457.2.99:
площ: 1122 кв. м, нива, собственост на Георги
Николов Димитров, Асен Димитров Чавдаров;
поземлен имот с идентификатор 23457.5.736:
площ: 7915 кв. м, за друг вид производствен,
складов обект, собственост на „Информационни
носители“ – АД.
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.

9460

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД ПРИ
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 6
от 11 декември 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане
правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове и във връзка с чл. 16, ал. 3
и 4 от правилника за прилагането му и решения
на общински съвети Управителният съвет на
НКЖФ реши:
1. Утвърждава числен състав и председатели
на местни комисии, както следва:
Област Шумен: община Смядово с председател
Елка Петева Кайкова и 5-членен състав.
Област Хасково: общ ина Ивай ловг ра д с
председател Виолета Атанасова Недялкова и
5-членен състав.
Област Плевен: община Плевен с председател
Владислав Димитров Монов и 7-членен състав.
Област Бургас: община Бургас с председател
Бойчо Стоянов Георгиев и 5-членен състав.
2. Поименните числени състави на комисиите,
посочени в решенията на общинските съвети,
представляват неразделна част от решението на
управителния съвет.
3. Новоутвърдените местни комисии действат
през мандата на предложилите ги общински
съвети.
Председател:
Т. Стоянов
9464
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ОБЩИНА АНТОНОВО
РЕШЕНИЕ № 7
от 28 ноември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр.
Антоново, реши:
1. Одобрява окончателен проект на общ устройствен план на община Антоново заедно с правилата и нормативите по неговото прилагане.
2. Възлага на кмета на община Антоново да
представя ежегодно за приемане от общинския
съвет доклад за изпълнението на общия устройствен план на община Антоново в неговия обхват
и предложения за измененията му, ако такива се
налагат съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.

9503

Председател:
Ю. Исмаилов

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 9
от 21 ноември 2019 г.
На основание чл. 31, ал. 1 от ЗАТУРБ, § 2 от
ЗР ЗМСМА и чл. 46а, ал. 1 от ЗМСМА Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
1. Закрива следните кметства: с. Безденица,
с. Белотинци, с. Винище, с. Горна Вереница, с.
Долна Вереница, с. Долна Рикса, с. Крапчене,
с. Липен, с. Славотин и с. Сумер, които стават
населени места в община Монтана.
2. Променя общата численост и структура на
общинската администрация – Монтана.
3. Закрива като второстепенни разпоредители
с бюджетни кредити кметствата по т. 1.
4. Прехвърля одобрените им бюджети за 2019 г.
в бюджета на Община Монтана като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити, както
и имуществото им.
5. Решенията по т. 1, 2, 3 и 4 влизат в сила
считано от датата на обнародването на решението
на Общинския съвет – гр. Монтана, в „Държавен
вестник“.

9467

Председател:
И. Иванов

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 1200
от 26 септември 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4, чл. 31,
ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1
и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
във връзка с Решение № 1111 от 30.05.2019 г.,
протокол № 72 на Общинския съвет – гр. Свищов,
предложение с вх. № 2511/19.07.2019 г. от кмета
на община Свищов Общински ят съвет – гр.
Свищов, реши:
І. Приема правния анализ, информационния
меморандум и експертната оценка за обособен
обект, представляващ:
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Недвижими имоти, намиращи се в урбанизираната територия на гр. Свищов, ул. Петър
Ангелов № 18, разположени в сутерена на поликлиничната част на блок 1 и блок 2 (масивна, монолитна сграда, строена 1977 г.) с идентификатори
65766.702.4204.2.118 с площ 8,86 кв. м и 4,41 кв. м
от общите части на сградата, 65766.702.4204.2.119
с площ 5,67 кв. м и 2,83 кв. м от общите части на
сградата и 65766.702.4204.2.120 с площ 8,26 кв. м и
4,11 кв. м от общите части на сградата, съгласно
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-10 от 12.02.2009 г. на
АГКК – София, представляващи кабинети № 11,
№ 11б и № 11в със ЗП – 22,79 кв. м и 11,35 кв. м
от общите части на сградата и отстъпеното право
на строеж. Обектът е актуван с Акт за общинска
собственост № 1839 от 10.06.2009 г.
