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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 136
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 Спогодбата между
правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни
автомобилни превози на пътници и товари,
подписана на 17 юни 2019 г. в София, приет
от 44-то Народно събрание на 8 юли 2020 г.
Издаден в София на 14 юли 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Спогодбата между правителството на Република България и правителството на Черна гора за международни
автомобилни превози на пътници и товари,
подписана на 17 юни 2019 г. в София
Член единствен. Ратифицира Спогодбата
между правителството на Република България
и правителството на Черна гора за международни автомобилни превози на пътници и
товари, подписана на 17 юни 2019 г. в София.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 8 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5130

УКАЗ № 137
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 Споразумението
между правителството на Република България и правителството на Република Гърция
за регламентиране на железопътния трансграничен трафик, подписано на 26 февруари
2020 г. в гр. А лександруполис, Република
Гърция, приет от 44-то Народно събрание на
8 юли 2020 г.
Издаден в София на 14 юли 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението между
правителството на Република България и
правителството на Република Гърция за регламентиране на железопътния трансграничен
трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в
гр. Александруполис, Република Гърция
Член единствен. Ратифицира Споразумението между правителството на Република
България и правителството на Република
Гърция за регламентиране на железопътния
трансграничен трафик, подписано на 26 февруари 2020 г. в гр. Александруполис, Република
Гърция.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 8 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5129

УКАЗ № 138
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за държавните резерви и военновременните
запаси, приет от 44-то Народно събрание на
9 юли 2020 г.
Издаден в София на 14 юли 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси
(обн., ДВ, бр. 9 от 2003 г.; попр., бр. 37 от
2003 г.; изм., бр. 19, 69 и 105 от 2005 г., бр. 30
и 102 от 2006 г., бр. 54 от 2008 г., бр. 35 от
2009 г., бр. 16 от 2010 г., бр. 15 и 57 от 2015 г.,
бр. 58 от 2017 г. и бр. 13 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 11, ал. 3 след думата „Търгов
ците“ се добавя „Държавното предприятие
„Държавна петролна компания“.
§ 2. Създава се глава втора „а“ с чл. 11а – 11д:
„ Г л а в а

в т о р а

„ а “

ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ „ДЪРЖАВНА
ПЕТРОЛНА КОМПАНИЯ“
Чл. 11а. (1) Образува се Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ със
статут на държавно предприятие по смисъла
на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, наричано
по-нататък „предприятието“.
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(2) Предприятието е юридическо лице със
седалище София. Предприятието не е търговско дружество и не формира и не разпределя
печалба.
(3) Структурата, устройството и дейността
на предприятието, правомощията и задълженията на органите за управление се определят
с правилник, приет от Министерския съвет.
(4) Условията, редът и сроковете за осъществяване на взаимодействие между агенцията и
предприятието се уреждат със споразумение.
Чл. 11б. (1) Основен предмет на дейност
на предприятието е:
1. създаване, съхраняване, опазване, обновяване и продажба на държавните резерви и
военновременните запаси от нефт и нефто
продукти по този закон;
2. създаване, съхраняване, обновяване и
продажба на запаси от нефт и нефтопродукти
по чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за запасите от
нефт и нефтопродукти;
3. управление, поддръжка, експлоатация и
изграждане на петролни бази за съхранение
на резерви и запаси от нефт и нефтопродукти.
(2) Предприятието осъществява и други
дейности, които осигуряват или допълват
основния предмет на дейност.
(3) Държавата предоставя на предприятието
имущество – публична и частна държавна
собственост, определено с решение на Министерския съвет.
(4) С решение на Министерския съвет
предприятието може да учредява търговски
дружества, включително с непарична вноска, представляваща правото на собственост
върху предоставеното му имущество – частна
държавна собственост, за осъществяване на
търговска дейност, свързана с управление,
поддръжка, експлоатация и изграждане на
петролни бази за съхранение на нефт и нефтопродукти и бензиностанции, както и търговска
дейност с алтернативни горива.
(5) Дейността на предприятието за изпълнение на задачите, свързани с основния
предмет на дейност, се финансира от:
1. приходи от дейността;
2. трансфери от държавния бюджет;
3. други постъпления, определени с нормативен акт.
(6) Средствата по ал. 5 се разходват за осъществяване предмета на дейност и издръжка
на предприятието.
Чл. 11в. Органи на управление на предприятието са:
1. управителният съвет;
2. изпълнителният директор.
Чл. 11г. Министърът на икономиката:
1. упражнява правата на собственост на
държавата в предприятието;
2. назначава и освобождава членовете на
управителния съвет и изпълнителния директор
на предприятието.
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Чл. 11д. (1) Срещу имуществото – публична държавна собственост, предоставено
на предприятието, не може да се насочва
принудително изпълнение.
(2) Предприятието не може да се приватизира и срещу него не може да се открива
производство по несъстоятелност.
(3) Средствата и операциите на предприятие
то се включват в консолидираната фискална
програма като средства и операции на други
икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4
от Закона за публичните финанси и не са част
от държавния бюджет.“
§ 3. В чл. 16 се създава ал. 3:
„(3) Държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти се създават от предприятието по вид и количества,
определени с решенията по чл. 13 и 14.“
§ 4. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Съхраняването и опазването на държавните резерви от нефт и нефтопродукти се
извършват от предприятието по вид и количества, определени с решението по чл. 13.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „Агенцията може да възлага“ се заменят с „Агенцията и предприятието може
да възлагат“.
§ 5. В чл. 18 след думата „търговците“ се
поставя запетая и се добавя „предприятието“.
§ 6. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Освободените държавни резерви от нефт
и нефтопродукти по ал. 1, т. 1 и 2 и чл. 20 се
продават от предприятието по ред, определен
в правилника по чл. 11а, ал. 3.
(4) В случай че решението на Министерския съвет или на упълномощен от него
орган е прието на основание ал. 1, т. 3, 4 и
5, предприятието предоставя създадените
държавни резерви от нефт и нефтопродукти
безвъзмездно на агенцията със задължение
за последващо възстановяване от страна на
предприятието.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
след думата „търговците“ се добавя „предприятието“.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея
след думата „търговците“ се добавя „предприятието“.
§ 7. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Съхраняването и опазването
на военновременните запаси се извършват
от агенцията.
(2) Съхраняването и опазването на военновременните запаси от нефт и нефтопродукти
се извършват от предприятието по вид и количества, определени с решението по чл. 14.
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(3) Агенцията и предприятието може да
възлагат съхраняването и опазването на военновременните запаси чрез договор на търговци
и организации за възложените им с акт на
Министерския съвет военновременни задачи
или на търговци и организации, определени
на конкурсен принцип.“
§ 8. В чл. 23 след думата „търговците“ се
поставя запетая и се добавя „предприятието“.
§ 9. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Освободените военновременни запаси
от нефт и нефтопродукти по ал. 1, т. 1 и 2 и
чл. 25 се продават от предприятието по ред,
определен в правилника по чл. 11а, ал. 3.
(4) В случай че решението на Министерския съвет или на упълномощен от него
орган е прието на основание а л. 1, т. 3,
предприятието предоставя създадените военновременни запаси от нефт и нефтопродукти
безвъзмездно на агенцията със задължение
за последващо възстановяване от страна на
предприятието.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
3. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея
след думата „търговците“ се добавя „предприятието“.
4. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея
след думата „търговците“ се добавя „предприятието“.
§ 10. В чл. 27, ал. 2 и 3 след думата „търговците“ се добавя „предприятието“.
§ 11. В чл. 29, ал. 1 след думата „търговци“
се добавя „предприятието“.
§ 12. В чл. 31, ал. 4 след думата „Търговците“ се добавя „предприятието“, думите „чл. 19,
ал. 5“ се заменят с „чл. 19, ал. 7“ и думите
„чл. 24, ал. 5“ се заменят с „чл. 24, ал. 7“.
§ 13. В § 1, т. 8 от допълнителната разпоредба след думата „агенцията“ се добавя „в
предприятието“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. В Закона за запасите от нефт и нефтопродукти (обн., ДВ, бр. 15 от 2013 г.; изм.,
бр. 14 от 2015 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 62 и 77
от 2018 г., бр. 17 от 2019 г. и бр. 51 от 2020 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2, ал. 3 думите „Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“
се заменят с „Държавно предприятие „Държавна петролна компания“.
2. В чл. 3, ал. 1 и 2 навсякъде думите
„Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ се заменят с „Държавно
предприятие „Държавна петролна компания“.
3. Създава се чл. 3а:
„Чл. 3а. Държавно предприятие „Държавна
петролна компания“ изпълнява функциите
на централна структура за управление на
запасите, която:
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1. създава, съхранява, обновява и продава
запаси от нефт и нефтопродукти по чл. 2,
ал. 1 и 2 и уведомява за резултатите от осъществяваните дейности Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“;
2. публикува предварителна информация
по категориите продукти по чл. 2 за условия
та и количествата запаси, за които може да
поеме задължение да съхранява за задължени
лица, икономически оператори и централни
структури за управление на запасите на други
държави – членки на Европейския съюз.“
4. В чл. 4:
а) в ал. 2, т. 6 думите „Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“
се заменят с „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
б) създава се нова ал. 8:
„(8) Държавното предприятие „Държавна
петролна компания“ за целите на статистическото докладване към Европейската комисия,
както и за осъществяване на текущ контрол
на наличностите, подава ежемесечно на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ до 15-о число на текущия
месец информация за:
1. действително създадените от него и
съхранявани запаси за извънредни ситуации
и/или целеви запаси по видове, количества
и място на съхранение – на територията на
страната в петролните бази, управлявани от
него, и/или в складове, регистрирани по чл. 38,
и на територията на други държави – членки
на Европейския съюз;
2. съхраняваните от него запаси за извънредни ситуации за сметка на задължени лица;
3. съхраняваните от него запаси за извънредни ситуации за сметка на други държави – членки на Европейския съюз;
4. информация по видове и количества
продукти по чл. 2, за които може да поеме
задължение да съхранява за задължени лица,
икономи ческ и операт ори и ли цен т ра лни
структури за управление на запасите на други
държави – членки на Европейския съюз.“;
в) алинея 9 се изменя така:
„(9) Държавното предприятие „Държавна
петролна компания“ представя в Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“ ежегодно до 15-и февруари информация за закупените и продадени запаси по
видове и количества, както и наличностите
към 1 януари и 31 декември през предходната
календарна година.“;
г) досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 3 – 7“ се заменят с „ал. 3 – 9“.
5. В чл. 5, ал. 1, т. 2 думите „че поддържа“
се заменят с „че се поддържат“.
6. В чл. 6, ал. 1 думите „и изпълнява функциите на централна структура за управление
на запасите“ се заличават.
7. В чл. 7, ал. 1:
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а) точка 3 се отменя;
б) в т. 8 думата „агенцията“ се заменя с
„Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
в) точка 13 се отменя;
г) в т. 20 думите „с централните структури“ се заменят със „със съответните органи“;
д) точка 22 се отменя.
8. В чл. 8:
а) в ал. 2:
аа) в т. 3 думата „агенцията“ се заменя
с „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
бб) точка 10 се изменя така:
„10. издава разпореждания за ползване и
разпореждания за възстановяване на запаси
за извънредни ситуации и целеви запаси,
създадени и управлявани от Държавното
предприятие „Държавна петролна компания“;“
вв) точки 11 и 13 се отменят;
гг) в т. 14 след думата „лица“ се добавя
„и на Държавното предприятие „Държавна
петролна компания“;
б) в ал. 4 думите „предоставени за управ
ление на агенцията“ се заменят с „управлявани от Държавното предприятие „Държавна
петролна компания“.
9. В чл. 10:
а) в ал. 1 след думата „лица“ се добавя
„Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
б) в ал. 2 думите „на Министерството на
финансите“ се заличават.
10. В чл. 12:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 в изречение
първо думите „от агенцията“ се заменят с „от
Държавното предприятие „Държавна петролна
компания“;
б) в ал. 2 навсякъде думата „агенцията“ се
заменя с „Държавното предприятие „Държавна
петролна компания“;
в) в ал. 3 и 4 навсякъде думите „ал. 6 и 7“
се заменят с „ал. 6, 7 и 9“.
11. В чл. 13, ал. 1 думата „агенцията“ се
заменя с „Държавното предприятие „Държавна
петролна компания“.
12. В чл. 15, ал. 3, т. 2 думата „агенцията“
се заменя с „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“.
13. В чл. 17, ал. 3:
а) в т. 1 думата „агенцията“ се заменя с
„Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
б) в т. 3 думите „предоставени за управление на агенцията“ се заменят с „управлявани от Държавното предприятие „Държавна
петролна компания“, думите „запасите на
агенц и я та“ се замен я т със „запаси т е на
Държавното предпри ятие „Държавна петролна компания“, за запасите на задължени
лица – със складов запис“, думите „централни
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структури за управление на запасите на“ се
заличават, а след думите „Европейския съюз“
се добавя „с приемателен акт“.
14. В чл. 18:
а) в ал. 1, т. 1 след думите „чл. 38“ се добавя „както и на Държавното предприятие
„Държавна петролна компания“;
б) алинея 3 се отменя;
в) в ал. 4, т. 5 думата „писмено“ и думите
„както и ангажимент за подаване на ежемесечна информация за съхраняваните на нейна
територия запаси на задълженото лице за
периода на съхраняване“ се заличават.
15. В чл. 19:
а) в ал. 1, изречение първо думата „агенцията“ се заменя с „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“, думите
„определените є запаси“ се заменят с „определените му запаси“, думите „централна
структура за управление на запасите на друга
държава – членка на Европейския съюз“ се
заменят с „други държави – членки на Европейския съюз“, а в изречение второ думите
„другата държава“ се заменят с „други държави – членки на Европейския съюз“;
б) в ал. 2, изречение първо накрая се добавя „след писмено искане от изпълнителния
директор на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“, а в изречение
второ думата „Предложението“ се заменя с
„Искането“.
16. В чл. 20:
а) в ал. 1 в текста преди т. 1 след думата „искане“ се добавя „до председателя на
агенцията“;
б) в ал. 2, изречение второ думите „освен
в случая на чл. 18, ал. 3“ се заличават;
в) алинея 3 се отменя.
17. В чл. 26:
а) в ал. 1 думата „агенцията“ се заменя с
„Държавно предприятие „Държавна петролна
компания“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) Председателят на агенцията, след писмено искане от изпълнителния директор на
Държавно предприятие „Държавна петролна
компания“, предлага на Министерския съвет
да приеме решение за определяне вида и количеството на целевите запаси, както и срока
на тяхното поддържане, който не може да бъде
по-кратък от една година. Предложението се
съгласува с министъра на енергетиката.“
18. В чл. 30:
а) в ал. 1 думите „предоставени за управ
ление на агенцията“ се заменят с „управлявани от Държавното предприятие „Държавна
петролна компания“;
б) в ал. 2, изречение второ думите „агенция
та за собствени количества в складове, които
са є предоставени за управление“ се заменят
с „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ за собствени количества в
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складове, управлявани от него“, а в изречение
четвърто думите „а за агенцията – съгласно
сроковете є“ се заменят с „а за Държавното
предприятие „Държавна петролна компания“ – съгласно сроковете му“;
в) в ал. 5 думите „предоставени за управ
ление на агенцията“ се заменят с „управлявани от Държавното предприятие „Държавна
петролна компания“;
г) в ал. 6 думите „Агенцията е длъжна“ се
заменят с „Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ е длъжно“, а думата
„нея“ се заменя с „него“.
19. В чл. 32 думата „агенцията“ се заменя
с „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“, а след думата „между“ се
добавя „агенцията и“.
20. В чл. 33:
а) в ал. 2 думата „заповед“ се заменя с
„разпореждане“ и накрая се добавя „след
получаване на писмено искане от изпълнителния директор на Държавното предприятие
„Държавна петролна компания“;
б) в ал. 3 думите „запаси на агенцията“ се
заменят със „запаси на Държавното предприя
тие „Държавна петролна компания“.
21. В чл. 35, ал. 12 в изречение първо думите
„е длъжен да сключи“ се заменят със „съответно Държавното предприятие „Държавна
петролна компания“ са длъжни да сключат“ и
думата „представи“ се заменя с „представят“,
а в изречение второ думите „съхранителят
има“ се заменят със „съхранителят, съответно
Държавното предприятие „Държавна петролна
компания“ имат“ и думата „съхранява“ се
заменя със „съхраняват“.
22. В чл. 36:
а) в ал. 1 след думата „лица“ се добавя
„Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
б) в ал. 2 след думите „чл. 38“ се добавя
„както и Държавното предприятие „Държавна
петролна компания“;
в) в ал. 4 след думата „Съхранителите“ се
добавя „и Държавното предприятие „Държавна
петролна компания“;
г) в ал. 5 след думата „лица“ се добавя
„Държавното предприятие „Държавна петролна компания“.
23. В чл. 37:
а) в ал. 2 думата „агенцията“ се заменя
с „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
б) в ал. 3 след думата „лица“ се добавя „и
Държавното предприятие „Държавна петролна
компания“;
в) в ал. 4:
аа) в текста преди т. 1 думата „агенцията“
се заменя с „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;
бб) в т. 1 думите „предоставени за управ
ление на агенцията“ се заменят с „управля-
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вани от Държавното предприятие „Държавна
петролна компания“, а думите „председателя
на агенцията“ се заменят с „изпълнителния
директор на предприятието“;
вв) в т. 2 думите „предоставени за управление на агенцията“ се заменят с „управлявани от Държавното предприятие „Държавна
петролна компания“.
24. В чл. 40, ал. 4 след думите „на агенцията“ се добавя „Държавното предприятие
„Държавна петролна компания“.
25. В чл. 48:
а) в ал. 1 думите „заповед за ползване на
запасите, управлявани от агенцията“ се заменят с „Държавното предприятие „Държавна
петролна компания“;
б) в ал. 2 думите „и/или със заповедта
за ползване на запасите на агенцията“ се
заличават;
в) в ал. 3 след думите „задължителни за“ се
добавя „Държавното предприятие „Държавна
петролна компания“ и“;
г) в ал. 5 думите „чл. 55“ се заменят с
„чл. 55, ал. 4“.
26. В чл. 49 думите „и заповедта“ се заличават.
27. В чл. 50, т. 2 думата „агенцията“ се заменя с „Държавното предприятие „Държавна
петролна компания“.
28. В чл. 51 навсякъде след думите „задължените лица“ се добавя „и Държавното
предприятие „Държавна петролна компания“.
29. В чл. 53:
а) в ал. 1 навсякъде след думата „лица“ се
добавя „и Държавното предприятие „Държавна
петролна компания“;
б) в ал. 4 думите „от агенцията“ се заменят
с „от Държавното предприятие „Държавна
петролна компания“, а думата „заповед“ се
заменя с „разпореждане за възстановяване“;
в) в ал. 5 думите „и заповеди“ се заличават.
30. В чл. 55:
а) в ал. 1 след думата „лица“ се добавя
„Държавното предприятие „Държавна пет
ролна компания“;
б) в ал. 3 думите „запаси на агенцията“ се
заменят със „запаси на Държавното предприя
тие „Държавна петролна компания“;
в) създава се ал. 5:
„(5) Контрол върху задължените лица,
Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ и съхранителите на нефт и
нефтопродукти, притежаващи регистрирани
складове по чл. 38, по отношение поддържане в съответното количество на запасите по
този закон в данъчни складове по смисъла
на Закона за акцизите и данъчните складове
се осъществява и от митнически служители,
определени със заповед на директора на Агенция „Митници“. При констатации, съдържащи
данни за извършено нарушение по този закон,
директорът на Агенция „Митници“ незабавно
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уведомява председателя на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“.“
31. В чл. 56:
а) в ал. 3, изречение първо думите „ал. 4“
се заменят с „ал. 4 и 5“, а изречение второ
се заличава;
б) в ал. 5 след думата „Проверките“ се
добавя „от служителите по чл. 55, ал. 4“;
в) създават се ал. 6 и 7:
„(6) Митническите служители по чл. 55,
ал. 5 извършват проверките в съответствие с
разпоредбите на чл. 102, 103 и 104 от Закона за
акцизите и данъчните складове. Проверките
се назначават по ред, определен със заповед
на директора на Агенция „Митници“.
(7) Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“ предоставя на Агенция „Митници“ необходимата информация за
изпълнение на контролните є правомощия
по този закон.“
32. В чл. 57:
а) в ал. 1, изречение първо думите „ал. 4“
се заменят с „ал. 4 и 5“, а в изречение второ
след думата „агенцията“ се добавя „съответно
от директора на Агенция „Митници“;
б) в ал. 3, изречение първо след думата
„агенцията“ се добавя „съответно директора
на Агенция „Митници“, а в изречение второ
след думата „Председателят“ се добавя „на
агенцията, съответно директорът на Агенция
„Митници“;
в) в ал. 4, изречение първо след думата
„агенцията“ се добавя „съответно на директора на Агенция „Митници“.
33. В чл. 58:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) При констатиране на нарушения по
чл. 30, ал. 1, чл. 33, ал. 1 и 2, чл. 34, чл. 35,
ал. 1, чл. 36, ал. 5 и чл. 38, ал. 6 при осъществяване на контрола по чл. 55, ал. 5 митничес
ките служители съставят акт за установяване
на административно нарушение.“
34. В чл. 59:
а) в ал. 4, изречение второ думата „агенцията“ се заменя с „Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“, съответно
за Агенция „Митници“;
б) в ал. 6 думата „агенцията“ се заменя с
„Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, съответно в Агенция
„Митници“;
в) в ал. 7 думата „агенцията“ се заменя с
„Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, съответно директорът
на Агенция „Митници“ или оправомощено
от него лице“.
35. В чл. 69, ал. 1 думите „чл. 55, ал. 4“ се
заменят с „чл. 55, ал. 4 и 5“.
36. В чл. 72, ал. 1 и 2 думата „агенцията“
се заменя с „Държавна агенция „Държавен
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резерв и военновременни запаси“ или на
Агенция „Митници“.
37. В чл. 74 ал. 2 се изменя така:
„(2) Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от служителите по чл. 55, ал. 4 и 5, а наказателните
постановления се издават от председателя
или заместник-председателя на Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“, съответно от директора на Агенция
„Митници“ или оправомощено от него лице.“
38. В § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби думата „агенцията“ се заменя с „Държавно
предприятие „Държавна петролна компания“.
§ 15. В Закона за акцизите и данъчните
складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм.,
бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и
108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г.,
бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от
2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 99
от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 101
и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 30,
92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 от 2016 г.,
бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 24, 62,
65, 98 и 103 от 2018 г., бр. 7, 17, 33, 96 и 100
от 2019 г. и бр. 9, 14, 18, 28 и 44 от 2020 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 47:
а) в ал. 1, т. 1 накрая се добавя „както и
държавно предприятие по смисъла на чл. 62,
ал. 3 от Търговския закон“;
б) създават се ал. 12 – 14:
„(12) Лицензиран складодържател е длъжен
да осигури не по-малко от 15 на сто от общия
максимален складов капацитет за съхранение
на енергийни продукти, вписани в лиценза
за ползване от лица, които не са свързани с
него по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
(13) Разпоредбата на ал. 12 не се прилага в
случаите по ал. 9, както и когато лицензираният складодържател няма достатъчен складов
капацитет за съхранение на собствените си
енергийни продукти.
(14) Редът и начинът за определяне на
складовия капацитет и за достъпа на лицата
по ал. 12 се определят в правилника за прилагане на закона.“
2. В чл. 53, ал. 5 след думите „Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“ се добавя „и Държавно предприятие
„Държавна петролна компания“.
3. В глава четвърта раздел IIa с чл. 55б,
55в, 55г, 55д, 55е, 55ж и 55з се отменя.
4. В чл. 65 се създават ал. 9 – 11:
„(9) Лицензираният складодържател предоставя складов капацитет за ползване от
лицата по чл. 47, ал. 12 при следните условия:
1. представяне от лицата на обосновано
искане, към което да бъдат приложени доку-
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менти, доказващи необходимостта от съхранение на енергийни продукти;
2. отношенията им се уреждат при равни
условия, с които са уредени такива с други
лица вложители в данъчния склад;
3. в случай че в данъчния склад няма други
вложители, отношенията им се уреждат при
спазване на пазарния принцип и при отчитане
на пазарната стойност.
(10) Лицензираният складодържател и лицето по чл. 47, ал. 12 уреждат взаимоотношенията си при спазване изискванията на закона.
При отказ на лицензирания складодържател
за предоставяне на ползване на складов капацитет лицето уведомява писмено директора
на териториалната дирекция по местонахождението на данъчния склад, като предоставя
доказателства за отказа. Митническите органи
извършват проверка на обстоятелството за
наличие на складов капацитет за ползване
от лицата по чл. 47, ал. 12.
(11) Лицензираните складодържатели оповестяват на личието на свободен ск ладов
капацитет за ползване от лицата по чл. 47,
ал. 12 по общодостъпен начин, включително
и на интернет страницата си.“
5. В чл. 66, ал. 3 изречение второ се заличава.
6. В чл. 77 ал. 4 се отменя.
7. Създава се чл. 115в:
„Чл. 115в. Лицензиран ск ладодържател,
който откаже да предостави ползване на
складов капацитет по чл. 65, ал. 10, се наказва
с имуществена санкция в размер от 500 до
2000 лв., а при повторно нарушение – от 1000
до 5000 лв.“
§ 16. В Закона за приватизация и следприватизационен контрол (обн., ДВ, бр. 28
от 2002 г.; изм., бр. 78 от 2002 г., бр. 20 и 31
от 2003 г.; Решение № 5 на Конституционния
съд от 2003 г. – бр. 39 от 2003 г.; изм., бр. 46
и 84 от 2003 г., бр. 55 и 115 от 2004 г., бр. 28,
39, 88, 94, 103 и 105 от 2005 г., бр. 36, 53, 72
и 105 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 36, 65,
94, 98 и 110 от 2008 г., бр. 24, 42, 82 и 99 от
2009 г., бр. 18, 50, 89 и 97 от 2010 г., бр. 19 и 98
от 2011 г., бр. 20, 38, 54 и 60 от 2012 г., бр. 15,
23, 66 и 68 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14,
34, 41 и 61 от 2015 г., бр. 13 и 60 от 2016 г.,
бр. 13, 58 и 96 от 2017 г., бр. 7, 8, 64 и 90 от
2018 г., бр. 56, 79 и 83 от 2019 г. и бр. 14 и 54
от 2020 г.) в чл. 31, ал. 3 накрая се добавя
„или на общинския съвет“.
§ 17. В Закона за енергията от възобновяеми източници (обн., ДВ, бр. 35 от 2011 г.;
изм., бр. 29 и 54 от 2012 г., бр. 15, 59, 68 и 109
от 2013 г., бр. 33 от 2014 г.; Решение № 13 на
Конституционния съд от 2014 г. – бр. 65 от
2014 г.; изм., бр. 14, 17, 35, 56 и 100 от 2015 г.,
бр. 58 от 2017 г., бр. 38 и 91 от 2018 г. и бр. 41 от
2019 г.) в чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ се
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заменят с „Държавно предприятие „Държавна
петролна компания“.
2. В ал. 3 изречение второ се изменя така:
„Целевите запаси от нефт и нефтопродукти
се съхраняват на територията на страната
несмесени с биогорива.“
3. В ал. 4 думите „Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ се
заменят с „Държавно предприятие „Държавна
петролна компания“.
§ 18. (1) В тримесечен срок от вписването
в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел Държавното
предприятие „Държавна петролна компания“
подава писмено искане за издаване на лицензи
за управление на данъчни складове до директора на Агенция „Митници“. До връчването
на лицензите Държавната агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“ осъществява
дейността като лицензиран складодържател
по досегашния ред.
(2) Лицензите по ал. 1 и решението за прекратяване действието на лицензите, издадени
по реда на отменения раздел IIa на глава
четвърта от Закона за акцизите и данъчните
складове, се връчват едновременно на 1-во
число на съответния месец.
(3) Установените от митническите органи
наличности на акцизни стоки към датата на
връчването на актовете по ал. 2 се вписват в
материалната отчетност на съответните данъчни складове и не се смятат за освободени
за потребление, като за целта се регистрират
електронни административни документи.
(4) В тримесечен срок от връчването на
лицензите по ал. 1 Държавното предприятие
„Държавна петролна компания“ подава искане за регистрация на складове по чл. 38 от
Закона за запасите от нефт и нефтопродукти.
До регистрацията на складовете по чл. 38 от
Закона за запасите от нефт и нефтопродукти
контролът и отчетността върху складовете и
наличностите на нефт и нефтопродукти се
осъществяват по досегашния ред.
§ 19. (1) Активите, включително петролните бази, които не са лицензирани като
данъчни складове, пасивите, архивът, както
и другите права и задължения на Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, свързани с дейността по чл. 11б,
ал. 1, преминават към Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ на 1-во
число на съответния месец. За предаването
и приемането на имуществото се съставя
приемно-предавателен протокол.
(2) Всички лицензирани като данъчни
складове петролни бази за съхранение на
нефт и нефтопродукти, предоставени за управление на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“, заедно със
съхраняваните в тях количества резерви и
запаси от нефт и нефтопродукти премина-
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ват в управление на Държавно предприятие
„Държавна петролна компания“ от датата на
връчването на лицензите по § 18, ал. 2. За
предаването и приемането на имуществото
се съставя приемно-предавателен протокол.
(3) Съхраняваните резерви и запаси, собственост на Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“, при външни
съхранители, в складове по чл. 38 от Закона за
запасите от нефт и нефтопродукти и в други
складове/резервоари преминават в управление на Държавно предприятие „Държавна
петролна компания“ в тримесечен срок от
вписването му в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска
цел. Условията и редът за преминаване на
съхраняваните резерви и запаси, собственост
на Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“, при външни съхранители и в складове по чл. 38 от Закона за
запасите от нефт и нефтопродукти се уреждат
в споразумението по чл. 11а, ал. 4. Складовите
записи, издадени в полза на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“,
се преиздават от съхранителите в полза на
Държавно предприятие „Държавна петролна
компания“ в срок от 14 дни от преминаването на резервите и запасите в управление на
държавното предприятие.
(4) Областните управители отразяват промените в актовете за държавна собственост
за имотите или съставят актове за държавна
собственост за тях.
§ 20. Държавно предприятие „Държавна
петролна компания“ встъпва като възложител заедно с Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“ по договорите, свързани с извършване на текущи,
основни и аварийни ремонти на петролните
бази, както и с изпълнения на мероприятия
по енергийна ефективност – саниране, извършване на обследвания на сграден фонд,
съоръжения и паспортизация в съответствие
с наредбата по чл. 176а, ал. 6 от Закона за
устройство на територията, в съответствие
с правомощията по този закон. Договорите
извън тези по изречение първо, свързани с
дейността по чл. 11б, ал. 1, се изпълняват в
тази си част от Държавна агенция „Държавен
резерв и военновременни запаси“ до избора на
нови изпълнители/доставчици от Държавно
предприятие „Държавна петролна компания“,
като разходите са за сметка на бюджета на
предприятието.
§ 21. Произтичащите от структурните промени изменения по бюджетите на Министерството на икономиката и Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“
се извършват по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси на 1-во число
на съответния месец.
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§ 22. (1) Трудовите правоотношения на служителите от администрацията на Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“, осъществявали дейности по чл. 11б,
ал. 1, се уреждат при условията и по реда на
чл. 123 от Кодекса на труда.
(2) Безсрочните и срочните сл у жебни
правоотношения на държавните служители
от администрацията на Държавна агенция
„Държавен резерв и военновременни запаси“,
осъществявали дейности по чл. 11б, ал. 1, се
преобразуват съответно в безсрочни и срочни
трудови правоотношения, като със служителите се сключват трудови договори.
(3) Трудовите договори се сключват въз
основа на писмено заявление, подадено от
служителя в 7-дневен срок след получаване
на уведомление, че е определен да премине
на работа в Държавно предприятие „Държавна петролна компания“, като служебното му
правоотношение се прекратява.
(4) Когато изтеклият до момента на преобразуването на правоотношенията срок за
изпитване по чл. 12 от Закона за държавния
служител е по-малък от 6 месеца, той се включва в срока за изпитване по чл. 70 от Кодекса
на труда, а когато изтеклият срок надвишава
6 месеца, се приема, че срокът за изпитване
по чл. 70 от Кодекса на труда е изтекъл.
(5) При преобразуването индивидуалната
основна месечна заплата по Кодекса на труда
на служителите по служебно и трудово правоотношение в администрацията на Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“, осъществявали дейности по чл. 11б,
ал. 1, се определя така, че същата, увеличена
с допълнителното трудово възнаграждение
за придобит трудов стаж и професионален
опит и намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка
на осигуреното лице, да не е по-ниска от
получаваната до този момент индивидуална
основна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски
за сметка на осигуреното лице, ако са били
дължими, и дължимия данък.
(6) Неизползваните отпуски на служителите
по служебно и трудово правоотношение от
Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, осъществявали дейности
по чл. 11б, ал. 1, се запазват. Отпуските може
да се използват пропорционално към датата
на влизане в сила на този закон и не се компенсират с парични обезщетения.
(7) Условията, редът и сроковете за преминаване на служителите се уреждат в споразумението по чл. 11а, ал. 4.
§ 23. (1) В двумесечен срок от влизането в
сила на този закон министърът на финансите
привежда в съответствие с него правилника
за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове.
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(2) В тримесечен срок от влизането в сила
на измененията и допълненията на правилника по ал. 1 лицензираните складодържатели
привеждат дейността си в съответствие с
изискванията на чл. 47, ал. 12 и чл. 65, ал. 11
и писмено уведомяват за това директора на
Агенция „Митници“.
§ 24. В тримесечен срок от влизането в сила
на този закон Министерският съвет приема
правилника по чл. 11а, ал. 3 и съответните изменения в подзаконовите нормативни актове.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 9 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5130
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Законът за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията, приет от 44-то
Народно събрание на 8 юли 2020 г.
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Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за защита на растенията (обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.;
изм., бр. 12 от 2015 г., бр. 44 от 2016 г., бр. 58
от 2017 г., бр. 17 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г. и
бр. 51 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. мерките по прилагане на Регламент
(EС) 2016/2031 на Европейския парламент и
на Съвета от 26 октомври 2016 г. за защитните
мерки срещу вредителите по растенията, за
изменение на регламенти (EС) № 228/2013,
(EС) № 652/2014 и (EС) № 1143/2014 на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна
на директиви 69/464/EИО, 74/647/EИО, 93/85/
EИО, 98/57/EО, 2000/29/EО, 2006/91/EО и
2007/33/EО на Съвета (ОВ, L 317/4 от 23 ноември 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент
(EС) 2016/2031“;“.
2. Създават се т. 11 и 12:
„11. специалните правила за официалния
контрол върху растения, растителни продукти
и други обекти и за действията, предприемани
от компетентните органи във връзка със здра-
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вето на растенията, съгласно чл. 22 от Регламент (ЕС) 2017/625 на Европейския парламент
и на Съвета от 15 март 2017 г. относно официалния контрол и другите официални дейности,
извършвани с цел да се гарантира прилагането
на законодателството в областта на храните
и фуражите, правилата относно здравеопазването на животните и хуманното отношение
към тях, здравето на растенията и продуктите
за растителна защита, за изменение на регламенти (ЕО) № 999/2001, (ЕО) № 396/2005,
(ЕО) № 1069/2009, (ЕО) № 1107/2009, (ЕС)
№ 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) 2016/429
и (ЕС) 2016/2031 на Европейския парламент и
на Съвета, регламенти (ЕО) № 1/2005 и (ЕО)
№ 1099/2009 на Съвета и директиви 98/58/
ЕО, 1999/74/ЕО, 2007/43/ЕО, 2008/119/ЕО и
2008/120/ЕО на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО) № 854/2004 и (ЕО) № 882/2004 на
Европейския парламент и на Съвета, директиви 89/608/ЕИО, 89/662/ЕИО, 90/425/ЕИО,
91/496/ЕИО, 96/23/ЕО, 96/93/ЕО и 97/78/ЕО
на Съвета и Решение 92/438/ЕИО на Съвета
(Регламент относно официалния контрол) (ОВ,
L 95/1 от 7 април 2017 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) 2017/625“;
12. специалните правила за официалния
контрол и за действията, предприемани от
компетентните органи във връзка с продуктите за растителна защита, съгласно чл. 24
от Регламент (ЕС) 2017/625.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думата „вредители“ се заменя с „и
регулирани некарантинни вредители, съгласно
Регламент (EС) 2016/2031“;
б) в т. 7 след думата „адюванти“ се добавя „антидоти, синергисти и коформуланти
съгласно Регламент (ЕС) 2017/625“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Българската агенция по безопасност
на храните е компетентен орган по смисъла
на чл. 4 във връзка с чл. 1, параграф 2, букви
„ж“ и „з“ от Регламент (EС) 2017/625.“
§ 3. Член 3а се изменя така:
„Чл. 3а. Официалният контрол и другите
официални дейности по чл. 3, ал. 1, т. 1 – 8
се осъществяват по реда на Регламент (EС)
2017/625, Закона за управление на агрохранителната верига, този закон и подзаконовите
нормативни актове по прилагането им.“
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 буква „в“ се отменя;
б) точки 11 и 12 се изменят така:
„11. лицата, вписани в официалния регистър
на професионалните оператори по чл. 65 от
Регламент (EС) 2016/2031;
12. лицата, на които се издава временно
разрешение за въвеждане, движение, при-
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тежаване и размножаване на карантинни
вредители, растения, растителни продукти и
други обекти за официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели,
опити, сортов подбор и селекция, съгласно
чл. 8, параграф 1, чл. 39 и 48, параграф 1 от
Регламент (EС) 2016/2031;“
в) създава се т. 16:
„16. търгуваните на територията на Република България семена, третирани с продукти
за растителна защита, които са разрешени в
поне една държава – членка на Европейския
съюз, по смисъла на чл. 49, параграф 1 от
Регламент (ЕО) № 1107/2009.“
2. В ал. 5 се създава изречение второ: „Регистърът по ал. 1, т. 11 и 12 е официален по
смисъла на Регламент (ЕС) 2016/2031 и съдържа
елементите по чл. 67 от същия регламент.“
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „осъществява“ се
добавя „от официалните фитосанитарни инспектори по смисъла на чл. 3, т. 33 от Регламент (EС) 2017/625 и“.
2. В ал. 2:
а) текст ът преди т. 1 се измен я така:
„Официалните фитосанитарни инспектори по
ал. 1 осъществяват фитосанитарния контрол
съгласно Регламент (EС) 2016/2031, като:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. извършват проверки на растения, растителни продукти и други обекти;“
в) точки 2 и 3 се отменят;
г) в т. 4 думите „и растителни продукти“
се заменят с „растителни продукти и други
обекти“;
д) в т. 5 думите „контролни проби от
продукти за растителна защита и работни
разтвори, торове, почви, води“ се заменят с
„проби от“;
е) точка 6 се изменя така:
„6. прилагат защитни мерки срещу вредителите по растенията, растителните продукти
и другите обекти;“
ж) в т. 7 след думата „унищожаване“ се
добавя „третиране“;
з) точки 8, 9, 10, 11 и 12 се отменят.
3. Създава се нова ал. 3:
„(3) Инспекторите по растителна защита
по ал. 1:
1. извършват проверки на продукти за растителна защита, активни вещества, адюванти,
торове, подобрители на почвата, биологично
активни вещества и хранителни субстрати;
2. извършват проверки в обектите, в които
се произвеждат, изпитват, изследват, преопаковат, съхраняват, превозват, търгуват или са
налични по друг начин продукти за растителна
защита, активни вещества, адюванти, торове,
подобрители на почвата, биологично активни
вещества и хранителни субстрати;
3. вземат контролни проби от продукти
за растителна защита и работни разтвори,
торове, растения и растителни продукти за
извършване на лабораторни изследвания;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