ІІ. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за обекта по т. І при следните условия:
а) начална цена на обекта – 5456,30 лв. без
ДДС;
б) стъпка за наддаване – 540 лв.;
в) депозитна вноска за участие в търга в размер 50 % от началната обявена цена на обекта,
платена до 16 ч. на предхождащия търга работен
ден, внесена по IBAN BG06SOMB91303336682200
на Община Свищов при „Общинска банка“ – АД,
клон Свищов, BIC код SOMBBGSF;
г) достигнатата тръжна цена на обекта не
се облага с ДДС и се заплаща в седемдневен срок от сключване на договора по IBAN
BG92SOMB91308436682244, вид плащане 445500,
на Община Свищов при „Общинска банка“ – АД,
клон Свищов, BIC код SOMBBGSF;
д) плащането на цената се извършва само
в левове, като не се допускат други платежни
средства.
1. Определя дата на провеждане на търга – на
17-ия ден след датата на обнародване на това
решение в „Държавен вестник“, като в случай че
17-ият ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден; начало
на търга – 15 ч.; място на търга – Гербова зала
на Община Свищов.
2. Утвърждава тръжната документация и договора за приватизация за обекта и определя такса
за закупуване 100 лв. без ДДС.
3. Тръжната документация за обекта се получава след обнародване на решението в „Държавен
вестник“ до 16 ч. на предхождащия търга работен ден от Информационния център на Община
Свищов срещу квитанция за платена на касата
на общината такса в размер 100 лв. без ДДС.
4. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определеният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
5. Оглед на съответния обект може да се извърши след закупуване на тръжна документация
и предварителна заявка в стая № 46 до 17 ч. на
предхождащия търга работен ден.
6. Крайният срок за подаване на тръжната
документация е до 17 ч. на предхождащия търга
работен ден в запечатан непрозрачен плик.
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7. Упълномощава кмета на общината да сключи
договора за приватизация с участника, спечелил
търга, в 30-дневен срок от решението на органа
по приватизация.

9475

Председател:
Кр. Кирилов

31. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Заповед № РС-121 от
5.12.2019 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-42 от 15.05.2019 г. за обект: Модернизация
на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“ от км
15+500 до км 30+170 и етапна връзка – нова
тръбна канална мрежа за нуждите на АПИ. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
9404
96. – Министърът на регионалното развитие и благоустройството на основание чл. 149,
ал. 1 от Закона за устройство на територията
(ЗУ Т) обявява, че е издал на „Булгартранс
газ“ – Е А Д, С офи я, Ра зрешен ие за с т роеж
№ РС-122 от 11.12.2019 г. за обект: „Разширение
на газопреносната инфрастру кт у ра на „Булгартрансгаз“ – ЕА Д, паралелно на северни я
(магистрален) газопровод до българо-сръбската
граница“, етап „Линейна част“, Част В2: „Технологична връзка DN 700 при КС „Вълчи дол“
на територията на землището на с. Брестак,
община Вълчи дол, област Варна, с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс.
Предварителното изпълнение може да се обжалва пред Върховния административен съд в
3-дневен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от
заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.
9488
91. – Национа лната агенция за при ходит е, Тери т ориа л на д и рек ц и я – Софи я, офис
Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С190010-091-0000988/29.11.2019 г. възлага на
„Агро импорт-експорт“ – ООД, адрес за кореспонденция: с. Горна Гращица, област Кюстендил,
ул. Опълченска № 10, следните недвижими имоти
и движима вещ: А) Земя, сграда и съоръжение, поземлен имот с идентификатор 16198.62.4
със стар номер 062004 – представляващ земя
с площ 333 кв. м, ведно с построената в него
сграда – селскостопански обект „Автокантар“,
от който сграда към „Автокантар“ – 19 кв. м,
метален навес към „Автокантар“ – 128 кв. м,
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и съоръжение „Автокантар – 50 тона“, застроен в поземлен имот, представляващ държавен
парцел 4, в квартал 41 по плана на стопанския
двор на с. Горна Гращица, област Кюстендил,
със Заповед за одобрение на КККР № РД-18505 от 20.02.2018 г. на изпълнителния директор
на АГКК. Б) Поземлен имот с идентификатор
16198.62.9 със стар номер 062009, предназначен
за складов обект – прилежаща територия към
„Асфалтова площадка“, със Заповед за одобрение
на КККР № РД-18-505 от 20.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, площ – 1146 кв.
м, по плана на стопанския двор на с. Горна
Гращица, област К юстен дил. Недви ж имите
имоти и движимата вещ са закупени за сумата
14 151 лв. Собствеността преминава у купувача от датата на постановлението за възлагане
и същото подлежи на вписване от съдията по
вписванията при районния съд по местонахождение на имота.
9468
37. – Университетът за национално и световно стопанство – София, обявява конкурси за
професори по: професионално направление 3.7.
Администрация и управление, научна специалност „Социално управление (стратегически HR
мениджмънт и стратегическо управление)“ – един;
професионално направление 3.8. Икономика, научна специалност „Световно стопанство и МИО
(международни финанси)“ – един; професионално
направление 3.6. Право, научна специалност „Право на ЕС“ – един; професионално направление
3.3. Политически науки, научна специалност „Политология (теория и практика на политическата
реклама)“ – един; професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност „Счетоводна
отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (финансов и управленски контрол)“ – един;
професионално направление 3.3. Политически
науки, научна специалност „Политология (теория
на международните отношения и проблеми на
икономическата сигурност)“ – един; доценти по:
професионално направление 3.7. Администрация
и управление, научна специалност „Социално
управление (корпоративна социална отговорност
и основи на управлението)“ – един; професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Приложение на изчислителната
техника в икономиката (модели за проектиране
и изграждане на уеббазирани информационни
системи)“ – един; професионално направление
3.8. Икономика, научна специалност „Икономика и управление (финансиране и инвестиции в
недвижими имоти)“ – един; професионално направление 7.6. Спорт, научна специалност „Спорт
(футбол)“ – един; професионално направление
7.6. Спорт, научна специалност „Спорт (баскетбол)“ – един; професионално направление 4.5.
Математика, научна специалност „Математическо
моделиране и приложение на математиката (дигитални 3-D геометрични модели)“ – един; професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Счетоводна отчетност, контрол и
анализ на стопанската дейност (финансов и управленски контрол)“ – един; главни асистенти по:
професионално направление 3.6. Право, научна
специалност „Право на ЕС“ – един; професионално направление 3.6. Право, научна специалност
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„Гражданско и семейно право“ – един; професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Приложение на изчислителната
техника в икономиката (бизнес интелигентни
системи и извличане на знания от данни)“ – един;
3.8. Икономика, научна специалност „Приложение на изчислителната техника в икономиката
(интегриране на системи за управление на бизнес
процеси)“ – един; професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Политическа
икономия (микроикономика и макроикономика)“ – един; професионално направление 3.8.
Икономика, научна специалност „Икономика и
организация на труда (пазар на труда – регионални
и социално-демографски аспекти)“ – един; професионално направление 3.8. Икономика, научна
специалност „Планиране“ – един; професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност
„Финанси, парично обращение, кредит и застраховка (парична теория и парична политика и
банково дело)“ – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
се подават в дирекция „Наука“, сектор „Научни
съвети и конкурси“ при УНСС – София, кабинет
2038, тел. 02/81-95-390.
9435
56. – Нов български университет – София,
обявява конкурс за един главен асистент в област
на висше образование 3. Социални, стопански и
правни науки, професионално направление 3.8.
Икономика (алтернативни икономически модели). Срок за подаване на документи – 2 месеца
от обнародване на обявата в „Държавен вестник“.
Документите се подават в Нов български университет, ул. Монтевидео № 21, отдел „Човешки
ресурси“, офис 215, тел. 8110235.
9504
34. – Бургаският свободен университет обя
вява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по професионално направление 3.2.
Психология (Социална психология на училищното
образование) за нуждите на Департамента за
информация и повишаване квалификацията на
учителите при Тракийския университет – Стара
Загора – един, със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се подават в
БСУ: Бургас, ул. Сан Стефано № 62, стая 206,
тел. 056/900-486.
9505
22. – Медицинският университет – Пловдив,
обявява конкурси за академична длъжност доцент
в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт за професионално направление 7.1.