4. изземват, поставят под възбрана, разпореждат обезвреждане на биологични агенти,
продукти за растителна защита, активни
вещества, адюванти, антидоти, синергисти,
коформуланти, торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати, които не отговарят на
изискванията на закона и/или на актовете
по прилагането му.“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Инспекторите по ал. 1:
1. изискват сведения и документи, включително писмени обяснения, свързани с контролната им дейност;
2. издават разпореждания и предписания
за провеждане на мерки за отстраняване на
констатирани несъответствия, като определят
срокове за тяхното изпълнение, в съответствие
с Регламент (EС) 2016/2031 и Регламент (EС)
2017/625;
3. съставят актове за установяване на административни нарушения по този закон и/
или актовете по прилагането му;
4. сезират съответните компетентни и контролни органи за констатирани нарушения;
5. искат съдействие от други компетентни
и контролни органи.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 2 инспекторите по растителна
защита“ се заменят с „ал. 2 – 4 инспекторите
по ал. 1“ и думите „т. 3 и 4“ се заменят с „т. 2
и ал. 3, т. 2“.
§ 6. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Фитосанитарният контрол върху растения, растителни продукти и други обекти
се извършва с цел предотвратяване на навлизането, установяването и разпространението
на карантинни и регулирани некарантинни
вредители по растени ята и растителните
продукти, включително определяне и управление на фитосанитарните рискове, които
те пораждат.“
2. В ал. 2 думите „наредба на министъра
на земеделието, храните и горите“ се заменят
с „Регламент (EС) 2016/2031“.
3. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Вредителите по ал. 1 се категоризират
съгласно критериите по Приложение I към
Регламент (EС) 2016/2031 при условията на
чл. 3, 6, 7, 29, 30, 36, 38 и 49 от Регламент
(EС) 2016/2031.
(4) Фитосанитарните мерки за определяне
и управление на фитосанитарните рискове от
вредителите, растенията, растителните продукти и другите обекти по ал. 1 се основават на
принципите по Приложение II към Регламент
(EС) 2016/2031 съгласно чл. 17, 18, 21, 25, 28,
29, 30, 31, 37, 40, 41, 42, 46, 49, 53, 54, 72, 74,
75, 79 и 80 от същия регламент.“
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4. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) При наличие на доказателства за
непосредствена опасност от въвеждане или
при установяване на карантинни вредители и
предприемане на фитосанитарни мерки БАБХ
писмено уведомява Европейската комисия и
компетентните органи на другите държави
членки по реда на чл. 9 – 11 от Регламент
(EС) 2016/2031. Уведомлението включва вида
на вредителите и предприетите фитосанитарни
мерки по реда на чл. 17 и 18 от Регламент
(EС) 2016/2031.
(6) Българската агенция по безопасност
на храните предоставя информация на обществеността и професионалните оператори
за установен вредител и предприетите мерки
по реда на чл. 12 и 13 от Регламент (EС)
2016/2031.“
5. Създава се ал. 7:
„(7) При съмнение или узнаване за наличието на вредител професионалните оператори
и лицата, различни от професионалните оператори, уведомяват БАБХ по реда на чл. 14
и 15 от Регламент (EС) 2016/2031.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и в нея
думите „инспекторите по растителна защита“
се заменят с „официалните фитосанитарни
инспектори“.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 9 и в нея
думите „може да определя“ се заменят с „или
изпълнителният директор на БАБХ могат да
определят“.
§ 7. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Забраняват се въвеждането, притежаването, съхранението, размножаването,
движението или освобождаването на карантинни вредители съгласно чл. 5 от Регламент
(EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
(2) Забраняват се въвеждането и движението на регулирани некарантинни вредители
съгласно чл. 37 от Регламент (EС) 2016/2031
и актовете по прилагането му.
(3) Забранява се въвеждането на растения,
растителни продукти и други обекти от трети
държави съгласно чл. 40 от Регламент (EС)
2016/2031 и актовете по прилагането му.
(4) Ограничава се въвеждането на високорискови растения, растителни продукти и
други обекти, определени като такива след
предварителна оценка на риска, които пораждат риск от вредители на неприемливо ниво,
съгласно чл. 42 от Регламент (EС) 2016/2031
и актовете по прилагането му.
(5) Специалните и еквивалентни изисквания при въвеждане и движение на определени
растения, растителни продукти и други обекти
се определят при условията и по реда на чл. 41
и 44 от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете
по прилагането му.
(6) Дървеният опаковъчен материал се въвежда и движи на територията на Република
България при условията на чл. 43 от Регламент
(EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
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(7) Общите изисквания по отношение на
транспортните средства, техниката и опаковъчния материал са посочените в чл. 59
от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по
прилагането му.
(8) За пощенски и куриерски пратки, които
съдържат растения и растителни продукти,
подлежащи на фитосанитарен контрол, се
прилагат изискванията на този закон и на
актовете по прилагането му.“
§ 8. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Изключения от забраните по чл. 17,
ал. 1 – 3 се допускат:
1. с цел извършване на официални изпитвания, научноизследователски или образователни цели, опити, сортов подбор или селекция
след издаване на временно разрешение от
изпълнителния директор на БАБХ или от
оправомощено от него длъжностно лице при
условия и по ред, определени в чл. 8 и 48
от Регламент (EС) 2016/2031 и актовете по
прилагането му;
2. при транзитно преминаване или претоварване – при условията на чл. 47 от Регламент
(EС) 2016/2031;
3. при въвеждане в погранични зони на
трети държави и държави членки – при условията на чл. 46 от Регламент (EС) 2016/2031.“
§ 9. Член 19 се изменя така:
„Чл. 19. (1) Движението на растения и
растителни продукти, за които се изисква
растителен паспорт, се извършва само при
наличие на такъв.
(2) Растителният паспорт е официален
етикет по смисъла на чл. 78 от Регламент
(ЕС) 2016/2031 и чл. 3, т. 28 от Регламент
(ЕС) 2017/625. Съдържанието и форматът на
растителния паспорт са съгласно образците
по Приложение VII към чл. 83 от Регламент
(ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
(3) Изключения по ал. 1 се допускат в случаите по чл. 79, параграф 5, чл. 80, параграф
5 и при условията на чл. 81 и 82 от Регламент
(ЕС) 2016/2031.
(4) Компетентният орган дава на професионалните оператори разрешение да издават
растителни паспорти, когато:
1. са вписани в официалния регистър на
професионалните оператори по чл. 65 от Регламент (ЕС) 2016/2031;
2. отговарят на условията на чл. 89 от
Регламент 2016/2031;
3. изпълняват задълженията си по чл. 69
и 90 от Регламент 2016/2031 относно проследимостта;
4. разполагат с разработени и прилагат
планове за управление на риска от вредители
съгласно чл. 91 от Регламент 2016/2031.
(5) Растителните паспорти се издават,
заменят и обезсилват от професионалните
оператори, получили разрешение по ал. 4, под
надзора на БАБХ, както и от официалните
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фитосанитарни инспектори, при условия и по
ред, определени в глава VI, раздел 2 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и чл. 91 от Регламент
(ЕС) 2017/625.
(6) Поставянето на марк ировка върх у
дървен опаковъчен материал, дървесина или
други обекти, поправка на дървен опаковъчен
материал, на който е поставена маркировка,
се извършва от получили разрешение професионални оператори при условия и по ред,
определени в глава VI, раздел 3 от Регламент
(ЕС) 2016/2031 и чл. 91 от Регламент (ЕС)
2017/625 и под надзора на БАБХ.
(7) За получаване на разрешение за издаване
на растителни паспорти или за поставяне на
маркировка върху дървен опаковъчен материал, дървесина или други обекти професионалните оператори посочват това намерение
в заявлението за регистрация по чл. 22, ал. 3.“
§ 10. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) При опасност от новоустановени
рискове от вредители или други фитосанитарни
рискове за растенията, растителните продукти
и другите обекти Европейската комисия чрез
актове за изпълнение приема временни мерки
по отношение на въвеждането и движението в
рамките на територията на Европейския съюз
на растения, растителни продукти и други
обекти от трети държави при условията на
чл. 49 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
(2) Българската агенция по безопасност
на храните своевременно уведомява Европейската комисия, компетентните органи на
другите държави членки и всички заинтересовани страни за съществуващата опасност и
за прилагането на мерките по ал. 1.
(3) Мерките по ал. 1 се прилагат до определяне характеристиките на вредителите
и изготвяне на пълна оценка на риска за
съответните растения, растителни продукти
и други обекти.
(4) Изпълнителният директор на БАБХ
със заповед определя карантинни пунктове
и/или съоръжения за задържане на територията на Република България за прилагане
на мерките по ал. 1 и за целите на чл. 8, 48
и 58 от Регламент (EС) 2016/2031.
(5) Изискванията и условията за определяне и работа на карантинните пунктове и
съоръженията за задържане по ал. 4, надзорът
и освобождаването на растения, растителни
продукти и други обекти от тях се извършват при условията и по реда на чл. 60 – 64
от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по
прилагането му.
(6) Средствата за покриване на разходите
за изпълнение на мерките по ал. 1 се осигуряват от бюджета на БАБХ. При необходимост
изпълнителният директор на БАБХ прави
предложение до министъра на земеделието,
храните и горите за осигуряване на допълни-
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телни средства за обезпечаване прилагането
на временните мерки.“
§ 11. В чл. 21 накрая се добавя „както и от
прилагането на други фитосанитарни мерки“.
§ 12. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Лицата по чл. 6, ал. 1, т. 11 и 12,
включително лицата, които внасят, произвеждат, преработват и/или отглеждат растения и
растителни продукти, както и събирателните
и разпределителните центрове, стоковите
тържища и пазарите на производители на
такива растения и растителни продукти, се
регистрират в областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), на чиято територия
ще осъществяват дейността си.
(2) Лицата, които произвеждат и/или отглеждат растения и растителни продукти, се
регистрират в срок до 30 април на годината
на започване на дейността.
(3) За регистрация по ал. 1 лицата подават
в ОДБХ, на чиято територия ще осъществяват
дейността си, заявление по образец при условия
и по ред съгласно чл. 66 от Регламент (ЕС)
2016/2031. Когато дейността ще се осъществява на територията на повече от една ОДБХ,
подаденото в една от дирекциите заявление
се изпраща служебно в останалите.
(4) Заявлението по ал. 3 и приложените
към него документи се проверяват от официален фитосанитарен инспектор, определен със
заповед на директора на ОДБХ. При установяване на непълноти и/или несъответствия
директорът на ОДБХ писмено уведомява
заявителя и определя срок за отстраняването
им, който не може да бъде по-кратък от три
работни дни и по-дълъг от 10 работни дни.
(5) При неотстраняване на непълнотите
и/или несъответствията в срока по ал. 4
процедурата се прекратява със заповед на
директора на съответната ОДБХ. Заповедта
се съобщава и може да се обжалва по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) В тридневен срок от подаването на
заявлението или от отстраняването на непълнотите и/или несъответствията по ал. 4
о фи ц и а л н и я т фи т о с а н и т ар ен и нс пек т о р
извършва проверка на документите за съответствие с изискванията по ал. 3, а при
необходимост – и проверка на място. При
установяване на несъответствия с изискванията по ал. 3 директорът на ОДБХ писмено уведомява заявителя и определя срок
5 работни дни за отстраняването им.
(7) Когато при проверките по ал. 4 и 6
се установи, че не съществува опасност от
разпространение на карантинни вредители
и е налице един или повече от критериите
по чл. 65, параграф 3 от Регламент (ЕС)
2016/2031, процедурата по регистрация се
прекратява със заповед на директора на
съответната ОДБХ.
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(8) В тридневен срок от извършването на
проверката за съответствие с изискванията
по ал. 3 или от отстраняване на несъответствията по ал. 6 официалният фитосанитарен
инспектор изготвя писмено становище до
директора на ОДБХ с предложение за регистрация или отказ.“
§ 13. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В тридневен срок от получаването
на становището по чл. 22, ал. 8 директорът
на ОДБХ издава заповед и удостоверение за
регистрация или заповед за отказ, които се
съобщават по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
2. В ал. 3 думата „Отказът“ се заменя със
„Заповедта за отказ“.
3. В ал. 5 се създава изречение второ: „За
издаването на удостоверение за регистрация
такси не се дължат.“
§ 14. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Ежегодно в срок до 30 април регистрираните по чл. 22 лица подават в съответната
ОДБХ:
1. декларация за липса на промяна във
вписаните в регистъра обстоятелства, или
2. заявление и документи, удостоверяващи
актуализацията на данните от предходната
година – при промяна в обстоятелствата по
чл. 66, параграф 2, букви „б“, „в“, „г“ и „д“
от Регламент (ЕС) 2016/2031.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При промяна в обстоятелствата по
чл. 66, параграф 2, буква „а“ от Регламент
(ЕС) 2016/2031 регистрираните по чл. 22 лица
подават в съответната ОДБХ заявление и
прилагат документи, удостоверяващи промяната, в срок не по-късно от 30 дни от датата
на настъпването є.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
изречение първо се изменя така: „В случаите на ал. 1, т. 2 и ал. 2 удостоверението за
регистрация се преиздава при условията и по
реда на чл. 22, ал. 4 – 8 и чл. 23.“
§ 15. В чл. 25 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 3 и 4:
„3. при неподаване на декларация и/или
на заявление по чл. 24 в продължение на две
или повече последователни години;
4. при заличаване на юридическото лице
в търговския регистър или при смърт на физическото лице.“
2. В ал. 3 след думите „т. 2“ се добавя „и 3“.
§ 16. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) Контрол за съответствие с правилата и мерките съгласно Регламент (ЕС)
2016/2031 относно растенията, растителните
продукти и другите обекти се извършва от
официалните фитосанитарни инспектори по
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реда на дял II, глава II, раздел I от Регламент
(ЕС) 2017/625 включително чрез проверки на
документи, проверки за идентичност и физически проверки, извършвани с подходяща
честота в зависимост от риска.
(2) Проверките по ал. 1 обхващат:
1. растенията, растителните продукти и другите обекти на всички етапи на производство,
преработка, разпространение и използване;
2. професионалните оператори и дейностите, които се намират под техен контрол,
включително всички съоръжения, оборудване,
помещения, транспортни средства, работна
техника и инструменти, заобикалящата ги среда и свързаната с дейностите документация.
(3) Официалният контрол се извършва без
предварително уведомяване, освен когато
предварителното уведомяване е необходимо
за неговото извършване.
(4) Резултатите от официалния контрол се
предоставят на професионалните оператори в
писмен вид от официалните фитосанитарни
инспектори.
(5) Професионалните оператори предоставят на официалните фитосанитарни инспектори достъп до обектите по ал. 2.“
§ 17. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. (1) Българската агенция по безопасност на храните организира провеждането
на основани на риска наблюдения през определени периоди от време за присъствие или
отсъствие на карантинни вредители съгласно
чл. 22 – 24 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и
актовете по прилагането му.
(2) Наблюдени ята за карантинни вредители по отношение на защитена зона и
признаването на територията на Република
България или на част от нея за защитена зона
се извършват по реда на глава II, раздел 3
от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по
прилагането му.
(3) Наблюденията се извършват от официалните фитосанитарни инспектори на БАБХ
най-малко веднъж годишно и най-малко чрез
визуално наблюдение.
(4) При извършване на наблюденията по
ал. 3 се вземат проби за лабораторно изпитване, когато е целесъобразно.
(5) Българската агенция по безопасност на
храните докладва до 30 април всяка година
на Европейската комисия и другите държави
членки за резултатите от извършените наблюдения през предходната календарна година.“
§ 18. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) Българската агенция по безопасност на храните изготвя планове за действия
срещу приоритетни вредители по реда на чл. 25
и 27 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете
по прилагането му.
(2) За изпълнение на плановете по ал. 1
БАБХ организира и провежда симулационни
учения по реда на чл. 26 от Регламент (ЕС)
2016/2031.“
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§ 19. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1 – 3 се изменят така:
„(1) Когато при извършване на наблюденията по чл. 26а, ал. 3 има съмнение или
се установи зараза от карантинен вредител,
официалните фитосанитарни инспектори:
1. поставят под карантина растенията,
растителните продукти и другите обекти,
свързани с наблюденията;
2. издават писмени предписания за мерките
и ограниченията, които операторите следва
да спазват;
3. вземат контролни проби за лабораторно
изпитване.
(2) Когато при лабораторните изпитвания
се установи или потвърди зараза от карантинен вредител, се прилагат една или повече от
мерките по чл. 30, ал. 1.
(3) Когато при лабораторните изпитвания не се установи или потвърди зараза от
карантинен вредител, карантината по ал. 1,
т. 1 се отменя.“
2. Създава се ал. 7:
„(7) Вземането на проби, извършването
на анализи и изпитвания и определянето на
лаборатории за целите на официалния контрол
и на национални референтни лаборатории се
извършват при условията и по реда на Закона
за управление на агрохранителната верига,
включително и за обекти, които не са елементи на агрохранителната верига.“
§ 20. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „следните
мерки“ се заменят с „мерките по чл. 17 – 19
и по Приложение II към Регламент (ЕС)
2016/2031, включително:“;
б) в т. 2 след думите „размножаване на“
се добавя „гостоприемни“;
в) създава се т. 5:
„5. определяне на демаркационни области
и наблюдения в демаркационните области.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Унищожаване на растения, растителни продукти и други обекти се извършва от
засегнатите от мерките лица в съответствие с
Приложение II към Регламент (ЕС) 2016/2031,
актовете по прилагането му и чл. 137 от Регламент (ЕС) 2017/625, както и при спазване
изискванията на Закона за управление на
отпадъците. Унищожаването се извършва в
присъствието на официален фитосанитарен
инспектор и на кмета на населеното място или
на оправомощено от него длъжностно лице.“
§ 21. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При недостиг на средства по чл. 20, ал. 6
и чл. 30, ал. 8, включително за обезщетяване
на собственици на унищожени растения, растителни продукти и други обекти, предвидени
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в бюджета на БАБХ, необходимите средства
за прилагане на мерките по чл. 20, ал. 1 и
чл. 30, ал. 1 се осигуряват допълнително от
държавния бюджет. Средствата се осигуряват
и предоставят при спазване на:
1. разпоредбите на правото на Европейския
съюз в областта на държавните помощи;
2. правилата за финансиране на допустимите мерки при условията и по реда на чл. 16 – 24
от Регламент (ЕС) 652/2014 на Европейския
парламент и на Съвета от 15 май 2014 г. за
установяване на разпоредби за управлението
на разходите, свързани с хранителната верига,
здравеопазването на животните и хуманното
отношение към тях, здравето на растенията
и растителния репродуктивен материал, за
изменение на директиви 98/56/ЕО, 2000/29/
ЕО и 2008/90/ЕО на Съвета, на регламенти
(ЕО) № 178/2002, (ЕО) № 882/2004 и (ЕО)
№ 396/2005 на Европейския парламент и на
Съвета, на Директива 2009/128/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и на Регламент
(ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент
и на Съвета и за отмяна на решения 66/399/
ЕИО, 76/894/ЕИО и 2009/470/ЕО на Съвета
(OB, L 189/1 от 27 юни 2014 г.), наричан понататък „Регламент (ЕС) 652/2014“.“
2. В ал. 2 думите „Министерския съвет“
се заменят с „министъра на земеделието,
храните и горите“.
3. В ал. 3 думите „инспекторите по растителна защита“ се заменят с „официалните
фитосанитарни инспектори“.
§ 22. Член 32 се изменя така:
„Чл. 32. (1) Фитосанитарният контрол върху
растения, растителни продукти и други обекти,
които подлежат на официален контрол на граничните контролни пунктове и на контролни
пунктове, различни от гранични контролни
пунктове, се извършва при условията и по
реда на глава V, раздел II от Регламент (ЕС)
2017/625.
(2) На официален фитосанитарен контрол
при внос подлежат растени я, растителни
продукти и други обекти по чл. 72 – 74 от
Регламент (ЕС) 2016/2031 и актовете по прилагането му и чл. 47, параграф 1, букви „г“,
„д“ и „е“ от Регламент (ЕС) 2017/625.
(3) Изключения по ал. 2 са допустими в
случаите по чл. 48 от Регламент (ЕС) 2017/625.
(4) При внос на растения, растителни продукти и други обекти те следва да са придружавани от оригинални официални фитосанитарни
сертификати за въвеждане на територията
на Република България и Европейския съюз
или в защитени зони или от документи или
електронните им еквиваленти съгласно глава
VI, раздел 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031 и
чл. 50 от Регламент (ЕС) 2017/625.
(5) Изключения по ал. 4 се допускат при условията на чл. 75 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
(6) Официален контрол върху растения,
растителни продукти и други обекти, различ-
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ни от тези по ал. 2, се извършва при условия
и по ред, определени в глава V, раздел I от
Регламент (ЕС) 2017/625.
(7) Официален контрол при фитосанитарен транзит или претоварване на растения,
раст ителни прод у к т и и д ру г и обек т и по
смисъла на чл. 3, параграф 44, букви „а“ и
„б“ от Регламент (ЕС) 2017/625 се извършва
при условията на чл. 47 и 57 от Регламент
(EС) 2016/2031 и актовете по прилагането му.
(8) Граничните контролни пунктове се
определят или оттеглят със заповед на министъра на земеделието, храните и горите и
се съобщават на Европейската комисия при
условията и по реда на чл. 59 – 63 от Регламент
(ЕС) 2017/625 и чл. 33 от Закона за управление
на агрохранителната верига.
(9) Официален контрол върху растения,
растителни продукти и други обекти може
да бъде извършван и на контролни пунктове,
различни от граничните контролни пунктове,
по реда на чл. 53 от Регламент (ЕС) 2017/625.
(10) Граничните контролни пунктове и
другите контролни пунктове, различни от
гранични контролни пунктове, трябва да отговарят на изискванията по чл. 64 от Регламент
(ЕС) 2017/625 и актовете по прилагането му.
(11) За извършване на проверки при внос
и фитосанитарен транзит се заплащат такси
съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1.“
§ 23. В чл. 33 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Когато при извършване на фитосанитарен контрол при внос се установи, че
растенията, растителните продукти и другите
обекти отговарят на изискванията на този
закон и/или на актовете по прилагането му,
официалният фитосанитарен инспектор ги
допуска за свободно движение в Европейския
съюз и издава растителен паспорт за движение в рамките на територията на Република
България и Европейския съюз, както и за
въвеждане и движение в защитени зони при
условията и по реда на глава VI, раздел 2 от
Регламент (ЕС) 2016/2031.
(2) Когато при извършване на проверка
при внос се появи съмнение и/или се установи, че растенията, растителните продукти
и другите обекти не отговарят на изискванията на този закон и/или на актовете по
прилагането му, официалният фитосанитарен инспектор незабавно прилага една или
повече от мерките по глава V, раздел III от
Регламент (ЕС) 2017/625.“
§ 24. В чл. 34, ал. 1 думите „инспекторите
по растителна защита“ се заменят с „официалните фитосанитарни инспектори“.
§ 25. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея:
а) в т. 2 думите „инспекторите по растителна защита“ се заменят с „официалните
фитосанитарни инспектори“;
б) точка 4 се изменя така:
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„4. представят фитосанитарен сертификат
за въвеждане на територията на Европейския
съюз, издаден от държавата, в която са произведени или от която се изнасят растенията,
растителните продукти и другите обекти, а
в случаите на реекспорт – и фитосанитарен
сертификат за реекспорт.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Фи тосани тарни те сер т ификат и за
въвеждане на територията на Европейския
съюз, тяхното съдържание и условията, на
които отговарят, са в съответствие с глава
VI, раздел 1 от Регламент (ЕС) 2016/2031.“
§ 26. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „наредбата по чл. 16,
ал. 2“ се заменят с „глава VI, раздел 4 от
Регламент (ЕС) 2016/2031“.
2. Създават се нова ал. 3 и ал. 4 – 6:
„(3) Фитосанитарният сертификат е официален сертификат по смисъла на чл. 3, т. 27
от Регламент (ЕС) 2017/625.
(4) Фитосанитарни сертификати и предекспортни сертификати се издават и подписват само от официалните фитосанитарни
инспектори на БАБХ при условия и по ред,
определени в глава VI, раздел 4 от Регламент
(ЕС) 2016/2031 и глава VII от Регламент (ЕС)
2017/625.
(5) Образците и съдържанието на фитосанитарните сертификати за износ и за реекспорт
са съгласно образците по приложение VIII,
част А и Б към чл. 100, параграф 3 и чл. 101,
параграф 4 от Регламент (ЕС) 2016/2031.
(6) Образецът и съдържанието на предекспортния сертификат е съгласно образеца в приложение VIII, част В към чл. 102, параграф 6
от Регламент (ЕС) 2016/2031.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 7 и се изменя така:
„(7) За извършване на проверка и издаване
на фитосанитарен сертификат за износ или
за реекспорт и за издаване на предекспортен
сертификат се заплаща такса съгласно тарифата по чл. 5, ал. 1.“
4. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Когато официа лен фитосанитарен
инспектор или друго оправомощено длъжностно лице издаде неверни или подвеждащи
официални сертификати или удостоверения
или злоупотреби с такива, се прилагат една
или повече от мерките по чл. 138, параграф 5
от Регламент (ЕС) 2017/625.
(9) Когато лице, на което са делегирани
задачи по реда на чл. 31 от Регламент (ЕС)
2017/625, издаде неверни или подвеждащи официални документи или злоупотреби с такива,
се прилагат една или повече от мерките по
чл. 33 от същия регламент.“
§ 27. В чл. 39, ал. 1 абревиатурата „ЦУ“
се заменя с „Централното управление (ЦУ)“.
§ 28. В чл. 44 ал. 3 се отменя.
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§ 29. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или от оправомощено от него длъжностно лице“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 30. В чл. 49 се създава ал. 8:
„(8) Лицата, които притежават разрешения
за пускане на пазара и употреба на продукти
за растителна защита и не са установени на
територията на Република България, предоставят в ЦУ на БАБХ информация за търговските
субекти, на които са предоставили правото
да дистрибутират разрешените продукти за
растителна защита. Информацията се предоставя в срок до три месеца от издаване
на разрешението или при всяка настъпила
промяна.“
§ 31. В чл. 54 се правят следните изменения:
1. Точка 2 се отменя.
2. В т. 4 думите „включително на разрешение за пускане на пазара и употреба на готов
разтвор от него, или“ се заменят с „или за“.
3. В т. 5 думите „включително на разрешение за пускане на пазара и употреба на готов
разтвор от него“ се заличават.
§ 32. В чл. 55, ал. 2 след абревиатурата
„БАБХ“ се добавя „или оправомощено от
него длъжностно лице“.
§ 33. Член 65 се отменя.
§ 34. В чл. 67 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 35. В чл. 68 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след абревиатурата „БАБХ“ се
добавя „или оправомощено от него длъжностно лице“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Заповедта за прекратяване или за отказ
по ал. 2 се съобщава и може да се обжалва
по реда на Административнопроцесуалния
кодекс. Обжалването не спира изпълнението.“
3. В ал. 5 думите „14-дневен срок“ се заменят със „срок до 30 работни дни“.
4. Алинея 6 се отменя.
§ 36. В чл. 89 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Нов сертификат в случаите по ал. 1,
т. 2 се издава след изтичане на срока по ал. 2
и по реда на чл. 86, 87 и чл. 88, ал. 2. Когато
обезсиленият сертификат е издаден на основание чл. 87, ал. 2, т. 2, новият сертификат
се издава за остатъка от срока на валидност
на обезсиления.
(5) За издаване на нов сертификат в случаите по ал. 1, т. 2 лицата по чл. 84, ал. 1 са
длъжни да преминат обучение и да представят
документа по чл. 86, т. 2.“
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§ 37. В чл. 93, ал. 2 след думата „инспектори“ се добавя „по растителна защита“.
§ 38. В чл. 98 т. 2 се изменя така:
„2. в 7-дневен срок от сключване на договор
по т. 1 да представят в ЦУ на БАБХ заверено
копие от договора в частта му относно срока
на договора, вида на продуктите за растителна
защита, които ще се преопаковат, материала
и вместимостта на опаковката, включително
на изходната опаковка, от която ще се преопаковат;“.
§ 39. В чл. 111, изречение второ думите
„съответната ОДБХ“ се заменят с „БАБХ“.
§ 40. В глава пета, раздел IX се създава
чл. 115а:
„Чл. 115а. Земеделските стопани, които
произвеждат растения и растителни продукти,
и професионалните потребители на продукти
за растителна защита са длъжни да водят
записи по чл. 67, параграф 1, изречение второ
от Регламент (ЕО) № 1107/2009 и по Приложение I, Част А, т. 9 и 10 към Регламент (ЕО)
№ 852/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената
на храните.“
§ 41. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 след думата „акредитирани“ се
добавя „в съответствие със стандарт EN ISO/
IEC 17025“.
2. В ал. 5 след думата „акредитирани“ се
добавя „в съответствие със стандарт EN ISO/
IEC 17025“.
3. В ал. 6 думата „сертификат“ се заменя
с „документ“.
§ 42. В чл. 121 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Обжалването не спира изпълнението.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Иззетите по ал. 1, т. 2 продукти за растителна защита се транспортират и съхраняват
за сметка на нарушителя и се унищожават
при условията и по реда на чл. 174.“
§ 43. В чл. 125 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 6 се изменя така:
„6. установява хармонизирани показатели
на риска в съответствие с Директива (ЕС)
2019/782 на Комисията от 15 май 2019 г. за
изменение на Директива 2009/128/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на хармонизирани
показатели за риска (OB, L 127/4 от 16 май
2019 г.), определени в Приложение № 3, както
и национални показатели за риска.“
2. В ал. 3:
а) в т. 1 се създава буква „в“:
„в) са с нисък риск;“
б) създава се т. 5:
„5. насърчаване на употребата на продукти
за растителна защита във възможно най-нис
ката разрешена доза.“
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§ 44. В чл. 126, ал. 3 след думата „горите“ се добавя „Националният статистически
институт“.
§ 45. В чл. 127 се създава ал. 4:
„(4) Адювантите се употребяват единствено
съвместно с продукти за растителна защита
и не могат да съдържат активни вещества
по смисъла на Регламент (ЕО) № 1107/2009.“
§ 46. В чл. 128, ал. 1 в текста преди т. 1
след думата „образец“ се добавя „в което посочват ЕИК по Закона за търговския регистър
и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или идентификационния номер за
регистрация на лицата, регистрирани в друга
държава – членка на Европейския съюз, или
в държава – страна по Споразумението за
Европейското икономическо пространство“.
§ 47. В чл. 138, ал. 2 се създава изречение
второ: „Обжалването не спира изпълнението.“
§ 48. В чл. 139, ал. 1 в текста преди т. 1
след абревиатурата „БАБХ“ се добавя „или
оправомощено от него длъжностно лице“.
§ 49. Член 147 се изменя така:
„Чл. 147. (1) Който в нарушение на чл. 19,
ал. 5 и глава VI, раздел 2 от Регламент (ЕС)
№ 2016/2031 издаде, замени или обезсили
растителен паспорт, се наказва с глоба от
200 до 500 лв.
(2) Който в нарушение на чл. 19, ал. 6 и
глава VI, раздел 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031
постави маркировка върху дървен опаковъчен
материал, дървесина или други обекти, се
наказва с глоба от 200 до 500 лв.
(3) Официален фитосанитарен инспектор,
който в нарушение на чл. 36, ал. 4, 5, 6 или
8 и глава VI, раздел 4 от Регламент (ЕС)
2016/2031 издаде и/или подпише фитосанитарен сертификат или предекспортен сертификат,
се наказва с глоба от 200 до 500 лв.
(4) Когато нарушението по ал. 1 и/или 2
и/или чл. 36, ал. 9 е извършено от лице, на
което са делегирани задачи, се налага глоба
от 500 до 1000 лв. или имуществена санкция
от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.“
§ 50. В чл. 148, ал. 1 думите „ал. 2 или 3“
се заменят с „ал. 1“.
§ 51. Член 149 се изменя така:
„Чл. 149. (1) Който извършва дейностите по
чл. 22, ал. 1, без да е вписан в регистъра по
чл. 6, ал. 1 или не се регистрира в срока по
чл. 22, ал. 2, или не изпълни задължение по
чл. 24, се наказва с глоба от 800 до 1500 лв.,
а при повторно нарушение – с глоба от 2000
до 3000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция от 1000 до
2500 лв., а при повторно нарушение – от 2500
до 5000 лв.“
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§ 52. В чл. 150 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Който наруши забрана или не спази
изискване по чл. 17, или не изпълни мерки
по чл. 20, ал. 1 и 5, се наказва с глоба от
1000 до 3000 лв., ако деянието не съставлява
престъпление, а при повторно нарушение – от
3000 до 5000 лв.
(2) Който не изпълни мярка по чл. 28, ал. 1,
т. 1 и 2 или мерки, приложени по реда на
чл. 30, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв.,
ако деянието не съставлява престъпление, а
при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.“
§ 53. Член 151 се изменя така:
„Чл. 151. (1) Който използва карантинни
и регулирани некарантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти
за извършване на официални изпитвания,
научноизследователски или образователни
цели, опити, сортов подбор или селекция без
разрешение по чл. 18, т. 1, се наказва с глоба
от 1000 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция от 2000 до
3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000
до 5000 лв.“
§ 54. Член 152 се изменя така:
„Чл. 152. (1) Който при съмнение или узнаване за наличието на вредител не уведоми
БАБХ по реда на чл. 16, ал. 7, се наказва с
глоба от 200 до 500 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 2500 лв.
(2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено
от юридическо лице или едноличен търговец,
се налага имуществена санкция от 1000 до
2500 лв., а при повторно нарушение – от 2500
до 5000 лв.“
§ 55. Член 162 се изменя така:
„Чл. 162. (1) Който продава продукти за
растителна защита от професионална категория на употреба на лица без сертификат по
чл. 83, не води записи по чл. 115а или пуска
на пазара, предлага или продава семена за
посев, третирани с неразрешени продукти за
растителна защита, в нарушение на чл. 49,
параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009,
се наказва с глоба от 500 до 2500 лв., а при
повторно нарушение – от 1000 до 5000 лв.
(2) Когато нарушенията по ал. 1 са извършени от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция
от 1000 до 4000 лв., а при повторно нарушение – от 2000 до 8000 лв.“
§ 56. Член 170 се изменя така:
„Чл. 170. Длъжностно лице, което виновно
не изпълни задължение по чл. 34 и чл. 121,
ал. 1, се наказва с глоба от 200 до 500 лв., а
при повторно нарушение – от 500 до 1000 лв.“
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§ 57. В чл. 175, ал. 1 след думите „се съставят от“ се добавя „официалните фитосанитарни
инспектори и“.
§ 58. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 8 се отменя;
б) в т. 9 след думата „въвеждане“ се добавя
„на продукти за растителна защита“;
в) точка 12 се отменя;
г) създава се т. 13а:
„13а. „Движение на растения и растителни
продукти и други обекти“ е всяко фактическо
действие, свързано с преместването на растения, растителни продукти и други обекти
от едно място на друго място, независимо с
каква цел, включително производство, търговия, преработка, съхранение.“;
д) точка 16 се изменя така:
„16. „Дървен опаковъчен материал“ е дървесина или дървесни продукти, с изключение
на хартиени продукти, използвани за поддържане, предпазване или пренасяне на стоки,
включително дървен опаковъчен материал,
използван за обезопасяване и поддържане
на стока, който обаче не остава свързан със
стоката (дънедж).“;
е) създава се т. 19а:
„19а. „Залавяне“ е всяко действие, което
е предприето или трябва да се предприеме
от държава членка по отношение на цялата
или на част от пратка от трета държава, съдържаща растения, растителни продукти и
други обекти, или по отношение на вредител
по растения, растителни продукти и други
обекти, които не отговарят на изискванията
на този закон.“;
ж) точка 26 се изменя така:
„26. „Карантинен вредител“ е вредител по
чл. 3 от Регламент (ЕС) 2016/2031.“;
з) точка 36 се отменя;
и) точка 42 се отменя;
к) точки 47 и 48 се отменят;
л) създава се т. 50а:
„50a. „Събирателни и разпределителни
центрове“ са места, в които се събират, съхраняват и разпределят растения и растителни
продукти, произхождащи от различни места на
производство, с цел образуване на партида/и,
предназначена/и за търговия.“;
м) точка 55 се отменя.
2. В § 2 накрая се добавя „и на Директива
(ЕС) 2019/782 на Комисията от 15 май 2019 г.
за изменение на Директива 2009/128/ЕО на
Европейския парламент и на Съвета по отношение на установяването на хармонизирани
показатели за риска“.
§ 59. Създава се приложение № 3 към
чл. 125, ал. 1, т. 6:
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„Приложение № 3
към чл. 125, ал. 1, т. 6
I. Хармонизиран показател за риска № 1:
Основан на опасността хармонизиран показател за риска въз основа на данните за
количествата активни вещества, пуснати на
пазара в продукти за растителна защита съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009
1. Този показател се основава на статистическите данни за количествата активни
вещества, пуснати на пазара в продукти за
растителна защита съгласно Регламент (ЕО)
№ 1107/2009, предоставени на Европейската
комисия (Евростат) съгласно приложение I
(Статистика относно пускането на пазара на
пестициди) към Регламент (ЕО) № 1185/2009
на Европейския парламент и на Съвета от 25
ноември 2009 г. относно статистиката за пестициди (OB, L 324/1 от 10 декември 2009 г.).
Тези данни са класифицирани в 4 групи, които
са разделени на 7 категории.
2. При изчисляването на хармонизирания
показател за риска № 1 се прилагат следните
общи правила:
а) хармонизираният показател за риска № 1
се изчислява въз основа на категоризацията
на активните вещества в 4-те групи и 7-те
категории, определени в таблица 1;
б) активните вещества от група 1 (категории
А и Б) са веществата, изброени в част Г от
приложението към Регламент за изпълнение
(ЕС) № 540/2011 на Комисията от 25 май 2011 г.
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1107/2009
на Европейския парламент и на Съвета по
отношение на списъка на одобрените активни вещества (OB, L 153/1 от 11 юни 2011 г.),
наричан по-нататък „Регламент за изпълнение
(ЕС) № 540/2011“;
в) активните вещества от група 2 (категории В и Г) са веществата, изброени в части
А и Б от приложението към Регламент за
изпълнение (ЕС) № 540/2011;
г) активните вещества от група 3 (категории
Д и Е) са веществата, изброени в част Д от
приложението към Регламент за изпълнение
(ЕС) № 540/2011;
д) активните вещества от група 4 (категория Ж) са веществата, които не са одобрени
съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009 и поради
това не са включени в приложението към
Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;
е) прилагат се тегловните коефициенти,
посочени на ред „е“ от таблица 1.
3. Хармонизираният показател за риска
№ 1 се изчислява чрез умножаване на количествата активни вещества, пускани на
пазара годишно, за всяка група, посочена в
таблица 1, по съответния тегловен коефициент
за опасността, посочен на ред „е“, след което
резултатите от тези изчисления се обединяват.
4. Количествата активни вещества, пуснати на пазара, за всяка група и категория в
таблица 1 може да се изчислят.
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Таблица 1
Категоризация на активните вещества и тегловните коефициенти за опасността за целите на
изчисляването на хармонизирания показател за риска № 1
Ред
а)