Медицина: научна специалност „Нефрология“
към секция „Нефрология“, Втора катедра по
вътрешни болести – един; научна специалност
„Ор т опеди я и т ра вмат олог и я“ к ъм кат ед ра
„Ортопедия и травматология“ за преподаването
на английски език – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи – в ректората, Научен отдел, бул.
Васил Априлов № 15А, 4002 Пловдив, тел. (032)
602 224; e-mail: science@mu-plovdiv.bg.
9469
32. – Университетът по хранителни технологии – Пловдив, обявява конкурси за: професор
по област на висше образование 5. Технически
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науки, професионално направление 5.12. Хранителни технологии (Специални технологии при
производството на напитки; Оптимизиране на
технологични и енергийни процеси при производството на напитки) – един; доцент по област на
висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление
4.2. Химически науки (Обща хранителна химия,
Химия на хранителния вкус, химия и структура
на въглехидратите) – един; 2. Хуманитарни науки, професионално направление 2.1. Филология
(Специализиран превод и терминообразуване в
туризма) – един; 4. Природни науки, математика
и информатика, професионално направление 4.6.
Информатика и компютърни науки (Информационни системи за управление в бизнеса) – един;
3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Основи
на управлението; Микроикономика) – един; 3.
Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.8. Икономика (Управление
на индустриалното предприятие, Управление на
човешките ресурси) – един; 5. Технически науки,
професионално направление 5.12. Хранителни
технологии (Основи на кулинарната технология;
Хранене при нарушение на физическото или
психическото здраве) – един; главен асистент по
област на висше образование 5. Технически науки,
професионално направление 5.12. Хранителни
технологии (Технология на захарните изделия;
Функционални захарни изделия) – един, всички
със срок 2 месеца от датата на обнародване в
„Държавен вестник“. Документи се подават в Университета по хранителни технологии – Пловдив,
бул. Марица № 26, тел. 032/603 603.
8857

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано адм. д. № 3665 по описа
за 2019 г. на Административния съд – Пловдив,
по протест на Окръжна прокуратура – Пловдив,
срещу Наредбата за условията и реда за издаване
на разрешителни за водовземане, управление и
ползване на находищата на минерална вода на
територията на община Асеновград.
9499
Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на текстовете
на чл. 10, т. 25 относно частта „…събиране, транспортиране…“, чл. 24, ал. 2, чл. 33, ал. 1 и чл. 35
относно частта „…събиране…“, глава петнадесета
Административнонаказателни разпоредби – членове от 63 до 72 включително от Наредба № 17
за управление на отпадъците на територията на
община Борово, област Русе, приета и последващо
изменена с Решение № 29 от 17.06.2019 г. на Административния съд – Русе, по което оспорване
е образувано адм. дело № 758 по описа на Административния съд – Русе, за 2019 г., ІI състав,
насрочено за разглеждане в съдебно заседание
на 22.01.2020 г. от 10,30 ч. Оспорваща страна по
делото е прокурор от Окръжна прокуратура – Русе.
9509
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Административният съд – Русе, на основание
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване на текстовете
на чл. 10 в частта за критерий „К10“ „Деца, чиито
родители не дължат местни данъци и такси за
предходни години“ от Наредбата за условията и
реда за записване, отписване и преместване на
деца в общинските детски градини и подготвителни групи в училища на територията на община
Русе, приета и последващо изменена с решения
на Общинския съвет – гр. Русе, по което оспорване е образувано адм. дело № 762 по описа на
Административния съд – Русе, за 2019 г., ІI състав,
насрочено за разглеждане в съдебно заседание на
22.01.2020 г. от 10,30 ч. Оспорваща страна по делото
е прокурор от Окръжната прокуратура – Русе.
9510
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Керанка Пръвчева Димиева
и Гергана Христова Златева с оспорване за незаконосъобразност на Решение № 2349 по протокол
№ 45 от проведено на 27.06.2019 г. заседание на
Общинския съвет – гр. Стара Загора, с което е
одобрен проект за ПУП – изменение на план за
регулация и план за застрояване за територията
на парк/квартал Бедечка по плана на гр. Стара
Загора, представляваща част от кадастрален
район 513 по КККР на гр. Стара Загора, обхващащ квартали 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807,
808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818,
819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829,
830, 831 по плана на гр. Стара Загора, в частта
относно УПИ I с отреждане „За парк и открити
спортни обекти“, кв. 810, в частта му, в която
попада имот с идентификатор 68850.513.6821 по
кадастралната карта на гр. Стара Загора, представляващ УПИ XV-6178 в кв. 808 по плана на
гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 283 от
28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора. По оспорването е образувано адм.д.
№ 570/2019 г. по описа на Административния
съд – Стара Загора. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за конституирането им
като ответници в производството по адм. дело
№ 570/2019 г. в едномесечен срок от деня на
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“. Заявлението следва да е със съдържание,
отговарящо на изискванията на чл. 218, ал. 5 от
ЗУТ. Към заявлението следва да се приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на заявителя. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадената
жалба. Адм. дело № 570/2019 г. е насрочено за
4.02.2020 г. от 14 ч.
9497
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба на Драгомир Григоров Григоров,
Стара Загора, с оспорване на Решение № 2349 по
протокол № 45 от проведено на 27.06.2019 г. заседание на Общинския съвет – гр. Стара Загора,
с което е одобрен проект за ПУП – изменение
на план за регулация и план за застрояване за
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територията на парк/квартал Бедечка по плана
на гр. Стара Загора, представляваща част от
кадастрален район 513 по КККР на гр. Стара
Загора, обхващащ квартали 801, 802, 803, 804, 805,
806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816,
817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827,
828, 829, 830, 831 по плана на гр. Стара Загора,
в частта относно УПИ I с отреждане „За парк и
открити спортни обекти“, кв. 810, в частта му, в
която попада недвижим имот с идентификатор
68850.513.6838 по кадастралната карта на гр.
Стара Загора, представляващ УПИ I-6161, 61-62,
кв. 810 по ПУП на гр. Стара Загора, кв. Бедечка,
одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора. По оспорването
е образувано адм.д. № 642/2019 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за
конституирането им като ответници в производството по адм. дело № 642/2019 г. в едномесечен
срок от деня на обнародване на обявялението в
„Държавен вестник“. Заявлението следва да е
със съдържание, отговарящо на изискванията на
чл. 218, ал. 5 от ЗУТ. Към заявлението следва да
се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
9498
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Пенка Николова Тончева
с оспорване за незаконосъобразност на Решение № 2349 по протокол № 45 от проведено на
27.06.2019 г. заседание на Общинския съвет – гр.
Стара Загора, с което е одобрен проект за
ПУП – изменение на план за регулация и план
за застрояване за територията на парк/квартал
Бедечка по плана на гр. Стара Загора, представляваща част от кадастрален район 513 по
КККР на гр. Стара Загора, обхващащ квартали
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811,
812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822,
823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831 по плана
на гр. Стара Загора, в частта относно УПИ I с
отреждане „За парк и открити спортни обекти“,
кв. 810, в частта му, в която попада имот с идентификатор 68850.513.6829 по кадастралната карта
на гр. Стара Загора, представляващ УПИ VІI-6103
в кв. 809 по плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора. По оспорването е образувано адм. д. № 508/2019 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора.
Заинтересованите лица могат да подадат заявление
за конституирането им като ответници в производството по адм. д. № 508/2019 г. в едномесечен
срок от деня на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“. Заявлението следва да е
със съдържание, отговарящо на изискванията
на чл. 218, ал. 5 от ЗУТ. Към заявлението следва
да се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
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се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба. Адм. д. № 508/2019 г. е
насрочено за 4.02.2020 г. от 14 ч.
9491
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от София Траянова Стоянова
с оспорване за незаконосъобразност на Решение № 2349 по протокол № 45 от проведено на
27.06.2019 г. заседание на Общинския съвет – гр.
Стара Загора, с което е одобрен проект за
ПУП – изменение на план за регулация и план
за застрояване за територията на парк/квартал
Бедечка по плана на гр. Стара Загора, представляваща част от кадастрален район 513 по
КККР на гр. Стара Загора, обхващащ квартали
801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811,
812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822,
823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831 по плана
на гр. Стара Загора, в частта относно УПИ I с
отреждане „За парк и открити спортни обекти“,
кв. 810, в частта му, в която попадат имоти с
идентификатори 68850.513.6793, 68850.513.6794,
68850.513.6795 и 68850.513.6796, одобрен с Решение
№ 283 от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Стара Загора. По оспорването е образувано адм. д.