Групи
1

2

3

4

А к т и вн и вещес т ва
с нисък риск, които са одобрени или
се считат за одобрени съгласно чл. 22
от Регламент (ЕО)
№ 110 7/2 0 0 9 и с а
изброени в част Г
от п ри ложението
к ъм Регл а мен т з а
изпълнение (ЕС)
№ 540/2011

А к т и вн и вещес т ва,
които са одобрени или
се считат за одобрени
съгласно Регламент
(ЕО) № 1107/2009, не
попадат в други категории и са изброени
в части А и Б от приложението към Регламент за изпълнение
(ЕС) № 540/2011

Активни вещества, които са одобрени или се считат за одобрени
съгласно чл. 24 от Регламент (ЕО)
№ 1107/2009, представляват кандидати за замяна и са изброени
в част Д от приложението към
Регламент за изпълнение (ЕС)
№ 540/2011

А ктивни вещества, които не са
одобрени съгласно Регламент (ЕО)
№ 1107/2009 и поради това не са включени в приложението към Регламент
за изпълнение (ЕС)
№ 540/2011

б)
в)

Категории
А

Б

В

Г

Д

Е

Вещества, които не са класифици рани
като:
канцерогенни, о т кат егория 1А или
1В,
и/или
т окси ч н и з а
репродукцията, от категория 1А или 1В,
и/или
нару шители
на функциите
на ендокринната система.

Вещества, които
са класифицирани
като:
канцерогенни, от
категория 1А или
1В,
и/или
токсични за репродукцията, от
категория 1А или
1В,
и/или
нару шители на
функциите на ендокринната система при незначителна експозиция
за хората.

Ж

г)

М и к р о о р - Х и м и - Микроор- Х и м и ч е ганизми
ч е с к и ганизми
с к и а кактивни
тивни вевещещества
ства

д)

Тегловни коефициенти за опасността, приложими за количествата активни вещества, пуснати
на пазара в продукти за растителна защита съгласно Регламент (ЕО) № 1107/2009

е)

1

8

16

64

5. Базовото равнище на хармонизирания показател № 1 се определя на 100 и е равно на
средната стойност на резултата от горното изчисление за периода 2011 – 2013 г.
6. Резултатът от изчислението на хармонизирания показател за риска № 1 се изразява по
отношение на базовото равнище.
7. Хармонизираният показател за риска № 1 се изчислява и публикува в съответствие с
чл. 15, параграфи 2 и 4 от Директива 2009/128/ЕО за всяка календарна година и най-късно 20
месеца след края на годината, за която се изчислява хармонизираният показател за риска № 1.
II. Хармонизиран показател за риска № 2: Хармонизиран показател за риска въз основа на
броя на разрешенията, предоставени по чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009
1. Този показател се основава на броя на разрешенията, предоставени за продукти за растителна защита по чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, за които Европейската комисия е била
уведомена в съответствие с чл. 53, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Тези данни са
класифицирани в 4 групи, които са разделени на 7 категории.
2. При изчисляването на хармонизирания показател за риска № 2 се прилагат следните общи
правила:
а) хармонизираният показател за риска № 2 се основава на броя на разрешенията, предоставени по чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009; той се изчислява въз основа на категоризацията
на активните вещества в 4-те групи и 7-те категории, определени в таблица 2 от този раздел;
б) активните вещества от група 1 (категории А и Б) са веществата, изброени в част Г от
приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;
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в) активните вещества от група 2 (категории В и Г) са веществата, изброени в части А и Б
от приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;
г) активните вещества от група 3 (категории Д и Е) са веществата, изброени в част Д от
приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011;
д) активните вещества от група 4 (категория Ж) са веществата, които не са одобрени съгласно
Регламент (ЕО) № 1107/2009 и поради това не са включени в приложението към Регламент за
изпълнение (ЕС) № 540/2011;
е) прилагат се тегловните коефициенти, посочени на ред „е“ от таблица 2.
3. Хармонизираният показател за риска № 2 се изчислява чрез умножаване на броя на
разрешенията, предоставени за продукти за растителна защита по чл. 53 от Регламент (ЕО)
№ 1107/2009 за всяка група, посочена в таблица 2, по съответния тегловен коефициент за опасността, посочен на ред „е“, след което резултатите от тези изчисления се обединяват.
Таблица 2
Категоризация на активните вещества и тегловните коефициенти за опасността за целите на
изчисляването на хармонизирания показател за риска № 2
Ред
а)

Групи
1

2

3

4

А ктивни вещества с
нисък риск, които са
одобрени или се считат
за одобрени съгласно
ч л. 22 о т Регламен т
(ЕО) № 1107/2009 и са
изброени в част Г от
приложението към Регламент за изпълнение
(ЕС) № 540/2011

Активни вещества, които са одобрени или се
считат за одобрени съгласно Регламент (ЕО)
№ 1107/2009, не попадат
в други категории и са
изброени в части А и
Б от приложението към
Регламент за изпълнение (ЕС) № 540/2011

Активни вещества, които са
одобрен и и л и с е сч и тат за
одобрени съгласно чл. 24 от
Регламент (ЕО) № 1107/2009,
представл яват кандидати за
замяна и са изброени в част Д
от приложението към Регламент
за изпълнение (ЕС) № 540/2011

А ктивни вещест ва, кои то не
са одобрени
съгласно Рег л а м е н т ( Е О)
№ 110 7/2 0 0 9 и
поради това не
са вк лючени в
п ри ложението
към Регламент
з а и зп ъ л нен ие
(ЕС) № 540/2011

б)
в)
г)

д)
е)

Категории
А

Б

В

Г

Д

М и к р о - Химически М и к р о - Химически Вещества, коорг а н и з - активни ве- о рг а н и з - активни ве- ито не са клами
щества
ми
щества
сифици рани
като:
канцерогенни, от категория 1А или
1В,
и/или
т окси ч н и за
репродукцията, от категория 1А или 1В,
и/или
нару шители
на функциите
на ендокринната система.

Е

Ж

Вещества, които
са класифицирани като:
к а н цер ог ен н и,
от категория 1А
или 1В,
и/или
токсични за репродукцията, от
категори я 1А
или 1В,
и/или
нарушители на
фу н к ц и и т е н а
ендокринната
система при
не знач и т ел на
експози ц и я за
хората.

Тегловни коефициенти за опасността, приложими за броя на разрешенията, предоставени по
чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009
1

8

16
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4. Базовото равнище на хармонизирания показател № 2 се определя на 100 и е равно на
средната стойност на резултата от горното изчисление за периода 2011 – 2013 г.
5. Резултатът от изчислението на хармонизирания показател за риска № 2 се изразява по
отношение на базовото равнище.
6. Хармонизираният показател за риска № 2 се изчислява и публикува в съответствие с
чл. 15, параграфи 2 и 4 от Директива 2009/128/ЕО за всяка календарна година и най-късно 20
месеца след края на годината, за която се изчислява хармонизираният показател за риска № 2.“
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 60. В Закона за пчеларството (обн., ДВ,
бр. 57 от 2003 г.; изм., бр. 87 от 2005 г., бр. 30
от 2006 г., бр. 51 от 2007 г., бр. 36 и 43 от
2008 г., бр. 26 от 2010 г., бр. 8 и 19 от 2011 г.,
бр. 61 от 2014 г., бр. 58 от 2017 г., бр. 42 от
2018 г. и бр. 52 от 2020 г.) в чл. 24 думите „с
изключение на пчелините, регистрирани по
чл. 19, ал. 7“ се заличават.
§ 61. В Закона за управление на агрохранителната верига (ДВ, бр. 51 от 2020 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 10 думите „чл. 28, ал. 1 и 2“ се
заменят с „чл. 109“.
2. В чл. 11 думите „чл. 28, ал. 3“ се заменят
с „чл. 110“.
3. В чл. 24, ал. 2 в текста преди т. 1 думите
„Контролните органи“ се заменят с „Ръководителите на съответните ведомства по чл. 7,
ал. 1, в рамките на тяхната компетентност,
или оправомощени от тях длъжностни лица“.
4. В чл. 97 думата „издаването“ се заменя
с „връчването“.
§ 62. В Закона за фуражите (обн., ДВ,
бр. 55 от 2006 г.; изм., бр. 36, 54 и 100 от
2008 г., бр. 41 и 88 от 2010 г., бр. 8 от 2011 г.,
бр. 83 и 97 от 2012 г., бр. 7 от 2013 г., бр. 12
от 2015 г., бр. 58 от 2016 г., бр. 58 от 2017 г.,
бр. 17 от 2018 г. и бр. 51 от 2020 г.) се правят
следните допълнения:
1. В чл. 7, ал. 1 след думите „Регламент
(ЕО) № 178/2002“ се добавя „Регламент (ЕО)
№ 1831/2003 и индивидуалните разрешения
за употреба на фуражната добавка, както“.
2. В чл. 60, ал. 1 след думите „Регламент
(ЕО) № 178/2002“ се добавя „Регламент (ЕО)
№ 1831/2003 и индивидуалните разрешения
за употреба на фуражната добавка, както“.
§ 63. В Закона за храните (ДВ, бр. 52 от
2020 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 7 се създават ал. 3 – 5:
„(3) Министърът на земеделието, храните
и горите с наредба определя специфичните
изисквания към безопасността и качеството
на храните, предлагани в детските заведения,
училищните столове и обектите за търговия
на дребно на територията на училищата и
на детските заведения, както и към храни,
предлагани при организирани мероприятия
за деца и ученици.
(4) Министърът на земеделието, храните
и горите с наредби определя специфичните
изисквания към суровото мляко, предлагането
на пазара на мляко и млечни продукти, както
и към други храни от животински произход.
(5) Министърът на земеделието, храните
и горите и министърът на здравеопазването
с наредба определят:
1. хигиенните изисквания към бизнес операторите, които произвеждат, преработват и/или
дистрибутират храна, включително към бизнес
операторите, които осъществяват първично
производство и свързани с него дейности;
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2. хигиенните изисквания при първичното
производство;
3. хигиенните изисквания към обектите
за производство, преработка и дистрибуция
на храни;
4. условията за производство, преработка
и дистрибуция на храни.“
2. В чл. 26 ал. 11 се изменя така:
„(11) При констатиране на несъответствие
с нормативните изисквания при проверката
по ал. 9, в зависимост от тежестта на нарушенията:
1. комисията издава предписание и определя
срок за привеждане в съответствие, който не
може да бъде по-кратък от 10 работни дни и
по-дълъг от три месеца от датата на връчване
на предписанието, или
2. компетентният орган, въз основа на
становище на комисията, издава заповед за
спиране дейността на обекта – при възникнала
непосредствена и голяма опасност за здравето
на хората или животните.“
3. В чл. 31, ал. 16, т. 1 думите „удължаване
на условното“ се заличават.
4. В чл. 44 ал. 6 се изменя така:
„(6) В 30-дневен срок от вписването по ал. 4,
т. 2 комисия, определена от компетентния
орган, извършва проверка на място за съответствието на обекта с нормативните изисквания. При констатиране на несъответствие,
в зависимост от тежестта на нарушенията:
1. комисията издава предписание и определя
срок за привеждане в съответствие, който не
може да бъде по-кратък от 10 работни дни и
по-дълъг от три месеца от датата на връчване
на предписанието, или
2. компетентният орган, въз основа на
становище на комисията, издава заповед за
спиране дейността на обекта – при възникнала непосредствена и голяма опасност за
здравето на хората.“
5. В чл. 63, ал. 1 думите „храните за кърмачета и малки деца и“ се заличават.
6. В чл. 128, ал. 1, т. 3 накрая се добавя
„или 2“.
7. В чл. 131, ал. 1, т. 7 думите „хигиенните
изисквания“ се заменят с „изискванията“.
§ 64. В тримесечен срок от влизането в
сила на този закон лицата, които осъществяват производство и търговия с материали и
предмети, предназначени за контакт с храни,
по реда на Закона за храните, привеждат дейността си в съответствие с изискванията на
глава втора, раздел II от същия закон.
§ 65. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 26 относно чл. 36, ал. 5,
която влиза в сила от 1 януари 2021 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 8 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5127
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УКАЗ № 140
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Д а с е о бн а р од в а в „ Държ а в ен в е с т н и к“ За кон ът за рат ифи ц и ра не на Вт о рия допълнителен протокол към Всемирната пощенска конвенц и я о т т рет и я извънреден конгрес на Всемирния пощенски
съюз, приет от 44-то Народно събрание на
8 юли 2020 г.
Издаден в София на 14 юли 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Втория допълнителен
протокол към Всемирната пощенска конвенция от третия извънреден конгрес на
Всемирния пощенски съюз
Член единствен. Ратифицира Втория допълнителен протокол към Всемирната пощенска
конвенция, приет от третия извънреден конгрес на Всемирния пощенски съюз, подписан
в Женева през 2019 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 8 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5128

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
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 Елена Стефанова Пешева като
член на Комисията по вероизповеданията и
правата на човека.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 16 юли 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5291

РЕШЕНИЕ

за попълване състава и ръководството на
Комисията по политиките за българите в
чужбина
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
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РЕШИ:
Избира Елена Стефанова Пешева за член
и председател на Комисията по политиките
за българите в чужбина.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 16 юли 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5292

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 9
от 14 юли 2020 г.