№ 534/2019 г. по описа на Административния
съд – Стара Загора. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като ответници в производството по адм. д.
№ 534/2019 г. в едномесечен срок от деня на
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“. Заявлението следва да е със съдържание,
отговарящо на изискванията на чл. 218, ал. 5 от
ЗУТ. Към заявлението следва да се приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на заявителя. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадената
жалба. Адм. дело № 534/2019 г. е насрочено за
4.02.2020 г. от 14,10 ч.
9492
А дминистративни ят съд – Стара Загора,
на основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава,
че е постъпила жалба от Десислава Иванова
Петрова с оспорване за нищожност и незаконосъобразност на Решение № 2349 по протокол
№ 45 от проведено на 27.06.2019 г. заседание на
Общинския съвет – гр. Стара Загора, с което е
одобрен проект за ПУП – изменение на план за
регулация и план за застрояване за територията
на парк/квартал Бедечка по плана на гр. Стара
Загора, представляваща част от кадастрален район 513 по КККР на гр. Стара Загора, обхващащ
квартали 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820,
821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831
по плана на гр. Стара Загора, в частта относно
УПИ I с отреждане „За парк и открити спортни
обекти“, кв. 810, в частта му, в която попада имот
с идентификатор 68850.513.6853 по кадастралната
карта на гр. Стара Загора, представляващ УПИ
І-6195 по плана на гр. Стара Загора, кв. Бедечка,
одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора. По оспорването е образувано адм.д. № 597/2019 г. по описа
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на Административния съд – Стара Загора. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за
конституирането им като ответници в производството по адм. дело № 597/2019 г. в едномесечен
срок от деня на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“. Заявлението следва да е
със съдържание, отговарящо на изискванията на
чл. 218, ал. 5 от ЗУТ. Към заявлението следва да
се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба. Адм. дело № 597/2019 г.
е насрочено за 4.02.2020 г. от 14,20 ч.
9508
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че
е постъпила жалба от „Шаула“ – ЕООД, от гр.
Стара Загора, с оспорване на Решение № 2349 по
протокол № 45 от проведено на 27.06.2019 г. заседание на Общинския съвет – гр. Стара Загора,
с което е одобрен проект за ПУП – изменение
на план за регулация и план за застрояване за
територията на парк/квартал Бедечка по плана
на гр. Стара Загора, представляваща част от
кадастрален район 513 по КККР на гр. Стара
Загора, обхващащ квартали 801, 802, 803, 804,
805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814,
815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825,
826, 827, 828, 829, 830, 831 по плана на гр. Стара
Загора, в частта относно УПИ I с отреждане
„За парк и открити спортни обекти“, кв. 810,
в частта му, в която попада недвижим имот с
идентификатор 68850.513.6849 по кадастралната
карта на гр. Стара Загора, представляващ УПИ
XII-6100, кв. 810 по ПУП на гр. Стара Загора, кв.
Бедечка, одобрен с Решение № 283 от 28.06.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Стара Загора, и недвижим имот с идентификатор 68850.513.6859
по кадастралната карта на гр. Стара Загора,
представляващ УПИ VII-6100, кв. 811 по ПУП
на гр. Стара Загора, кв. Бедечка, одобрен с
Решение № 283 от 28.06.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Стара Загора. По оспорването е
образувано адм.д. № 643/2019 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора. Заинтересованите лица могат да подадат заявление за
конституирането им като ответници в производството по адм. дело № 643/2019 г. в едномесечен
срок от деня на обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“. Заявлението следва да е
със съдържание, отговарящо на изискванията на
чл. 218, ал. 5 от ЗУТ. Към заявлението следва да
се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
9514
Окръжният съд – Пловдив, търговско отделение, с определение № 2553 от 6.12.2019 г. по ч.т.д.
№ 810/2019 г., насрочва разглеждането на молбата
(искането по чл. 679 ТЗ) в открито заседание
на 14.01.2020 г. от 9,30 ч., зала 8, за която дата
на основание чл. 679, ал. 3 ТЗ призовава кре-
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диторите в производството по несъстоятелност
на „Експрес Карго Интернешънъл“ – ООД, със
седалище и адрес на управление Пловдив, бул.