по конституционно дело № 3 от 2020 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Георги Ангелов,
Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана
Карагьозова-Финкова, Константин Пенчев,
Филип Димитров, Таня Райковска, Надежда
Джелепова, Павлина Панова, Атанас Семов,
Красимир Влахов, при участието на секретар-протоколиста Милена Петрова разгледа
в заседание на 14 юли 2020 г. конституционно
дело № 3 от 2020 г., докладвано от съдията
Филип Димитров.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 от
Конституцията във фазата на решаване на
делото по същество.
Делото е образувано на 5 март 2020 г.
по искане на 54 народни представители от
44-то Народно събрание за установяване на
противоконституционност на чл. 1, чл. 2,
чл. 3, ал. 1, чл. 5, чл. 6, чл. 7, чл. 11, ал. 2,
чл. 12, чл. 13, ал. 2, чл. 14, чл. 15, чл. 17,
чл. 23, чл. 26, чл. 29, чл. 31, чл. 41, чл. 48,
чл. 50, чл. 57, чл. 61, чл. 63, чл. 64, чл. 65,
чл. 74, чл. 81, чл. 82, чл. 87, чл. 88, чл. 91,
чл. 95, чл. 96, чл. 100, чл. 102, чл. 103, чл. 104,
чл. 116, чл. 120, чл. 121, чл. 136, ал. 3, чл. 137,
чл. 143, чл. 144, чл. 169 и § 43 от преходните
и заключителните разпоредби от Закона за
социалните услуги (ЗСУ) (обн., ДВ, бр. 24 от
22.03.2019 г., в сила от 1.07.2020 г.) и на закона
в неговата цялост.
Вносителите се позовават на противоречие
с преамбюла, чл. 1, ал. 2 и 3; чл. 4; чл. 5;
чл. 6, ал. 2; чл. 7; чл. 14; чл. 23; чл. 30, ал. 1;
чл. 31, ал. 3; чл. 32, ал. 1; чл. 44, ал. 2; чл. 47,
ал. 1 и 5; чл. 51, ал. 1 и 3; чл. 53 , ал. 6; чл. 56;
чл. 57, ал. 1 и 2; чл. 60, ал. 1 и чл. 122, ал. 1
от Конституцията.
С определение от 15.04.2020 г. съдът е допуснал искането за разглеждане по същество
и е конституирал по делото заинтересувани
институции, поканил е неправителствени и
съсловни организации и изтъкнати специалисти от науката и практиката, на които е
предоставил възможност да представят писмени становища и правни мнения.
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От конституираните институции становища са представили Министерският съвет,
министърът на труда и социалната политика,
министърът на финансите, министърът на
здравеопазването, Комисията за защита от
дискриминация, Комисията за защита на личните данни, Държавната агенция за закрила
на детето, Агенцията за хората с увреждания,
Агенцията за социално подпомагане и Висшият адвокатски съвет.
М и н ис т ерск и я т с ъве т, м и н ис т ър ът на
труда и социалната политика, Агенцията за
социално подпомагане, Агенцията за хората
с увреждания, Държавната агенция за закрила на детето, министърът на финансите,
министърът на здравеопазването и Висшият
адвокатски съвет застъпват виждането, че
Законът за социалните услуги не противоречи
на Конституцията нито в своята цялост, нито
с отделни свои разпоредби. Навеждат твърдения, че редица от оспорените разпоредби на
ЗСУ са тълкувани превратно от вносителите.
Според тях чл. 51, ал. 1 от Конституцията
не изисква безвъзмездно предоставяне на
социалните услуги, така както и общественото осигуряване е свързано с принос на
гражданите към системата на социалното и
здравното осигуряване.
Конст и т у ц и я та не конк рет изи ра реда,
начините, принципите и системата на практическото прилагане на правото на социално
подпомагане, като реализирането му е в правомощията на законодателя. Той преценява по
целесъобразност каква система за социално
подпомагане да приеме при спазване на конституционните норми и принципи.
Тези институции не намират правно основание за противоконституционност на финансирането на социалните услуги на частни
доставчици с техни собствени средства. Посочват, че общините и частните доставчици
нямат право да получават приходи от предоставянето на социални услуги, финансирани
от държавния бюджет, а когато частните
доставчици сами финансират дейността си, те
имат право да събират такси от ползвателите.
Възможността доставчици, имащи правото да
предоставят социални услуги по законодателството на държава – членка на Европейския
съюз (ЕС) или на Европейското икономическо
пространство (ЕИП), да оперират временно и
на българска територия без необходимост от
лиценз, не противоречи на Конституцията, а
е в изпълнение на задълженията на България,
наложени от правото на Европейския съюз.
ЗСУ завишава контрола върху социалните
услуги в сравнение с предходната уредба, като
въвежда лицензионен режим за всички доставчици и постоянен контрол от Агенцията за
качеството на социалните услуги. В становищата се застъпва виждането, че ограничаването
на възможността частни лица да предоставят
социални услуги би противоречало на чл. 19,
ал. 1 и 2 от Конституцията.
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Не се споделят твърденията на вносителите,
че оспорената уредба накърнява правото на
защита на личните данни на ползвателите
на социални услуги, тъй като има правно
основание за обработване на данните им и
доставчиците са длъжни да обработват постъпилата лична информация единствено за
целите на установяването на потребностите
на титуляря и предоставянето на най-подходящите социални услуги. ЗСУ не нарушава
и правото на родителите да отглеж дат и
възпитават децата си по чл. 47, ал. 1 от Конституцията. Законът не предвижда задължително ползване на социални услуги освен в
изпълнение на мярка за закрила на детето
по Закона за закрила на детето (ЗЗДет). Дори
тогава обаче те не са платени. Предприемат
се от Дирекция „Социално подпомагане“ след
извършване на обстойна проверка, изслушване
на заинтересованите лица и при задължителен
съдебен контрол. Уредбата на предоставяне
на социални услуги на деца и лица, поставени
под запрещение, е в съответствие с Конституцията, Европейската конвенция за правата
на човека (ЕКПЧ) и Конвенцията за закрила
на детето, тъй като неин ръководен принцип
е зачитането на желанията на нуждаещото се
лице. Разпоредбите на ЗСУ не противоречат
на чл. 7 и 56 от Конституцията. Въпреки че
дейността на доставчиците на социални услуги
не попада в обхвата на Закона за отговорността
на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ),
то те носят административнонаказателна
отговорност по глава единадесета от ЗСУ,
както и деликтна отговорност по Закона за
задълженията и договорите (ЗЗД). Спазено е
изискването на чл. 60, ал. 1 от Конституцията
за законоустановеност на таксите, тъй като
законът ясно регламентира случаите, в които
потребителите дължат заплащането на такса,
и тези, в които са освободени от нея.
Комисията за защита на личните данни
застъпва виждането, че обработването на личните данни на лицата за целите на изготвяне
на индивидуална оценка на потребностите и
индивидуален план за подкрепа по чл. 81 ЗСУ
намира своето правно основание в чл. 6, § 1,
буква „в“ (когато обработването е необходимо за изпълнение на законово задължение
на администратора на лични данни, що се
отнася до общините) и чл. 6, § 1, буква „а“
(със съгласието на субекта на данните, що се
отнася до частните доставчици) от Регламент
(ЕС) 2016/679. Посочва също, че без да могат
да обработват данните на потребителите,
доставчиците на социални услуги биха били
във фактическа невъзможност да ги предоставят при липсата на индивидуална оценка
и индивидуален план за подкрепа.
В становището си Комисията за защита
от дискриминация изследва последователно
разпоредбите от ЗСУ, които биха могли да
имат отношение към материята на защитата
от дискриминация, като стига до извода, че
нито една от тях не накърнява принципите
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на равенство в третирането, на пропорционалност, правна сигурност и защита на легитимните правни очаквания.
Националният съвет за хората с увреждания
счита, че ЗСУ е съобразен с Конституцията и
ще допринесе за повишаване на качеството,
ефективността и достъпността на социалните
услуги, ще гарантира равен достъп до услуги,
съобразени с индивидуалните потребности
на лицата.
В изпълнение на предоставената им възможност становища по делото са представили следните неправителствени и съсловни
организации: Българск и я т червен к ръст,
Българският център за нестопанско право,
Националната мрежа за децата, Фондация
„Асоциация Анимус“, Българската психиатрична асоциация, Българската асоциация
по психотерапия, Дружеството на психолозите в България, Българската асоциация за
Европейско право, Националното сдружение
за закрила на българските деца и семейства,
Институтът по социални дейности и практики.
Фондация „Асоциация Анимус“ и Сдружение „Институт за социални дейности и
практики“ оспорват искането като недопустимо. По съществото на искането посочват,
че вносителите неправомерно са смесили два
напълно различни института на правото – този
на социалното подпомагане и на социалните
услуги. Последните винаги са били предоставяни срещу заплащане, без да се засяга
правото на лицата да получават социални
помощи, когато отговарят на условията за
това. Подчертава се, че възможността за предоставяне на социални услуги от частни лица
затвърждава правото на свободна стопанска
инициатива. Законът дори засилва гаранциите
за законосъобразност на дейността на частните
доставчици, като въвежда редица контролни
механизми. Възможността социални услуги да
се предоставят от чуждестранни доставчици
не противоречи на Конституцията, а е израз
на европейските тенденции за сближаване на
законодателствата между държавите членки
и за международно сътрудничество. Твърди
се, че аргументите за противоречие на закона с чл. 60 от Конституцията почиват на
неправилно смесване на понятията за данък
и такса и са напълно неотносими към ЗСУ.
Посочва се, че редът за извеждане на дете от
семейството му не е регламентиран в ЗСУ, а в
редица други закони, които съдържат всички
административни и съдебни гаранции за запазването на интересите му, когато е жертва
на насилие или недостатъчна грижа.
В становищата на Фондация „Български
център за нестопанско право“ и Сдружение
„Национална мрежа за децата“ се застъпва
виждането, че Законът за социалните услуги
кореспондира на основните човешки права
и създава ефективни мерки за защитата и
изпълването им със съдържание. Те считат, че конкретните подходи, чрез които да
бъде осъществена социалната функция на
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държавата, са предмет на законодателна целесъобразност. Възлагането на правомощия
на частни доставчици в сектора по никакъв
начин не накърнява правата на гражданите,
тъй като доставчиците не са освободени от
задължението си да спазват Конституцията
и законите на страната. Освен това социалното подпомагане и грижите за децата не
са изключителен прерогатив на държавата,
а са възложени и на обществото като цяло.
ЗСУ предвижда достатъчно гаранции срещу
злоупотреби от страна на доставчиците на социални услуги. Той не въвежда задължително
ползване на социални услуги, нито възможност за отнемане на деца от семействата им.
Разпоредбите му предвиждат необходимите
гаранции за зачитането на правата на децата,
което в определени случаи оправдава ограничаването на правото на родителите да ги
отглеждат и възпитават.
Според Българската асоциация за европейско право (БАЕП) държавата е изпълнила
своето позитивно конституционно задължение да осигури възможност за реализация на
социалните права и да предвиди гаранции
за спазването им. Оспорват се доводите на
вносителите за противоконституционност на
уредбата, свързана с резидентната грижа за
деца, с предоставянето на правни и адвокатски
услуги и с обработката на личните данни на
ползвателите на социални услуги. По отношение на наведените от вносителите твърдения
за накърняване на правото на родителите да
отглеждат и възпитават децата си БАЕП намира, че не съществува конституционна норма,
която да постановява, че интересите на децата
следва да се защитават само и единствено от
родителите. Държавата трябва да бъде оправомощена да се намеси, когато това се налага
от особени обстоятелства, например упражнено от родителите насилие. В становището
се изтъква, че Директива 2006/123 ЕО не е
приложима към социалните услуги. От това
следва, че ЕС е оставил в компетентността
на държавите членки регулирането на тази
материя при съобразяване с обвързващите
актове в областта на защитата на човешките
права. БАЕП счита, че правото на защита
на гражданите е спазено, що се отнася до
актовете и действията на доставчиците на
социални услуги. В случая се прилага общата
деликтна отговорност по ЗЗД, както и пълният
контрол на административните актове съгласно Административнопроцесуалния кодекс
(АПК). Възмездността на социалните услуги
не представлява данъчна тежест за правните
субекти, още повече че в много случаи те са
безплатни за ползвателите. БАЕП представя
аргументи за противоречие на чл. 81, ал. 1 и
чл. 116, ал. 1, т. 3 от ЗСУ с правото на личен
и семеен живот (чл. 32, ал. 1 от Конституцията), неприкосновеността на жилището
(чл. 33, ал. 1) и тайната на кореспонденцията
(чл. 34, ал. 1).
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Българската асоциация по психотерапия,
Българската психиатрична асоциация и Дружеството на психолозите в България считат,
че искането е неоснователно. Изтъкват се
предимствата на ЗСУ, сред които са създаването на ясни правила и инструменти за
предоставянето на социални услуги, тяхната
всеобхватност и индивидуален подход, създаването на условия за системна и дългосрочна
грижа, поддържането на високо качество
чрез лицензиране и контрол, както и доброто
планиране.
Сдружение „Български червен кръст“ оспорва искането на народните представители
като неоснователно. Без да посочва конкретни
аргументи, отнасящи се до съответствието на
закона с Конституцията, прилага становището си по проекта на ЗСУ, в което изразява
своята цялостна подкрепа към него и прави
предложение за усъвършенстването му.
Националното сдружение за закрила на
българските деца и семейства подкрепя твърденията, направени в искането на народните
представители. Счита, че оспорената уредба
противоречи на принципа на социалната
държава, тъй като зачерква социалните услуги от обхвата на социалното подпомагане
и въвежда принципа на възмездност. ЗСУ
създава възможност целият сектор на социалните услуги да бъде възложен на частни
доставчици, които ще ползват средства от
държавния бюджет без надлежен контрол
от държавните органи. По този начин конституционните правомощия на държавата се
изземват от частни лица, а тя се лишава от
възможността да осъществява политиката
в областта. Твърди се, че цялостният дух
и философи я на закона противоречат на
идеята за социална държава, принципа на
равенство, задължението на държавата да
закриля семейството и децата, старите хора
и хората с увреждания и да подпомага родителите в отглеждането на децата им. Според
сдружението ЗСУ предвижда принудително
предоставяне на социални услуги, като по
този начин накърн ява правото на личен
и семеен живот на гражданите. Счита, че
ЗСУ създава предпоставки за неправомерна
обработка на лични данни, за корупция, злоупотреби и конфликт на интереси от страна
на частните доставчици. Твърди се противоречие с редица международни актове, по
които България е страна.
Писмено правно мнение са изразили проф.
д-р Йордан Христосков и проф. д-р Дарина
Зиновиева.
Проф. д-р Йордан Христосков е на мнение, че със своите цели и принципи ЗСУ не
само че не противоречи на Конституцията,
но по-скоро утвърждава прокламираните в
нея ценности на хуманизъм, равенство, справедливост, толерантност и гарантира правата
и социалната сигурност на гражданите. Той
посочва, че класическото и съвременното
разбиране за социална държава не вменяват
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задължение на държавата да предоставя всички
социални услуги безплатно, а да съдейства, да
създава условия и организация за социално
благополучие. Неправилно е и разбирането,
че единствено държавата трябва да предоставя
социални услуги. Установена законодателна
практика е да се делегират държавни правомощия на общините и техните юридически лица
в различни сфери в съответствие с принципа
на субсидиарност. Счита, че предвидената от
ЗСУ система на предоставяне на социални
услуги ясно разпределя функциите между
държавните и местните органи, осигурява
всеобхватността на услугите и предвижда
гаранции за тяхното качество и надлежно
финансиране. Проф. Христосков подчертава,
че всички съж дения за опасност от противоконституционни действия на частните
доставчици са несъстоятелни.
Проф. д-р Дарина Зиновиева поддържа,
че разпоредбите, свързани с целта и философията на ЗСУ, с видовете социални услуги и
реда за определянето им, са в съответствие
с Конституцията. Частните субекти могат
да предоставят социални услуги при строго
регламентирани условия и ред, след лицензиране, в условията на текущ контрол от
компетентните държавни институции, а в
определени случаи – и след спечелване на
конкурс. Поради това проф. Зиновиева е на
мнение, че са взети необходимите мерки от
законодателя за предотвратяване на злоупотребите от частните доставчици или тяхното
преустановяване.
Конституционният съд на Република България, като прецени доводите в искането на
народните представители, в изразените становища от институциите и неправителствените
и съсловни организации и в представените
писмени правни мнения установи следното:
По общото искане за обявяване на целия
закон за противоконституционен:
Независимо от не твърде прецизния характер на изложените съображения от искането
става ясно, че аргументите за противоконституционност на закона като цяло се черпят
от съдържанието на конкретни разпоредби,
атакувани с направената конкретизация на
искането им. С оглед на горното искането ще
бъде разгледано по всеки от оспорените текстове и едва след това по тяхната съвкупност.
При разглеждането на оспорените текстове
Конституционният съд ще има предвид следните общи съображения:
Социалните услуги имат за предмет адресиране на проблеми на индивида, които влошават или осезателно застрашават неговото
качество на живот и за решаването на които
индивидът не следва да бъде изоставян сам.
Качеството на живот е емпирична категория, която няма стриктна дефиниция в
никое законодателство или доктрина, защото
смисълът є носи строго индивидуални характеристики. Последиците от влошаването му
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обаче са видими във формата на страдание
и/или социално изключване (незабавно или
в обозрима перспектива).
Естеството на обекта на социалните услуги
изисква преценка за потребността от нея да
се извършва от лица с достатъчно ниво на
експертиза, каквато е официално призната
по нашето законодателство и може да бъде
придобита чрез практика в сферата и/или
чрез специфично образование (медицинско,
психология, социална работа и др.), каквото
предоставят лицензирани учебни заведения.
Да се очаква доставчиците да имат качеството
или да отговарят на критериите за държавни
служители е не само неоснователно (в никой
нормативен акт не се поставя такова изискване), но и нелогично.
Социалната услуга представлява вид помощ за индивида и предполага готовност и
съгласие на лицето да се ползва от нея освен
в случаите, когато то няма валидна воля. В
последните случаи законодателят може да
оцени само липсата на воля, а съдът е този,
който може да прецени конкретните основания
и нуждите, предмет на услугата, при всеки
индивидуален случай, което е в съответствие
с принципа на разделение на властите.
Във връзка със спецификата на урежданата
материя и широкия кръг от проблеми на личността, към които са насочени социалните
услуги, естествено е 1. да се предвижда приемане на значителен брой подзаконови актове
за уреждане на конкретните дейности по тези
услуги и 2. да се възлага голяма отговорност
на съдилищата, които трябва да се произнасят по всеки конкретен случай, при който се
налага прилагане на принуда.
Принципът на социалната държава, прогласен в преамбюла на Конституцията, е присъщ
на съвременната демократична и правова държава. Социалната функция на държавата се
възприема като преразпределяне на тежестта
на направените разходи с цел осигуряване на
икономическо и социално благополучие за
всички граждани (Решение № 13 от 2003 г.;
Решение № 8 от 2012 г.; Решение № 10 от 2012 г.).
За разлика от личните основни права
правата в социалната сфера са прогласени
не за отбрана срещу навлизането на публичната власт в запазената лична сфера, а за да
се предяви искане за позитивни действия от
страна на държавата. Те могат да бъдат реализирани само ако държавата предприеме
необходимите и очаквани мерки и създаде
условия и гаранции за това (Решение № 2 от
2006 г.; Решение № 10 от 2012 г.). За реализацията на правото на обществено осигуряване
и социално подпомагане, което представлява
проекция на принципа на социалната държава, законодателят следва да приеме конкретни мерки, с които да съдейства, да създава
условия и организация на такава социална
система в държавата, която в най-голяма
степен да гарантира социална справедливост
и социална сигурност.
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Конституцията обаче не указва реда, начина, принципите и системата на упражняването
и практическото прилагане на това право.
Преценката е предоставена на законодателя
(Решение № 21 от 1998 г.; Решение № 5 от
2000 г.; Решение № 13 от 2003 г.; Решение
№ 3 от 2019 г.). Той е свободен, след като
прецени потребностите на нуждаещите се и
възможностите на обществото, да уреди по
целесъобразност социалния модел в страната
при зачитане на нормите и принципите на
Основния закон (Решение № 10 от 2012 г.; Решение № 5 от 2000 г.; Решение № 3 от 2019 г.).
При осъществяване на социалната политика
законодателят може по своя преценка да
внася изменения в съществуващата уредба и
да преурежда определени правни институти
в нов закон.
Законът за социалните услуги е приет
именно в изпълнение на правомощието на
законодателя да уреди реда, условията и гаранциите за предоставяне на социална закрила под формата на специфични дейности за
подкрепа на лица в нужда. Социалните услуги
не са новост в българското законодателство,
а до приемането на ЗСУ са били предмет на
уредба на Закона за социалното подпомагане
(ЗСП) заедно със социалните помощи. Изваждането на института на социалните услуги от
предметния обхват на ЗСП и уреждането им
в отделен закон е въпрос на законодателна
целесъобразност и само по себе си не противоречи на Конституцията.