Цариградско шосе – продължение, Сервиз „Ман“,
ЕИК 115616732.
9496

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Координационният съвет на Българското
статистическо дружество – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
членовете на дружеството на 7.02.2020 г. в 15 ч.
в София в зала 423 на Института по математика и информатика – БАН, ул. Акад. Георги
Бончев, бл. 8, при следния дневен ред: 1. отчет
на дейността за 2018/2019 г.; 2. дискусия за образованието по стохастика в български ВУЗ; 3.
избор на ръководство; 4. други.
9470
11. – Управителният съвет на сдружение
„ Евр опейско м л а деж ко д ви жен ие – Бъ л г ария“ – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 8, ал. 2 от устава на сдружението свиква
общо събрание на сдружението на 15.02.2020 г. в
10 ч. в София, пл. Народно събрание № 10, ет. 2,
зала 201, при следния дневен ред: 1. приемане
на отчет за дейността на управителния съвет;
2. промяна на седалището и адреса на управление на сдружението; 3. вземане на решение за
изменяне на устава на сдружението; 4. избор на
нов управителен съвет на сдружението; 5. разни.
Регистрацията на делегатите ще започне от 9 до
10 ч. пред зала 201 в Националния студентски
дом. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ и чл. 8, ал. 6 от устава общото събрание ще се проведе един час по-късно на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове на сдружението.
Допълнителна информация – от Секретариата.
9513
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Български студентски крикет съюз“ – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 27.02.2020 г. в 17 ч. в
София, бул. Васил Левски № 75, офис 532, при
следния дневен ред: 1. приемане на отчет за дейността на сдружението за 2018 г.; 2. приемане на
финансовия отчет на сдружението за 2018 г.; 3.
приемане на бюджета на сдружението за 2019 г.;
4. промени в устава; 5. избор на управителен
съвет и председател. Обявата за събранието с
дневния ред да се оповести публично съгласно
устава на адреса на сдружението: София, район
„Студентски“, Студентски град, бл. 70, офис 402.
Материалите за събранието се намират в офиса
на сдружението на адреса на управление и са на
разположение всеки работен ден в рамките на
регламентираното работно време. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден в 18 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
9473
Ангел Радославов Тухчиев – ликвидатор на
Младежко сдружение „Лавър“ – в ликвидация,
София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
извънредно заседание на общото събрание на
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членовете на сдружението на 14.02.2020 г. в 17 ч.
на адреса на управление на сдружението – София,
район „Овча купел“, ул. 680 № 9, при следния
дневен ред: 1. приемане на заключителния баланс
на сдружението и доклада на ликвидатора към
заключителния баланс; проект за решение – ОС
приема заключителния баланс на сдружението
и доклада на ликвидатора към заключителния
баланс; 2. приемане на отчета на ликвидатора
и освобождаването му от отговорност; проект
за решение – ОС приема отчета на ликвидатора
Ангел Радославов Тухчиев и го освобождава от
отговорност; 3. вземане на решение за заличаване на сдружението от ТРРЮЛНЦ; проект за
решение – ОС взема решение и възлага на ликвидатора да подаде заявление за заличаване на
сдружението от ТРРЮЛНЦ; 4. разни. Поканват
се всички членове да присъстват лично или чрез
пълномощници. Материалите по дневния ред на
събранието са на разположение на членовете
на адреса на управление на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на
същия адрес и при същия дневен ред.
9493
404. – Управителният съвет на Националната асоциация на председателите на общински
съвети в Република България (НАПОС – РБ)
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16, ал. 1
от устава на сдружението свиква общо събрание
на 12.03.2020 г. в 15 ч. в заседателната зала на
парк-хотел „Санкт Петербург“ – Пловдив, при
следния дневен ред: 1. отчет за работата на УС
на НАПОС – РБ за 2019 г.; 2. отчет за работата
на КС на НАПОС – РБ за 2019 г.; 3. приемане
на годишния финансов отчет на НАПОС – РБ за
2019 г.; 4. приемане на бюджета на НАПОС – РБ
за 2020 г.; 5. промени в устава на НАПОС – РБ;
6. удостояване със званието почетен член на
НАПОС – РБ; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 17, ал. 2
от устава на НАПОС – РБ общото събрание ще
се проведе в 16 ч. същия ден, на същото място
и при същия дневен ред.