С цел по-голяма яснота следва да се посочи,
че социалните помощи и социалните услуги
са два концептуално различни института на
правото, що се отнася до правоимащите лица,
условията за предоставяне, начина на ползване, контрола, реда на финансиране, ролята
на общините и оценката на потребностите.
Социалните помощи са плащания, целящи да
заместят или допълнят доходите на лицата,
за да осигурят средства за задоволяване на
основните им жизнени потребности, докато
социалните услуги са дейности, включващи
преодоляване и превенция на определени
дефицити, социално изключване, развитие на
специални умения и др. За разлика от социалните помощи предоставянето на социалните
услуги не е свързано с доходите на лицата.
Може да се заключи, че няма обвързаност
между ползването на социални услуги и социални помощи.
Различията в двете системи обуславят паралелното им прилагане и след приемането на
оспорвания закон, като целта на законодателя
не е да замести социалните помощи със социални услуги, а да обособи двата института
в отделни закони и да разшири и реформира
уредбата на социалните услуги.
По конкретните атакувани разпоредби:
В искането се твърди противоречие на
чл. 1, чл. 2, чл. 3, ал. 1, чл. 14, чл. 15 и 17
ЗСУ с принципите на социалната и правовата
държава (преамбюл, чл. 4 от Конституцията),
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равенството на гражданите (чл. 6 от Конституцията) и правото на социално подпомагане
по чл. 51, ал. 1 от Конституцията. Тези доводи
се обосновават със заложения в посочените
разпоредби принцип на всеобхватност на
социалните услуги по отношение на техните
потребители, местата и начините на предоставянето им. Вносителите считат, че това е
основание да се приеме и че целият закон е
противоконституционен.
В общата част на аргументацията се изтъква, че поради целта на закона да се постигне
всеобхватност на социалните услуги, то те
са „с потенциал да засегнат всеки български
гражданин, независимо от неговата възраст
и реални нужди, а дори и нещо повече – въпреки неговото знание и съгласие“.
Конституционният съд счита, че подобни
подозрения за вмешателство в свободния избор
на лицата не могат да бъдат обосновани от
анализа на нормите, отнасящи се до предмета и целите на закона, видовете социални
услуги и лицата, за които са предназначени.
Такива аргументи биха могли да се отнесат
към разпоредбите, засягащи съдържанието и
методите на действие по осъществяване на
услугите. Вносителите обаче не посочват, нито
се откриват конкретни законови текстове,
чрез които да се създават условия за принудително или недобросъвестно предоставяне
на социални услуги.
Напротив, принципите, заложени в чл. 2
на ЗСУ, сред които е не само всеобхватност,
но и непрекъснатост, интегрираност, достъпност, индивидуализация, зачитане на правата
и др., са изцяло в съответствие и доразвиват
нормите на Конституцията. Освен това, видно
от анализа на целия закон, те намират своя
израз в конкретната уредба на предоставянето
на социални услуги.
Принципите на всеобхватност, интегрираност и непрекъснатост на подкрепата са
съобразени с конституционния принцип на
равенст во на г ра ж дани те и у т върж дават
изискването за отсъствие на дискриминация при предоставяне на социалните услуги
(чл. 6, ал. 1 и 2 от Конституцията). Основна
цел на уредбата е да се избегне неудобството
от прехвърлянето на нуждаещите се между
различни институции или недостатъчната
продължителност на подкрепата. Принципът
намира проявление в чл. 7 и чл. 8 ЗСУ, които
дават правото на всяко лице да ползва социални услуги без дискриминация по категории.
Същият извод може да се направи от анализа
на чл. 14 ЗСУ, чиято ал. 2, т. 1 предвижда, че
социалните услуги са за „всички деца“. По
отношение на тези разпоредби Конституционният съд не вижда основание да се търси
друг смисъл, който би могъл да противоречи
на Конституцията.
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От своя страна принципите на наличност
и достъпност са залегнали в забраната за
отказ да се предоставят социални услуги, в
изискването за създаване на пълна мрежа от
социални услуги в цялата страна, във възможността за сътрудничество между общините
и в зачитането на желанията и избора на
потребителите.
По отношение на дефиницията на социална услуга, съдържаща се в чл. 3, ал. 1 ЗСУ,
вносителите навеждат твърдения, че тя е
„прекалено обща и би могла да обхваща всевъзможни дейности“. Докато формулирането
на правните норми е изцяло в правомощията
на законодателя, то той е ограничен в тази си
дейност от принципа на правовата държава,
според който законите трябва да бъдат ясни,
точни и безпротиворечиви, за да могат правните субекти да установят обхвата на своите
права и задължения, а правоприлагащите органи – да разтълкуват и приложат законовите
разпоредби. Закон, който съдържа толкова
сериозни несъвършенства, до степен да не е
годен да регулира съответните обществени
отношения, нарушава принципа на чл. 4, ал. 1
от Конституцията и следователно не може да
съществува в правния мир (Решение № 9 от
1994 г.; Решение № 5 от 2002 г.; Решение № 4
от 2010 г.; Решение № 8 от 2012 г.).
В настоящия случай не се откриват неясноти, неточности или противоречия при
дефинирането на социалните услуги в чл. 3 от
ЗСУ. Докато „превенция и/или преодоляване
на социално изключване“ едва ли може да се
нуждае от допълнителни разяснения, „реализиране на права“ и „подобряване качеството
на живот“ се изясняват във връзка с чл. 5, 6
и 7 от закона, които очертават отчитането на
необходимостта и установяването на формите на оказваната подкрепа. Освен това чл. 3
следва да се чете във връзка с чл. 15 и 17
ЗСУ, в които са изброени видовете социални
услуги и местата, където те се предоставят,
и с § 1 от допълнителните разпоредби, който дава легална дефиниция на всяка една
от тях. По този начин законодателят ясно е
очертал обхвата на социалните услуги, като
е възприел функционален подход при общото
им дефиниране в чл. 3, а конкретното им
съдържание е определил в чл. 15, 17 и § 1 от
допълнителните разпоредби на ЗСУ.
Както беше посочено по-горе, Конституционният съд не е компетентен да преценява
целесъобразността на избрания подход при
формулиране и структуриране на оспорвания закон, тъй като това би го превърнало в
позитивен законодател, каквато роля не му
е възложена от Конституцията. Конституционният съд е оправомощен единствено да
провери дали законодателят се е съобразил
с принципите и нормите на Основния закон при приемането на оспорваната правна
уредба. Видно от гореизложеното, дефини-
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рането на социалните услуги в чл. 3, 15 и
17 ЗСУ не е в противоречие с принципа на
правовата държава.
Същите аргументи са валидни и по отношение на въвеж дането на интегрирани
услуги (чл. 143 – 144 ЗСУ), както и възможността социалните услуги за информиране,
консултиране и обучение да се предоставят
мобилно в различни у чреж дения (чл. 136
ЗСУ). Понятието „мобилно предоставяне на
услуга“ е изяснено в § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби и не противоречи на никакви
конституционни норми. То е проявление на
стремежа за осигуряване на всеобхватност
на социалните услуги, тъй като ги прави подостъпни, удобни и гъвкави за ползвателите.
Що се отнася до интегрираните услуги, концепцията за обединяване в една дейност на
подкрепа от два различни сектора съществува
отдавна. Типичен пример за това е обслужването на лице с хронично протичаща психоза,
което се нуждае от медикация и други видове
терапии, както и от системно развиване на
социални умения. Очевидно нито идеята за
интегрирана услуга, нито лицензирането и
контролът, предвидени за нея, са противоконституционни. Напротив – създаването на
механизми за едновременното справяне с два
или повече проблема на едно лице е логично
и наложително във всяка страна, която се
стреми към постигането на високи стандарти
в здравеопазването и социалната грижа.
Вносителите поддържат, че чл. 51, ал. 1 от
Конституцията въвежда правото на безвъзмездно социално подпомагане, поради което
изискването на чл. 102 ЗСУ социалните услуги
да се заплащат от ползвателите е противоконституционно.
На първо място, следва да се отбележи,
че правото на лицата да получават социални
услуги е важна част от правото им на социално
подпомагане наравно със социалните помощи. То произтича от разпоредбата на чл. 51,
ал. 1 и 3 от Конституцията и реализацията му
следва да се осъществява във връзка с чл. 47,
чл. 52, ал. 4 и 5 и чл. 57 от Основния закон.
В тази връзка вече бе изяснено, че социалните услуги концептуално се различават от
социалните помощи, поради което принципите, важащи за последните, не могат да се
приложат директно и към социалните услуги.
Докато социалните помощи по дефиниция
представляват безвъзмездни плащания от страна на държавата с цел осигуряване на средства
за посрещане на основните нужди на някои
граждани, социалните услуги са конкретни
дейности, които се предоставят от квалифициран персонал в специални условия. Както
бе посочено по-горе, законодателят е този,
който следва да уреди обхвата и параметрите
на социалната закрила съобразно нуждите и
възможностите на обществото при спазване
на основните начала на Конституцията. По
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никакъв начин не може да се заключи от
разпоредбите на Конституцията, че тя изисква
тези дейности да се предоставят на гражданите
безплатно, тъй като по правило регулацията
на социалните права винаги държи сметка
за актуалните икономически възможности
на държавата и избрания от управляващото мнозинство курс на държавна политика.
Поради това изискването социалните услуги
да се заплащат не е противоконституционно.
Още по-малко може да се приеме, че
разпоредбите на чл. 103 и 104 ЗСУ, които
предвиждат случаите на безплатно предоставяне на социални услуги, противоречат на
Конституцията. Именно чрез тях се смекчава
принципът на възмездност, като се осигурява
достъп до социална грижа на по-широк кръг
уязвими лица. Освобождаването на лицата,
ненавършили пълнолетие или лишени от
родителска грижа, от заплащането на такси
за социални услуги, финансирани от държавния бюджет (чл. 103), и въвеждането на
безплатни услуги, свързани с подпомагане
на семействата, хората с увреждания и др.,
отговаря изцяло на задължението на държавата да закриля семейството, децата и хората с увреждания – чл. 14, чл. 47, ал. 1 и 4 и
чл. 51, ал. 3 от Конституцията, и утвърждава
принципа на социалната държава.
Конституционният съд не възприема доводите на вносителите, че чл. 11, ал. 2 ЗСУ,
според който не се допуска задължително
ползване на социални услуги за резидентна
грижа от пълнолетни лица, е противоконституционен. На първо място, следва да се
отбележи, че предоставянето на социална
услуга резидентна грижа на деца е мярка за
закрила на детето, поради което по изричното
препращане на чл. 88, ал. 1 ЗСУ към нея се
прилага Законът за закрила на детето, който
не е оспорен с настоящото искане. Тази практика съществува и от преди приемането на
настоящия закон и да се лишат нуждаещи се
от нея би противоречало на разпоредбата на
чл. 47, ал. 4 и чл. 51, ал. 3, предл. 2 от Конституцията. Оспорената в искането разпоредба
на чл. 11, ал. 2 ЗСУ единствено детайлизира
общата уредба по ЗЗДет и нейната отмяна
не би довела до промяна в реда на предоставяне на резидентна грижа на ненавършили
пълнолетие лица.
Освен това чрез изолираното тълкуване
на чл. 11, ал. 2 ЗСУ, който забранява задължителното ползване на социална услуга
за резидентна грижа от пълнолетни лица,
погрешно се прави изводът, че се създава
възможност тя да се предоставя принудително
и в противоречие с основни права на деца.
Разпоредбата на чл. 11, ал. 2 ЗСУ представлява единствено допълнителна гаранция за
зачитане правата на гражданите и следва да
се тълкува конформно с ал. 1 и с цялостната
уредба на закрилата на детето.
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Резидентната грижа е крайна мярка, която
се налага в изключителни случаи, когато дете
е жертва на насилие или е в риск от такова и
са изчерпани всички възможности за закрила
в семейна среда, освен в случаите, в които
непосредствено са застрашени животът, здравето или сигурността на детето (чл. 25, ал. 2
ЗЗДет). Настаняването извън семейството е
винаги временно и се налага единствено от съда
с цел защита на интересите на пострадалото
дете. В този смисъл следва да се тълкува и
чл. 11, ал. 1 ЗСУ, който постановява, че социални услуги се ползват задължително само
по разпореждане на съда и само в случаите,
определени в закон.
Същите съображения важат и за чл. 88,
ал. 2 ЗСУ, който постановява, че родителите
и лицата, които полагат грижа за деца, са
длъжни да ползват определените от съда и
дирекция „Социално подпомагане“ социални
услуги в изпълнение на мерки за закрила на
детето. Той представлява продължение на
философията на чл. 11 ЗСУ, като отново се
подчертава, че задължителни услуги могат да
се предоставят само като мярка за закрила
на детето при спазването на процедурата на
ЗЗДет и при задължителен съдебен контрол.
Във връзка с ползването на социални услуги
от деца в искането е направено тълкуване на
чл. 12, ал. 3 ЗСУ, според което настъпването
на определен риск е пусков механизъм за
задействане на процедура по извеждане на
дете от семейството и/или налагане на задължително ползване на социални услуги при
анонимен сигнал и по преценка на директор
на дирекция „Социално подпомагане“. Конституционният съд счита, че подобни изводи
не могат да бъдат направени от разпоредбата
на чл. 12 ЗСУ, която класифицира социалните
услуги като общодостъпни и специализирани.
В нея е посочено единствено, че общодостъпните услуги могат да се ползват от всяко
лице, докато специализираните се предоставят
при наличието на определен риск или специфична потребност. Следва да се има предвид
също, че употребената в ал. 2 фраза „група
лица“ очевидно не визира „социални групи“,
а единствено сбор от субекти със сходства от
гледна точка на зададения контекст – като
група заболявания или група проблеми. Както
бе посочено във връзка с чл. 11 ЗСУ, редът
за извеждане на дете от семейството не се
намира в ЗСУ, а още по-малко конкретно в
неговия чл. 12.
Същите констатации са валидни и за чл. 13,
ал. 2 ЗСУ, който според вносителите е още едно
средство за изкуствено отделяне на детето от
семейството му „чрез превантивни услуги без
конкретен риск“. Съдът намира, че дефиницията на превантивните социални услуги в чл. 13,
ал. 2 е достатъчно ясна и може да се тълкува
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само в смисъл, че става дума за уязвими, а
не пряко рискови лица, какъвто е случаят с
повечето, които имат проблемно ниво на усвояване на социални умения и някакво ниво
на съзнание за това, т.е. за нужда от помощ
(липсата на последното най-вероятно би ги
поставила в рисковата група). Предвиждането
на превантивни услуги е израз на стремежа
на законодателя към индивидуален подход,
без който социалната услуга би се свела до
бездушно администриране. Що се отнася до
практическото изпълнение на превантивните
услуги, преценката за тяхната задължителност,
както и зачитането на правата на ползвателите,
е поверена на редовните съдилища.
На следващо място, вносителят навежда
твърдения за противоконституционност на
разпоредбите на ЗСУ, отнасящи се до възможността социалните услуги да се предоставят
от частни лица (в искането се посочват чл. 29,
31, 57, 61 и 63) и до участието им в планирането, разработването и провеждането на
държавната и местната политика в областта
(чл. 23 и 26 ЗСУ).
Чрез възлагането на п ублично-правни
функции на организации от неправителствения сектор държавата включва гражданското
общество в управлението, като същевременно
се „разтоварва“ от някои от функциите си, за
да се фокусира върху други дейности (Решение № 3 от 2000 г.; Решение № 10 от 1994 г.).
Необходимо е това да бъде сторено със закон
при спазване на принципа на пропорционалност с цел осигуряване на контрол от страна
на Конституционния съд (Решение № 5 от
2005 г.; Решение № 10 от 1994 г.).
Конституционният съд приема, че в настоящия случай са спазени всички изисквания
за възлагане на публични правомощия на
частни лица. На първо място, социалните
услуги попадат в обхвата на дейностите по
насърчаване на социалната интеграция, равноправието и подобряването на качеството
на живота на гражданите. Като такива те не
попадат в изключителния домен на държавата,
поради което законодателят е оправомощен
да предостави упражняването им на частни
лица при зачитане на принципа за пропорционалност.
В настоящия случай децентрализацията на
сектора на социалните услуги се осъществява
със закон. Без да има пряко отношение към
съответствието с Конституцията, заслужава
отбелязване фактът, че Законът за социалните
услуги не е първият нормативен акт, с който
се въвежда този подход, а той единствено
реформира и доразвива вече съществуващата
уредба в Закона за социалното подпомагане,
като предвижда допълнителни гаранции за
законосъобразното предоставяне на социални услуги.
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По отношение на пропорционалността на
приетите мерки следва да се провери дали те
са подходящи и необходими за постигането
на преследваната легитимна цел и дали не
отиват отвъд това, което е необходимо за
постигането є. Във връзка с възлагането на
държавни правомощия Конституционният съд
е приел, че принципът на пропорционалност се
проявява в това да не бъдат засегнати основни
права на гражданите при извършването на
публични дейности от частни лица. Възлагането на държавните функции следва да бъде
подчинено на идеята за максимизиране на
защитата на обществения интерес и основните
права, а не да води до намаляване на гаранциите за тях чрез създаването на монополни
структури извън държавната администрация
(Решение № 5 от 2005 г.).
Видно от цялостната философия на Закона
за социалните услуги, той е приет с цел да осигури предоставянето на достъпни, качествени
и ефективни социални услуги на максимално
широк кръг нуждаещи се. За осъществяването на тези легитимни цели законодателят
е предвидил възможността такива услуги да
се предоставят от общините пряко или чрез
създадени от тях юридически лица, както и от
частни лица по възлагане на община или самостоятелно (чл. 28 – 30, чл. 57, чл. 61, чл. 63
ЗСУ). От анализа на посочените разпоредби
става ясно, че противно на твърденията на
вносителите частните лица не са „водещ и на
практика единствен доставчик на социални услуги“. Напротив, основният доставчик остават
общините, които могат сами да предоставят
социални услуги и да учредяват юридически
лица с тази цел. Общините имат право да
възложат осигуряването им на частни лица
по своя преценка, когато не са в състояние
да ги предоставят чрез някой от другите
способи, предвидени в закона. Очевидно е,
че уредбата няма за резултат абдикиране на
държавата от социалните є функции, а предвижда алтернативни механизми за осигуряване
на подходящи и достатъчни социални услуги,
които могат да посрещнат разнообразните
нужди на гражданите, имащи необходимост
от тях. Това включва активно участие на
държавата и общините в организирането,
финансирането, предоставянето и контрола
върху социалните услуги, като същевременно
се дава възможност за частна инициатива в
сектора. По този начин се създават условия за
конкуренция между различните доставчици,
което неминуемо има за резултат подобряване
на тяхното разнообразие и качество, както и
поддържането на цената в оптимални граници.
Имайки предвид специфичния характер на
дейността, в Закона за социалните услуги са
предвидени редица мерки за контрол върху
дейността на частните доставчици, които
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надграждат досега съществуващите по ЗСП.
Съгласно чл. 31, ал. 1 и 2 и чл. 57 ЗСУ всички
лица, които желаят да станат доставчици на
социални услуги, трябва да бъдат лицензирани
от Агенцията за качеството на социалните
услуги, като законът предвижда и хипотези на
прекратяване и отнемане на лиценза (чл. 157
и 158 ЗСУ). По предходната уредба само доставчиците, които предоставят услуги за деца,
подлежат на лицензиране, а за останалите
важи регистрационен режим. В допълнение
единствената възможност за възлагане на
социални услуги, финансирани от държавния
бюджет, е от общината чрез конкурс, като се
премахва досега приложимият по ЗСП ред за
пряко договаряне (чл. 63 – 64 ЗСП). Член 65,
ал. 2 ЗСУ предвижда срочност на договора
и задължителна оценка на изпълнението му
всяка година. В тази връзка аргументите на
вносителите, че е трябвало да се предвиди
възлагането на социалните услуги да се извършва по реда на Закона за обществените
поръчки, не обосновават нарушение на Конституцията, а изискват преценка на закона
по целесъобразност, която е в прерогатива
на законодателя.
Въз основа на гореизложеното Конституционният съд счита, че възможността социални услуги да се предоставят от частни
лица съгласно чл. 28 – 30, чл. 57, 61, 63, 64 и
65 ЗСУ е подходящо и необходимо средство
за осъществяването на прокламираните от
законодателя легитимни цели. Включването
на субекти с разнообразен опит, познания и
идеи в сферата на социалните дейности съдейства за постигането на високо качество и
всеобхватност на социалните услуги, което
трудно би могло да бъде постигнато, ако
целият сектор се концентрира в ръцете на
държавни и общински образувания. Законът
предвижда достатъчно гаранции за законосъобразното предоставяне на социалните услуги
и спазването на правата на гражданите чрез
лицензирането на частните доставчици по
чл. 31, ал. 1 и 2 ЗСУ и въвеждането на конкурсни процедури – чл. 64 и 65 ЗСУ. Поради
това не може да се приеме, че оспорените
разпоредби противоречат на Конституцията.
Потенциалното нарушаване на закона от
доставчиците, при което биха се засягали
правата на гражданите, не е основание за
прогласяване на закона за противоконституционен, а за носенето на гражданска, административна или наказателна отговорност,
предвидена по съответния законов ред. В
тази връзка обстоятелството, че частните
доставчици не носят отговорност по ЗОДОВ,
не означава, че те не носят пълна юридическа
отговорност за действията си.
По отношение на разпоредбата на чл. 31,
ал. 3 ЗСУ, оспорена като противоконституционна, следва да се отбележи, че с въвеждането

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

на чл. 4, ал. 3 в Основния закон през 2005 г.
се създаде основание на конституционно ниво
за присъединяването на Република България
към ЕС и нейното пълноправно членство.
Разпоредбата на чл. 4, ал. 3 е основанието за
отварянето на националната правна система
за действието на правото на Съюза, като
Република България поема ангажимента да
участва в изграждането и развитието му,
спазвайки всички задължения, произтичащи
от неговите правно обвързващи актове. Тъй
като в Конституцията е въведена специална
норма, явяваща се фундамент на този процес, Конституционният съд следва да зачита
и да оценява в релевантния правен контекст
действията на държавата, предприети в изпълнение на задълженията, наложени от правото
на Европейския съюз, без, разбира се, да се
изключва контролът за тяхната конституционосъобразност (Решение № 7 от 2018 г.).
Въз основа на гореизложеното следва да се
приеме, че възможността доставчици, имащи
правото да предоставят социални услуги по
законодателството на държава – членка на ЕС
или на ЕИП, да оперират временно и на българска територия без необходимост от лиценз,
е въведена в изпълнение на задълженията на
Република България, произтичащи от членството на България в ЕС. Това не изключва
контрола върху дейността им, като за тях важи
уведомителен режим по чл. 163 ЗСУ, както
и всички правила и регулаторни режими, на
които подлежат и местните доставчици. Във
всички останали случаи доставчици от страни – членки на ЕС или ЕИП, подлежат на
лицензиране по българското законодателство.
В за к л ючен ие Конс т и т у ц ион н и я т с ъд
намира, че чл. 31, ал. 3 ЗСУ и останалите
разпоредби, уреждащи контрола върху дейността на чуждестранните доставчици на
социални услуги, осигуряват баланса между
съблюдаването на правилата относно свободно
предоставяне на услуги, свободата на установяване в ЕС и необходимостта от контрол
върху качеството на социалната грижа. Въз
основа на гореизложеното Конституционният
съд приема, че чл. 31, ал. 3 ЗСУ не е противоконституционен.
След като бе установено, че децентрализацията на социалните услуги не противоречи
на Конституцията, следва да бъдат отхвърлени като неоснователни и твърденията на
вносителите за противоконстит уционност
на чл. 23 и 26 ЗСУ, които уреждат участието
на частните доставчици в планирането, разработването и провеждането на държавната
и местната политика. Запознаването и дори
съобразяването със становища на неправителствени организации, включително меж-
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дународни, представлява част от модерното
разбиране за прозрачност и не противоречи
на конституционните принципи. Въвличането
в сътрудничество от страна на общините на
неправителствени субекти, стига те да са законни и компетентни, е успех, а не повод за
критика. По този начин се дава възможност
на представители на гражданското общество
да участват в създаването и осъществяването
на държавната политика, което утвърждава
принципа на демократичната държава. Разпоредбите на чл. 23 и 26 ЗСУ гарантират, че
мнението на всички заинтересувани ще бъде
взето предвид от компетентните органи, като
по никакъв начин не отменят принципа, че
отговорността за всяка държавна политика
се носи от държавата.
Във връзка с участието на частни лица в
сектора на социалните услуги вносителите
оспорват чл. 120 и 121 ЗСУ, според които
всички служители, които предоставят социални услуги и които насочват гражданите,
ще подлежат на задължително обучение от
доставчика, за когото работят. На първо място,
изцяло в прерогативите на законодателя е да
реши как да квалифицира и поощрява лицата,
натоварени с извършването на законоустановени услуги. Освен това извършеното от вносителите тълкуване на разпоредбите, според
което „доставчиците ще обучават държавните
служители как да насочват гражданите към
техните услуги“, не отговаря на формулировката на чл. 120 и 121 ЗСУ. От оспорените норми
по никакъв начин не може да се заключи, че
частни доставчици ще обучават служители в
държавната или общинската администрация,
нито, че последните ще насочват гражданите
към услуги, предоставяни от частни лица.
Смисълът им е, че работодателите – както
частните, така и публичните доставчици, ще
са задължени да осигурят обучения за своите
собствени служители с цел повишаване на
квалификацията и качеството на работата им,
което е изцяло в интерес на потребителите.
Поради това не може да се приеме, че чл. 120
и 121 ЗСУ са противоконституционни.
Вносителят навежда твърдения и за противоконституционност на уредбата, свързана с
финансирането на социалните услуги (чл. 41,
48, 50, 57 ЗСУ). Член 41 ЗСУ предвижда, че
социалните услуги могат да бъдат финансирани с частни или с публични средства.
Съгласно чл. 48 и чл. 50, ал. 3 ЗСУ частните
доставчици имат право сами да финансират
предоставяните от тях услуги, които не са им
възложени от общината, както и да събират
такси от ползвателите им. След като бе изяснено, че участието на частни доставчици в
сектора на социалните услуги не е противо-
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конституционно, а е необходимо и полезно
за развитието му, то и възможността те да
финансират собствените си услуги и да ги
предоставят срещу възнаграждение е напълно
логична. В тези случаи потребителите влизат
в договорни отношения с доставчика, когото
сами са избрали, като дължат насрещна престация за използваната от тях услуга.
Конституционният съд счита, че оспорената
уредба е приета в рамките на правомощията на
законодателя да предвиди реда на предоставяне
на социалните услуги, без да се накърняват
принципи или конкретни норми на Конституцията. Тъй като не са предвидени някакви
конкретни ограничения в тази насока, следва
да се приеме, че законодателят е свободен да
прецени кои могат да бъдат източниците на
финансиране на социалните услуги (по аналогия с Решение № 32 от 1998 г.).
Вносителите поддържат, че с оспорената
уредба се въвежда задължителна платена
услуга, равносилна на данъчна тежест за
гражданите в противоречие с чл. 60 от Конституцията. Вече бе изяснено, че социалните
услуги не са задължителни, освен в изрично
предвидените ограничени случаи, предмет на
други закони, като тогава те не подлежат на
заплащане (чл. 11 във връзка с чл. 103, ал. 1
ЗСУ). Във връзка с разграничението между
данък и такса следва да се посочи, че за разлика от данъците, които са невъзвръщаеми
финансови задължения на гражданите, същественият отличителен елемент при таксите
е, че те винаги се заплащат заради получаването на някаква обслужваща дейност или
услуга (Решение № 4 от 2013 г.). По принцип
таксата е плащане в полза на държавния или
общинския бюджет, но по изключение може
да постъпва в бюджета на предприятие, на
което са възложени за изпълнение държавни
функции, когато услугата или дейността е
възложена за извършване на него и таксата
подпомага издръжката му. Член 60 от Конституцията изисква таксите да бъдат установени
със закон, което означава, че законодателят
трябва да определи вида им и принципите, по
които се определя размерът им от съответните
държавни и общински органи (Решение № 4
от 2013 г.).
По отношение на оспорването на чл. 87
ЗСУ следва да се отбележи, че законодателят
е този, който урежда реда за реализацията
на правата и на ограничено дееспособните
и случаите, в които съдействието на техните родители, настойници или попечители е
необходимо. Наистина в действащото законодателство съществуват редица хипотези, в
които ненавършилите пълнолетие се считат за
дееспособни за извършването на определени