9477
18. – Управителният съвет на Конно-спортен
клуб „Хан Кубрат“ – Варна, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание на
23.01.2020 г. в 10 ч. във Варна, Конна база „Виница“, при следния дневен ред: 1. промяна в
устава на клуба. 2. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 11 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
9462
9. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Арлекин арт“ – Варна, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.02.2020 г.
в 18,30 ч. на адрес Варна, ул. Цимерман № 12,
при следния дневен ред: 1. освобождаване от
отговорност на членовете на управителния съвет;
2. избор на управителен съвет; 3. приемане и
изключване на членове на сдружението; 4. промяна на чл. 23, ал. 3 от устава на дружеството,
а именно: изречението „Свикването се извършва
чрез покана, обнародвана в „Държавен вестник“
и поставена на мястото за обявления в сградата,
в която се намира управлението на сдружението.“
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се заменя със „Свикването се извършва чрез
покана, обнародвана на сайта на сдружението
(www.artcentararlekin.com) и поставена на мястото за обявления в сградата, в която се намира
управлението на сдружението.“; 5. приемане на
годишен финансов отчет и доклад за дейността
на сдружението; 6. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание
се отлага с един час, след което се провежда
независимо от броя на присъстващите членове.
9472
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел Баскетболен клуб „Видабаскет“ – Видин, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо отчетно-изборно събрание на клуба
на 25.01.2020 г. в 17 ч. във Видин, ул. Пазарска
№ 6, в заседателната зала на спортна зала „Фестивална“ при следния дневен ред: 1. отчет на УС
на БК „Видабаскет“ за 2019 г.; 2. утвърждаване
бюджета на БК „Видабаскет“ за 2020 г.; 3. освобождаване на стари членове на сдружението и
приемане на нови; 4. приемане на нов устав на
сдружението, съобразен с промените на ЗФВС; 5.
избор на председател и нов управителен съвет на
сдружението; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе в 18 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
9512
4. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел за общественополезна дейност
„Футболен клуб „Сливнишки герой“, Сливница, по своя инициатива и на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 18.02.2020 г. в 10 ч. на адреса на управление
на сдружението в Сливница, ул. Паисий Хилендарски № 102, при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за избор на членове на управителния
съвет съгласно чл. 18.4 от устава на сдружението;
2. вземане на решение за избор на председател
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на сдружението, който е и председател на управителния съвет съгласно чл. 18.5 от устава на
сдружението; 3. разни. Материалите по дневния
ред ще бъдат предоставени на разположение на
членовете на адреса на управление на сдружението.
9471
1. – Председателят на УС на СНЦ „Асоциация за защита на пациента“ – Стара Загора,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и по собствена
инициатива свиква общо събрание на членовете
на 8.02.2020 г. в 17,30 ч. в Стара Загора, ул. Митрополит Методи Кусев № 44, при следния дневен
ред: 1. изключване на членове; 2. отчетен доклад
за дейността на асоциацията; 3. приемане на нов
устав; 4. приемане на нови членове; 5. избор на
управителен съвет; 6. избор на председател на
управителния съвет и на управителни и контролни
органи по устав; 7. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава
събранието ще се отложи с един час по-късно на
същото място и при същия дневен ред и може да
се проведе, колкото и членове да се явят.
9507
198. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Търговище, на основание чл. 81, ал. 1
от Закона за адвокатурата свиква редовно общо
отчетно събрание на колегията на 25.01.2020 г.
в 9 ч. в залата на колегията на ул. Лилия № 4,
вх. А, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския съвет през 2019 г. и вземане на решение по него; 2. разглеждане доклада
на контролния съвет за дейността през 2019 г.;
3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане
бюджет на колегията за финансовата 2020 г.; 5.
избор на делегати за общо събрание на адвокатите в страната; 6. разни. При липса на кворум
на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието ще се
проведе същия ден в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
9506

СЪОБЩЕНИE НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.) таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
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