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

лични действия – например възможността непълнолетните да сключват обикновени дребни
сделки за задоволяване на текущите им нужди
и да разполагат с това, което са придобили
със своя труд (чл. 4 ЗЛС), правото им да се
обърнат до дирекция „Социално подпомагане“
и до районния съд при разногласие с родител
(чл. 124, ал. 3 СК) и др. Това обаче не отменя
разпоредбата на чл. 47, ал. 1 от Конституцията, която не прави разграничение между
малолетни и непълнолетни деца и прогласява
правото и задължението на родителите да
отглеждат и възпитават децата си.
Дори в случаите, в които дете, нуждаещо се
от помощ и подкрепа, потърси такава, когато
родителите му не са го сторили, правата и
отговорностите на родителите не отпадат. Мислими са редица хипотези, в които родителите
не полагат необходимите грижи за детето си
или упражняват насилие върху него. В такива
случаи е необходимо да се предвидят средства
за защита на пострадали деца, сред които е
и правото да се обърнат до компетентните
органи пряко или посредством доставчици на
социални услуги. Дори тогава обаче чл. 87,
ал. 3 ЗСУ остава неясен по отношение на гаранциите, че правата както на детето, така и
на родителите ще бъдат спазени. Според него
в случаите, когато детето е малолетно или
е в риск, доставчикът незабавно уведомява
дирекция „Социално подпомагане“, която
следва да предприеме действия в рамките на
своята компетентност. Разпоредбата на чл. 87,
ал. 4 създава ограничение за информираността на родителите на деца над 14 години, т.е.
разширява правата на непълнолетното лице.
Доколкото Конституцията не се произнася
изчерпателно по специфичните права на непълнолетните, въвеждането на такова право
(да търсят социални услуги без знанието на
родителите си) би било в правомощията на
законодателя само ако ясно е конкретизирано
естеството на случаите, в които това е допустимо. Напротив, атакуваната разпоредба
е формулирана твърде общо, предполага преценка по пътя на изключването и не създава
яснота за прилагащите я лица и институции,
а дори оставя впечатление, че непълнолетните
лица са изведени извън режима на конституционното правило. Поради свързаността
на разпоредбите на всички алинеи на чл. 87
Конституционният съд приема, че в целостта
си той не съответства на изискването на чл. 4,
ал. 1 от Конституцията.
По отношение на уредбата на ползването
на социални услуги от лица, поставени под
запрещение, Конституционният съд счита,
че са спазени всички изисквания на Конституцията, Конвенцията на ООН за пра-
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вата на хората с увреждания и практиката
на Европейския съд по правата на човека.
Водещ принцип, заложен в оспорваната от
вносителите уредба, е доброволното предоставяне на социални услуги на запретени лица
при пълно зачитане на техните желания и
потребности. Съгласно чл. 91 ЗСУ следва
да се вземат предвид желанието на лицето
и становището на неговия настойник/попечител при преценката дали да се предостави социална услуга, като по този начин
в пълна степен се гарантира правото на
лична свобода и неприкосновеност по чл. 30,
ал. 1 от Конституцията. Чрез предвидения
задължителен съдебен контрол (чл. 95 и 96)
върху социалната услуга резидентна грижа
за лица с психически увреждания държавата
изпълнява задължението по чл. 51, ал. 3 да
им предостави засилена закрила.
Наведените от вносителите аргументи,
че чл. 91, 95, 96 и 100 ЗСУ противоречат на
уредбата на запрещението в Закона за лицата
и семейството, са несъстоятелни. На първо
място, Конституционният съд е оправомощен да преценява съответствието на закон с
Конституцията, а не противоречието между
нормите в различните закони. Възможната
несъгласуваност между различни законови
норми може да бъде основание за противоконституционност единствено в случаите,
когато тя води до нарушаване на конституционни принципи и норми, като например
принципа на правовата държава – чл. 4, ал. 1
от Конституцията (Решение № 3 от 2002 г.).
В настоящия случай не се открива такова
противоречие, тъй като Законът за лицата и
семейството и Законът за социалните услуги
се намират в отношение на общ и специален
закон. Докато ЗЛС предвижда общите положения на режима на поставянето под запрещение, ЗСУ въвежда специална уредба, която
държи сметка за това, че някои социални
услуги, като например резидентната грижа,
са от естеството сериозно да засегнат личната свобода и неприкосновеността на лицата,
ако бъдат предоставени против волята им.
Ето защо законодателят е отредил централна
роля на желанията на нуждаещото се лице,
като не се открива механизъм, по който то
да бъде задължавано да получава социални
услуги. Що се отнася до лице, поставено под
пълно запрещение, ползването на услуга за
резидентна грижа може да бъде постановено
само от съда и при писмено искане от лицето
(чл. 95, ал. 1). Единствено разпоредбата на
чл. 96, ал. 1 въвежда по-леки изисквания за
настаняване на лице със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“,
но то е възможно само при доказана липса

ВЕСТНИК

БРОЙ 65

на възможност за полагане на други грижи
за него и с последващо одобрение от съда.
В този случай законодателят има право да
избере в полза на ограничен риск с последващ контрол пред непосредствена заплаха за
живота и здравето на оставено без подслон
и грижи нуждаещо се лице. Той обаче следва да посочи и е посочил разумен срок за
съдебна преценка на админист ративното
временно настаняване в ал. 3.
Вносителите оспорват съответствието на
разпоредбите, уреждащи достъпа на доставчиците на социални услуги до данните на
потребителите – чл. 5, 6, 81, 82, 116 и чл. 137,
ал. 1 и 2 ЗСУ, с правото на неприкосновеност
на личния и семейния живот и правото на
защита на личните данни по чл. 32, ал. 1 от
Конституцията. На първо място, следва да се
отбележи, че въвеждането на индивидуален
подход и индивидуализация при преценката на
нуждите на лицата (чл. 5 и 6 ЗСУ) е необходимо условие за предоставяне на качествени,
ефективни и съобразени услуги и само по
себе си не противоречи на Конституцията.
За да бъде предоставена подкрепата, от която
лицето реално се нуждае, то първо трябва
да бъдат установени неговите потребности.
Едва след установяването им могат да бъдат
предложени социалните услуги, които са подходящи за лицето. В този смисъл разпоредбата
на чл. 82 ЗСУ, която урежда предоставянето
на заинтересуваните лица на информация
за естеството и достъпността на утвърдени
със закон социални услуги, няма как да е в
противоречие с Конституцията.
Следва да се прецени обаче дали правото на
доставчиците да изискват и кореспондиращото
задължение на широк кръг лица, посочени
в чл. 81, ал. 1 ЗСУ, да им предоставят данни
за потребителя на социалната услуга, които
те обработват, не представлява прекомерна
намеса в правото на личен живот и защита
на личните данни и така да противоречи на
чл. 32 от Конституцията.
В тази връзка, на първо място, следва да се
установи дали уреденото в чл. 81 ЗСУ основание за събиране на лични данни представлява
намеса в основните права на гражданите и
ако да – дали това ограничение може да бъде
оправдано, тъй като е прието със закон в изпълнение на легитимна цел от общ интерес
съобразно принципа на пропорционалност
(Решение № 2 от 2015 г.).
Видно от формулировката на чл. 81, ал. 1
ЗСУ, доставчиците на социални услуги ще
имат възможност за достъп до широк обхват
от данни за потребителите, намиращи се при
различни субекти: държавни органи, общината, личния лекар, семейството и близките,
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лечебни заведения, институции в системата на
предучилищното и училищното образование
и други институции и доставчици на социални
услуги. Липсата на изчерпателност на нормата по отношение на вида данни, както и на
субектите, от които може да се изискват те,
означава, че доставчиците ще имат достъп до
голям обем от информация за потребителя,
включително, но не само – до данни за неговото образование, професия, материалното и
здравословното му състояние, интимния му
живот, навиците и начина на живот и т.н. Подобен неограничен достъп до данни, отнасящи
се до лицето, несъмнено е от естеството да
доведе до сериозно навлизане в личното му
пространство и намеса в личния му живот.
При оценката на оспорената норма обаче
трябва да се вземе предвид цялостният контекст на конкретната обработка на данни и
спецификата на нейното правно основание.
Социалните услуги са общественополезна
дейност, която е неразривно свързана с реализацията на основното право на гражданите
на социално подпомагане. Те имат за предмет
адресиране на широк кръг проблеми на индивида, които влошават или осезателно застрашават неговото качество на живот. Целта им
е да осигурят помощ и подкрепа на уязвими
лица със специфични нужди, сред които са
хора със здравословни проблеми, зависимости, жертви на насилие или трафик, деца,
лишени от родителска грижа или жертви на
домашно насилие, лица с увреждания, лица,
маргинализирани от обществото, и много
други. Посрещането на нуждите на толкова
разнообразни категории лица и осигуряването
на ефективна подкрепа за разрешаване на техните проблеми изисква всеобхватна преценка
на потребностите им, която не би могла да
се осъществи без достъп до информация за
тях. Многообразието от житейски ситуации в
случая прави невъзможна законовата конкретизация на данните, които ще бъдат необходими на доставчиците за изготвяне на оценка
на потребностите на лицето и предоставяне
на подходящата за неговите нужди подкрепа.
Тъкмо затова обаче ефикасната защита на
правата на гражданите изисква изрично да
се предвиди необходимостта от съгласие на
потребителите и/или техните представители,
освен може би в изрично конкретизирани от
закона случаи според характера на казуса
(например домашно насилие) и естеството
на данните. Конформно тълкуване на оспорената разпоредба не би могло да се препоръча именно поради многообразието на
случаите, а прекалено общата є формула не
съответства на разпоредбата на чл. 32, ал. 1
от Конституцията.
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Що се отнася до чл. 116 ЗСУ вносителите
също навеждат твърдения за нарушаване на
правото на личен и семеен живот по чл. 32,
ал. 1 от Конституцията и неприкосновеността
на жилището по чл. 33 от Конституцията.
Като цяло предвидените в тази разпоредба
„контролни правомощия“ на Агенцията за
качеството на социалните услуги са изцяло
в сферата на събирането на информация по
приложението на закона и не създават някакви
неконституционни контролни органи. Съмнение обаче пораждат чл. 116, ал. 1, т. 3 и 7,
които оправомощават компетентните органи
да посещават лицата, които ползват социални
услуги в домашна среда, и да получават от
тях информация, без да посочват като изискуемо условие съгласието на ползвателите.
Конституционният съд счита, че оспорената
разпоредба създава възможност за тълкувания в смисъл на принудително влизане или
оставане в жилището на лицата, респективно
за принудително изискване на данни, както
се твърди в становищата на някои от привлечените по делото лица. Според утвърдената
практика на Конституционния съд тълкуването на законовите разпоредби следва да се
извършва, доколкото е възможно, конформно
с Конституцията, за да се ограничи намесата в избраната от законодателя политика.
В настоящия случай обаче коментираната
разпоредба е очевидно неясна и би могла да
разшири един от контролните механизми на
дейността на доставчиците на социални услуги до степен на недопустимо навлизане в
личното пространство на ползвателя. С оглед
на това Конституционният съд намира, че
тези две разпоредби не са в съответствие с
чл. 32, ал. 1 от Конституцията.
По отношение на чл. 137 ЗСУ Конституционният съд не намира основание за противоречие с Конституцията. Тази разпоредба
урежда единствено правото на доставчиците
на социални услуги да търсят съдействие,
консултация и подкрепа от посочените в
нея субекти. По този начин тя утвърждава
сътрудничеството между всички ангажирани в социалната област, като съдейства за
повишаването на качеството на социалните
услуги в полза на потребителите. Този подход е възприет в рамките на правомощието
на законодателя да даде конкретна уредба
по целесъобразност на правото на социално
подпомагане и по никакъв начин не нарушава
конституционни норми и принципи.
По отношение на съответствието на чл. 169
ЗСУ с Конституцията не са наведени конкретни съображения от вносителя, но явно
според него понятията „задължително предписание по този закон“, а още повече „и по
нормативни актове, приети в изпълнение на
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този закон“ са неясни и от тях не могат да
се черпят основания за санкции, поради което тази разпоредба следва да се приеме за
противоконституционна.
Атакуваната разпоредба е типична бланкетна административнонаказателна норма.
Правовата държава не изключва съществуването на такива разпоредби, стига деянията,
съставл яващи нару шени я, и съответните
наказания за тях да са определени в закон.
В чл. 169 ЗСУ е обявено за наказуемо неизпълнението на влязло в сила задължително
предписание и е определена санкцията за
такова поведение. Изрично е посочено, че
задължителните предписания трябва да са
издадени по ЗСУ или нормативните актове,
приети в изпълнение на този закон. Такива са
актовете, предвидени в § 43 от преходните и
заключителните разпоредби, които следва да се
издадат от Министерския съвет в тримесечен
срок от влизането в сила на ЗСУ. По този начин Министерският съвет е овластен от самия
ЗСУ да определи съдържанието на законово
предвидените задължителни предписания.
Такава практика съществува в България (например: чл. 2 от Закона за административните
нарушения и наказания, чл. 233 от Закона за
устройство на територията, чл. 36 от Закона
за социалното подпомагане) и няма основания
тя да се приема за противоконституционна.
По оспорването на § 43 от преходните и
заключителните разпоредби на ЗСУ следва да
се посочи, че възлагането на изпълнителната
власт да издаде в срок подзаконови нормативни
актове за изпълнение на приет закон само по
себе си не противоречи на Конституцията и е
в прерогативите на законодателя да определи
какви да бъдат те. В контекста на модерния
рационализиран парламентаризъм политическото представителство е това, което със закон
определя общия план на уредбата в една или
друга сфера – нейните принципи, съдържание
и насоки, а изпълнителната власт следва да
има възможност да я конкретизира, поясни и
допълни. Смисълът на това разграничение на
правомощията на законодателната и изпълнителната власт се състои, от една страна,
в необходимостта да се постигне стабилност
и демократична легитимност на уредбата на
трайните обществени отношения, която винаги следва да се съдържа в закон. От друга
страна, динамиката на обществените потребности изисква предвиждането на по-гъвкави
и облекчени процедури за реформиране на
определени сектори на държавната политика.
Уреждането на второстепенните обществени
отношения, които не се поддават на трайна
уредба, с подзаконови нормативни актове
осигурява възможност за навременното им
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съобразяване с изменящите се нуж ди на
обществото, както и контролирането им от
съдебната власт (Решение № 8 от 2016 г.).
Ето защо Конституционният съд подчертава
в своята практика, че за да бъде спазен принципът на правовата държава не само се налага
отношенията, чието естество го изисква, да се
регулират със закон, но и „материята, която не
се нуждае от законодателна уредба, ще трябва
да се уреди с подзаконов акт“ (Решение № 11
от 2010 г.; Решение № 8 от 2016 г.).
В настоящия случай Законът за социалните
услуги урежда в цялост обществените отношения, свързани с предоставянето, ползването,
финансирането, планирането, качеството и
контрола на социалните услуги. В закона
са регулирани всички основни положения в
материята, които подлежат на трайна уредба,
но за постигане на пълнота законодателят е
преценил, че е необходимо те да бъдат доразвити на подзаконово ниво. Отношенията в
социалната сфера са динамични и променящи
се, което прави невъзможно концентрирането
на цялата им уредба в Закона за социалните
услуги. Поради това законодателят е свободен да възложи на изпълнителната власт да
допълни и конкретизира законовата уредба в
областта на социалните услуги, като предвиди
допустимите рамки на правителствена намеса.
В тази връзка § 43 изрично ограничава вида и
предметния обхват на актовете, които следва
да се приемат в изпълнение на ЗСУ, като при
приемането им следва да се съобрази и общата
уредба, съдържаща се в закона. Въз основа
на гореизложеното Конституционният съд
счита, че в обсъжданата хипотеза са налице
всички гаранции за спазване на принципа на
разделение на властите (чл. 8 от Конституцията) и принципа на правовата държава (чл. 4,
ал. 1 от Конституцията).
Гореизложените аргументи на вносителите, наведени по отношение на конкретните
разпоредби на закона, се използват, за да се
обоснове и неговата противоконституционност като цяло. Тъй като, с изключение на
чл. 81, ал. 1, чл. 87 и чл. 116, ал. 1, т. 3 и 7
ЗСУ, доводите на вносителите по оспорваните
норми бяха отхвърлени от Конституционния
съд, то следва да се приеме, че Законът за
социалните услуги в неговата цялост също не
противоречи на Конституцията.
Воден от тези съображения и на основание
чл. 149, ал. 1, т. 2 от Конституцията, съдът
РЕШИ:
Обявява за противоконституционни разпоредбите на чл. 81, ал. 1, чл. 87 и чл. 116,
ал. 1, т. 3 и 7 от Закона за социалните услуги
(обн., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от
1.07.2020 г.).
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Отхвърля искането на 54 народни представители от 44-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на чл. 1,
чл. 2, чл. 3, ал. 1, чл. 5, чл. 6, чл. 7, чл. 11,
ал. 2, чл. 12, чл. 13, ал. 2, чл. 14, чл. 15, чл. 17,
чл. 23, чл. 26, чл. 29, чл. 31, чл. 41, чл. 48,
чл. 50, чл. 57, чл. 61, чл. 63, чл. 64, чл. 65,
чл. 74, чл. 81, ал. 2 и 3, чл. 82, чл. 88, чл. 91,
чл. 95, чл. 96, чл. 100, чл. 102, чл. 103, чл. 104,
чл. 116, ал. 1, т. 1, 2, 4, 5, 6 и ал. 2, чл. 120,
чл. 121, чл. 136, ал. 3, чл. 137, чл. 143, чл. 144,
чл. 169 и § 43 от преходните и заключителните
разпоредби от Закона за социалните услуги
(обн., ДВ, бр. 24 от 22.03.2019 г., в сила от
1.07.2020 г.), и на закона в неговата цялост.
Председател:
Борис Велчев
5228

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 153
ОТ 16 ЮЛИ 2020 Г.

за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на здравеопазването за
2020 г. във връзка с увеличаване капитала
на търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на
Министерството на здравеопазването за 2020 г.
за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на
централния бюджет в размер 16 934 791 лв. за
увеличаване на капитала на „Университетска
многопрофилна болница за активно лечение
„Свети Георги“ – ЕАД.
Чл. 2. Министърът на здравеопазването да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5253
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за
придобиване на правоспособност, изисквана
от персонала, отговорен за безопасността на
превозите с железопътен транспорт, или признаване на такава правоспособност и реда за
провеждане на проверочните изпити на лицата
от персонала, отговорен за безопасността на
превозите (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; попр.,
бр. 59 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.,
бр. 102 от 2009 г., бр. 85 от 2012 г.; доп., бр. 3
от 2013 г.; изм. и доп., бр. 76 от 2015 г.; изм.,
бр. 69 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в изречение второ думите „или тест“ се
заличават, а след думите „три часа“ се добавя
„или тест с продължителност до един час“;
б) създава се изречение трето: „Тестът
може да е в електронен формат или на хартиен носител.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Конспектите и изпитните билети по
тях или въпросите в изпитните тестове по
ал. 1 се подготвят от ИА „ЖА“.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 2. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, изречение второ след думите
„ИА „ЖА“ се добавя „за срок от 50 години“.
2. В ал. 3 се създава изречение второ:
„Протоколите от теоретичните изпити, проведени чрез решаване на електронен тест, се
издават автоматично от електронната система
за провеждане на теста и се подписват от
председателя на изпитната комисия.“
§ 3. В чл. 19 се правят следните изменения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Към заявлението по ал. 4 се прилага
актуална снимка на заявителя.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ води регистър на издадените
свидетелства за правоспособност, в който се
вписва информацията съгласно приложение
№ 11.“
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3. В ал. 7 думите „информационния масив“
се заменят с „регистъра“.
§ 4. В заглавието на глава трета думата
„изпитите“ се заменя с „проверочните изпити“.
§ 5. В чл. 20, изречение първо след думите
„по чл. 5, 6 и 7“ се добавя „и определя начина
на провеждането им съгласно чл. 23“.
§ 6. В чл. 21, ал. 1 се създава изречение
второ: „Изпитите чрез електронен тест по
чл. 23, ал. 2 се провеждат от лице, което е
служител на ИА „ЖА“, отговаря на условията по ал. 5 и е определено със заповед на
изпълнителния директор на ИА „ЖА“.“
§ 7. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Тестът по ал. 1 е с продължителност
до един час, на хартиен носител или в електронен формат.“
§ 8. В чл. 24, ал. 1 след думата „комисия“
се добавя „или лицето, определено съгласно
чл. 21, ал. 1 да провежда изпита чрез електронен тест“.
§ 9. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение трето:
„Протоколите от изпитите, проведени чрез
решаване на електронен тест, се издават автоматично от електронната система за провеждане на теста и се подписват от лицето,
провеждащо изпита чрез електронен тест.“
2. В ал. 2 след думата „комисия“ се добавя „или лицето, провеждащо изпита чрез
електронен тест“.
§ 10. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3, изречение първо думите „писмена
молба“ се заменят с „писмено заявление“, а
думата „молбата“ се заменя със „заявлението“.
2. В ал. 4 думите „информационен масив“
се заменят с „регистър“.
3. В ал. 5 думите „информационния масив“
се заменят с „регистъра“.
§ 11. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ: „Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“ води регистър на издадените удостоверения, в който се вписва информацията
съгласно приложение № 11.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Дубликат на изгубено или унищожено
удостоверение за признаване на професионална квалификация се издава след подаване на
писмено заявление до ИА „ЖА“, към което
се прилага актуална снимка на заявителя. В
издаденото удостоверение задължително се
посочва, че е дубликат.“
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3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 12. В чл. 43, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. имат завършен най-малко първи гимназиален етап на средно образование (от VІІІ
до Х клас включително);“.
2. В т. 5 думите „чл. 8а“ се заменят с „чл. 8“.
§ 13. В чл. 47, ал. 1 думите „чл. 8а от“ се
заличават.
§ 14. В чл. 49 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „раздел 3.1 от приложение
№ 2а“ се заменят с „чл. 7“.
2. В ал. 5 думата „свидетелството“ се заменя с „удостоверението“.
§ 15. В чл. 53, ал. 3 думите „Европейската
железопътна агенция“ се заменят с „Агенцията за железопътен транспорт на Европейския
съюз“.
§ 16. В чл. 55, ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. препоръки, предложени от Агенцията
за железопътен транспорт на Европейския
съюз до Европейската комисия съгласно член
19, параграф 1, буква „з“ от Регламент (ЕС)
2016/796 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2016 г. относно Агенцията за
железопътен транспорт на Европейския съюз
и за отмяна на Регламент (ЕО) № 881/2004
(ОВ, L 138/1 от 26 май 2016 г.).“
§ 17. В чл. 57 се правят следните изменения:
1. В ал. 4 думите „оценяването на познанията за железопътната инфраструктура на
територията на Република България, включително познаването на маршрутите и правилата
за експлоатация, се извършва от ИА „Ж А“ се
заменят с „машинистите полагат проверочен
изпит по реда на глава трета“.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 18. Приложение № 8 към чл. 44, ал. 1,
т. 2 и ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 44, ал. 1, т. 2 и ал. 3
ЕЗИК
1. Машинистите, на които се налага да
комуникират с персонал на управителя на
железопътната инфраструктура по въпроси от
критично значение за безопасността, трябва
да притежават необходимите езикови умения
на български език. Езиковите им умения
трябва да им позволяват да комуникират
активно и ефективно в нормални, влошени и
извънредни ситуации. Те трябва да могат да
използват съобщенията и метода за връзка,
посочени в ТСОС „Експлоатация и управление
на движението“.
2. С цел да удовлетворят изискванията,
предвидени в т. 1, машинистите трябва да
разбират (устно и писмено) и да общуват
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(устно и писмено) съгласно ниво B1 от Общата европейска референтна рамка за езиците
(ОЕРР), установена от Съвета на Европа.
3. В случай че влаковите операции се
извършват в граничните участъци и в гари,
разположени в близост до границите, които
са определени за трансгранични операции,
машинистите на влакове, експлоатирани от
дадено железопътно предприятие, могат да
бъдат освободени от управителя на железопътната инфраструктура от изискванията по
т. 2, при условие че е приложена следната
процедура:
а) железопътното предприятие иска от
управителя на железопътната инфраструктура дерогация по отношение на засегнатите
машинисти; с цел да се гарантира справедливо и еднакво третиране на железопътните
предприятия за всяко представено искане за
дерогация управителят на железопътната инфраструктура прилага една и съща процедура
за оценяване, която е част от референтния
документ на мрежата;
б) управителят на железопътната инфраструктура предоставя дерогация, ако железопътното предприятие докаже, че са взети
достатъчни мерки за осигуряване на комуникацията между съответните машинисти и
персонала на управителя на инфраструктурата
в нормални, влошени и извънредни ситуации,
както е предвидено в т. 1;
в) железопътните предприятия и управителите на железопътната инфраструктура
запознават съответния персонал с тези правила и мерки и осигуряват преминаването
на подходящо обучение в рамките на техните
системи за управление на безопасността.
4. Едно или няколко железопътни предприятия в сътрудничество с един или няколко
управители на железопътна инфраструктура
(заявителите) могат да изпълняват пилотни
проекти за изпитване на алтернативни средства за осигуряване на ефективната комуникация, изисквана в т. 1. Прилага се следната
процедура:
а) заявителите определят засегнатите части от мрежата и естеството на съответните
услуги, първоначалната продължителност на
пилотния проект, и по-специално:
аа) уточняват обхвата на пилотния проект;
бб) посочват какви са алтернативните
езикови компетентности, които предлагат да
се прилагат;
вв) описват какви допълнителни средства
предлагат да се използват за подпомагане
на комуникацията в нормални, влошени и
извънредни ситуации;
гг) показват как алтернативните езикови
компетентности и допълнителните средства,
когато са интегрирани в съответните системи
за управление на безопасността, осигуряват
ниво на безопасност, което най-малкото е
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еквивалентно на това при пълно съответствие
с изискванията в т. 1;
дд) в своята система за управление на
безопасност та показват как ще изпълнят
пилотния проект, включително програми за
обучение на персонала и документиране на
резултатите;
ее) в процеса на изготвяне на заявлението
се консултират с представителите на засегнатия персонал;
б) за яви т ели т е искат становищет о на
съот вет ни я нац иона лен орган/органи по
безопасността, който е издал техния един е н с е р т ифи к ат (и) з а б е з о п а с н о с т и л и
удостоверение(я) за безопасност, както и
на А генци я та за железоп ътен т ранспорт
на Европейския съюз, когато тя се явява
сертифициращият орган по безопасността
(сертифициращ орган или органи); всеки сертифициращ орган издава становище относно
това дали алтернативните средства осигуряват
ниво на безопасност, което най-малкото е
еквивалентно на това при пълно съответствие
с изискванията в т. 1, в срок от 60 дни след
датата, на която последният заинтересован
сертифициращ орган е получил искането; в
случай че участват няколко сертифициращи
органа, се препоръчва да работят заедно и да
осигуряват координация относно издаването
на становища.
В становищата по-специално се оценява
дали са изпълнени следните условия:
аа) предложените алтернативни езикови
компетентности и други средства за комуникация са достатъчни, за да се осигури
ефективна комуникация между засегнатите
машинисти и персонала на управителя на
инфраструктурата в нормални, влошени и
извънредни ситуации;
бб) сис т ем и т е за у п ра в лен ие на безопасността на заявителите са адаптирани за
използването на алтернативни езикови компетентности и други средства за комуникация;
вв) заявителите са представили доказателства, че тези средства са изпитани при
експлоатационни услови я с у частието на
машинисти, които отговарят на езиковите
изисквания в т. 2;
гг) целият засегнат персонал на железопътното предприятие и управителят на железопътната инфраструктура са преминали
подходящо обучение чрез техните системи
за управление на безопасността;
в) заявителите представят съвместно на
Европейската комисия заявление за дерогация
от т. 2, включително становищата по буква „б“, на сертифициращия орган или органи,
както и подробното описание на пилотния
проект, за който се отнасят становищата; като
алтернатива участниците в проекта могат да
определят координатор измежду тях, който
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може да подаде съвместното заявление от
името на всички участници в проекта.
5. Срокът за дерогацията се предоставя за
ограничен период от време и не надвишава 36
месеца. Когато дерогацията е предоставена за
по-кратък период, заявлението може да бъде
подновено, при условие че общата продължителност не надвишава 36 месеца.
6. По искане на заинтересованите железоп ът н и п ред п ри я т и я и когат о т ова е
обосновано, управителят на железопътната
инфраструктура предлага на другите железопътни предприятия, използващи участък
от мрежата, на който се изпълнява пилотен
проект, възможност да участват в пилотния
проект, при условие на положително становище от страна на съответните сертифициращи
органи. Управителят на железопътната инфраструктура уведомява Европейската комисия
за това допълнително участие.
В случай на промени в обхвата на пилотните проекти, по-специално на частта от
мрежата, в която се осъществява проектът,
или на алтернативните езикови компетенции
и допълнителните средства, използвани за
комуникация, се прилага процедурата, описана в т. 4.
7. Железопътното предприятие и управителят на железопътната инфраструктура
на д леж но док у мен т и рат експ лоат а ц и я т а
на пилотния проект в техните системи за
управление на безопасността. Записите се
съх ран яват в продъл жение на 24 месеца
след приключването на пилотния проект,
по-специално информацията за участващия
персонал, полученото от персонала обучение,
експлоатираните услуги и всички проблеми,
възникнали по време на пилотния проект.
В удостоверенията по чл. 36, ал. 1, т. 2 на
участващите машинисти се включва съответната информация.
8. След приключването на всеки пилотен проект участващите железопътни предпри яти я и у правители на железопътната
инфраструктура докладват на съответните
сертифициращи органи. Когато продължителността на дерогацията надхвърля една
година, железопътното(ите) предприятие(я) и
управителят(ите) на инфраструктурата докладват ежегодно в своите годишни доклади за
безопасността съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредба
№ 59. Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“ докладва резултатите от пи-
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лотните проекти в своите годишни доклади
съгласно чл. 67, ал. 1 от Наредба № 59.
9. Изпълнителна агенция „Железопътна
администрация“, железопътните предприятия
или управителите на железопътната инфраструктура незабавно информират Европейската комисия, в случай че възникнат опасения
във връзка с безопасността.“
§ 19. Създава се приложение № 11 към
чл. 19, ал. 6 и чл. 35, ал. 2:
„Приложение № 11
към чл. 19, ал. 6 и чл. 35, ал. 2
Съдържание на информацията, която се вписва
в Регистъра на свидетелствата за правоспособност и в Регистъра на удостоверенията за
признаване на професионална квалификация
Информацията, подлежаща на вписване
в Регистъра на свидетелствата за правоспособност и в Регистъра на удостоверенията за
признаване на професионална квалификация,
включва:
• р егистрационен номер по ред за годината
на издаване;
• д ата на регистриране;
• и ме, презиме и фамилия на лицето;
• п ридобита правоспособност;
• Е ГН или ЛНЧ;
• о бучаваща институция;
• ф орма на обучение;
• н омер на документа*;
• п одпис на притежателя; данни за издаден
дубликат: дата на издаване и номер.
Забележка.
* Номерът на документа се състои от две части:
част 1 – номер на правоспособността от списъка
на правоспособностите по чл. 2а, ал. 1 и пореден номер на документа; и част 2 – година на
издаване.
Всяка година поредният номер на документа
започва от номер 1.“

Допълнителна разпоредба
§ 20. Навсякъде в наредбата думите „железопътния превозвач“/„железопътният превозвач“ се заменят с „железопътното предприятие“, „железопътен превозвач“ с „железопътно предприятие“, думата „превозвачи“
с „предприятия“, а думата „превозвачите“ с
„железопътните предприятия“.
Министър:
Росен Желязков
5195
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-50
от 13 юли 2020 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение от
кмета на община Петрич след Решение № 190-1
по протокол № 8 от 28.05.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Петрич, становище от Регионалното
управление на образованието – Благоевград, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна
тенденция на намаляване броя на подлежащите
на задължително обучение и формиране на паралелки под нормативно установения минимум
считано 1.09.2020 г. преобразувам ОУ „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Кулата, и ОУ „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Марикостиново, в ОУ
„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Марикостиново,
община Петрич, област Благоевград.
1. Учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Кулата, и ОУ „Св. св. К ирил и
Методий“ – с. Марикостиново, да продължат
образованието си в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Марикостиново, община Петрич, област
Благоевград.
2. Задължителната документация на ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Кулата, и ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“ – с. Марикостиново, да
се съхранява в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ –
с. Марикостиново, община Петрич, област Благоевград.
3. Финансиращ орган: Община Петрич.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

5230

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-51
от 13 юли 2020 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование по мотивирано предложение от началника на Регионалното управление на образованието – Разград, и становище

на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра на образованието и науката, поради трайна тенденция
на намаляване броя на настанените ученици с
противообществени прояви считано от 1.09.2020 г.
закривам Възпитателно училище-интернат „Никола Йонков Вапцаров“ със седалище и официален
адрес: гр. Завет, община Завет, област Разград.
1. Учениците от закритото Възпитателно училище-интернат „Никола Йонков Вапцаров“ – гр.
Завет, община Завет, област Разград, продължават
образованието си във Възпитателно училищеинтернат „Ангел Узунов“ – гр. Ракитово, община
Ракитово, област Пазарджик.
2. Задължителната документация на Възпитателно училище-интернат „Никола Йонков
Вапцаров“ – гр. Завет, община Завет, област
Разград, да се съхранява във Възпитателно училище-интернат „Ангел Узунов“ – гр. Ракитово,
община Ракитово, област Пазарджик.
3. Имуществото на Възпитателно училищеинтернат „Никола Йонков Вапцаров“ – гр. Завет,
община Завет, област Разград, е държавна собственост и се предоставя за управление на Регионалното управление на образованието – Разград.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

5231

Министър:
Кр. Вълчев

ЗАПОВЕД № РД-14-52
от 13 юли 2020 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка
с чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и
училищното образование по мотивирано предложение от началника на Регионалното управление
на образованието – Пловдив, след доклад № 80226/16.03.2020 г. и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-5726
от 13.11.2017 г. на министъра на образованието
и науката, поради необходимостта от оптимизиране на мрежата на държавните професионални
гимназии на територията на гр. Пловдив считано
от 1.09.2020 г. преобразувам ПГ по строителни
технологии „Пеньо Пенев“ – Пловдив (с адрес:
район „Източен“, ул. Богомил № 73), и ПГ по
транспорт „Гоце Делчев“ – Пловдив (с адрес:
район „Източен“, ул. Арх. Камен Петков № 1),
в ПГ по транспорт и строителни технологии
„Гоце Делчев“ – Пловдив, с официален адрес:
ул. Арх. Камен Петков № 1.
1. Учениците от ПГ по строителни технологии
„Пеньо Пенев“ – Пловдив, и ПГ по транспорт
„Гоце Делчев“ – Пловдив, да продължат образованието си в преобразуваната ПГ по транспорт и строителни технологии „Гоце Делчев“ –
гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.
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2. Задължителната документация на ПГ по
строителни технологии „Пеньо Пенев“ – Пловдив, и ПГ по транспорт „Гоце Делчев“ – Пловдив,
да се съхранява в преобразуваната ПГ по транспорт и строителни технологии „Гоце Делчев“ –
гр. Пловдив, община Пловдив, област Пловдив.
3. Финансиращ орган: Министерството на
образованието и науката.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5232
ЗАПОВЕД № РД-14-53
от 13 юли 2020 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение
от кмета на община Искър след Решение № 94
по протокол № 10/29.05.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Искър, становище от Регионалното
управление на образованието – Плевен, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра
на образованието и науката, поради демографски
причини, довели до намаляване броя на учениците
и необходимостта от осигуряване на качествен
учебен процес закривам НУ „Христо Ботев“ –
с. Писарово, община Искър, област Плевен.
1. Учен и ц и т е о т Н У „ Х рис т о Б о т ев“ –
с. Писарово, община Искър, област Плевен, да се
насочат за обучение към СУ „Христо Смирненски“ – гр. Искър, община Искър, област Плевен,
при условията на чл. 12 от ЗПУО.
2. За дъл ж ителната док у ментаци я на Н У
„Христо Ботев“ – с. Писарово, община Искър,
област Плевен, да се съхранява в СУ „Христо
Смирненски“ – гр. Искър, община Искър, област
Плевен.
3. НУ „Христо Ботев“ – с. Писарово, община
Искър, област Плевен, е общинска собственост
и се предоставя за управление със заповед на
кмета на община Искър.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5233
ЗАПОВЕД № РД-14-54
от 13 юли 2020 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 1, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институ-
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циите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение от
кмета на община Севлиево след Решение № 118
по протокол № 8/27.05.2020 г. на Общинския съвет – гр. Севлиево, становище от Регионалното
управление на образованието – Габрово, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра
на образованието и науката, поради демографски
причини, довели до намаляване броя на учениците
и необходимостта от осигуряване на качествен
учебен процес считано от 1.09.2020 г. закривам
ОУ „Емилиян Станев“ – с. Ряховците, община
Севлиево, област Габрово.
1. Учениците от ОУ „Емилиян Станев“ –
с. Ряховците, община Севлиево, област Габрово,
да се насочат за обучение към ОУ „Св. св. Кирил
и Методий“ – с. Петко Славейков, община Севлиево, област Габрово, при условията на чл. 12
от ЗПУО.
2. Задължителната документация на ОУ „Емилиян Станев“ – с. Ряховците, община Севлиево,
област Габрово, да се съхранява в ОУ „Св. св.
Кирил и Методий“ – с. Петко Славейков, община
Севлиево, област Габрово.
3. Имуществото на ОУ „Емилиян Станев“ –
с. Ряховците, община Севлиево, област Габрово,
е общинска собственост и се предоставя за управление със заповед на кмета на община Севлиево.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5234

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-68
от 1 юли 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 09-42185-17.03.2020 г.,
вх. № 09 - 42267-17.03.2 02 0 г., вх. № 09 - 42 418 17.03.2020 г., вх. № 09-32843-27.02.2020 г., вх. № 0939466-11.03.2020 г., вх. № 09-31886-26.02.2020 г. и
вх. № 09-32204-26.02.2020 г. на СГКК – Търговище,
и приложените към тях документи и материали,
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-0220-5 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. Ловец, EKATTE 43935, община Търговище,
одобрени със Заповед № РД-18-24 от 24.04.2017 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:
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поземлен имот с идентификатор 43935.5.59:
площ: 6098 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43935.5.60:
площ: 1796 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43935.11.94:
площ: 4063 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43935.11.95:
площ: 319 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43935.7.169:
площ: 20 437 кв. м, за местен път, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43935.7.170:
площ: 1301 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43935.7.171:
площ: 5523 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43935.7.172:
площ: 1549 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 43935.16.145:
площ: 3518 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 43935.5.19:
нива, собственост на Божидар Стоянов Митов,
площ преди промяната: 4772 кв. м, площ след
промяната: 4728 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43935.5.44:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 3997 кв. м, площ след промяната:
4190 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43935.5.56:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 16 442 кв. м,
площ след промяната: 16 106 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43935.5.58: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 20 164 кв. м, площ след
промяната: 12 848 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43935.8.92:
гробищен парк, собственост на Община Търговище, площ преди промяната: 13 491 кв. м, площ
след промяната: 13 369 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43935.8.93:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 198 кв. м, площ след промяната:
193 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43935.10.26:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 1722 кв. м, площ след промяната:
1456 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43935.11.89: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 9609 кв. м, площ след
промяната: 5494 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43935.6.121:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
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промяната: 15 625 кв. м, площ след промяната:
15 560 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43935.6.122:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1146 кв. м, площ
след промяната: 969 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43935.6.131:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 2481 кв. м, площ след промяната:
2361 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43935.6.132:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 468 кв. м, площ след промяната:
398 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43935.6.134:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 8163 кв. м, площ след промяната:
7368 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43935.6.145:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 642 кв. м, площ след промяната:
603 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43935.6.146:
пасище, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 10 862 кв. м, площ след
промяната: 9675 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43935.6.147:
депо за битови отпадъци (сметище), собственост
на Община Търговище, площ преди промяната:
5885 кв. м, площ след промяната: 5634 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43935.7.31:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 690 кв. м, площ след промяната:
678 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43935.7.129:
друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
площ преди промяната: 2566 кв. м, площ след
промяната: 3525 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43935.7.155:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 58 337 кв. м, площ след промяната:
58 081 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43935.16.3:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
89 943 кв. м, площ след промяната: 86 518 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43935.16.144: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 16 297 кв. м, площ след
промяната: 17 481 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 43935.17.1:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ/ДДС, площ преди пром яната:
116 957 кв. м, площ след промяната: 116 902 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 43935.14.1:
площ: 262 кв. м, нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 43935.7.115:
площ: 7294 кв. м, за местен път, собственост на
Община Търговище;
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поземлен имот с идентификатор 43935.17.115:
площ: 20 724 кв. м, за местен път, собственост
на Община Търговище.
II. С. Острец, EKATTE 54345, община Търговище, одобрена със Заповед № РД-18-21 от
24.04.2017 г. на изпълнителни я 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 54345.4.53:
площ: 10 559 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 54345.4.54:
площ: 3995 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 54345.4.55:
площ: 74 104 кв. м, водно течение, река, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 54345.4.56:
площ: 37 792 кв. м, водно течение, река, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 54345.4.57:
площ: 1582 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 54345.4.58:
площ: 3598 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 54345.4.59:
площ: 30 171 кв. м, напоителен канал, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 54345.4.60:
площ: 54 298 кв. м, напоителен канал, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 54345.4.61:
площ: 33 287 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 54345.14.49:
площ: 7857 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 54345.14.50:
площ: 177 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 54345.14.51:
площ: 634 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 54345.14.52:
площ: 13 615 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 54345.11.67:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 317 218 кв. м, площ след промяната:
318 138 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54345.12.41: за
животновъден комплекс, собственост на Община
Търговище, площ преди промяната: 26 194 кв. м,
площ след промяната: 24 810 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54345.14.47: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 36 364 кв. м, площ след
промяната: 16 047 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54345.18.15:
пасище, собственост на Община Търговище,
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площ преди промяната: 9405 кв. м, площ след
промяната: 8979 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 54345.22.3: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 1268 кв. м, площ след
промяната: 638 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 54345.4.51:
площ: 35 233 кв. м, за местен път, собственост
на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 54345.8.57:
площ: 84 814 кв. м, напоителен канал, собственост на МЗХ;
поземлен имот с идентификатор 54345.9.49:
площ: 14 096 кв. м, за местен път, собственост
на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 54345.11.69:
площ: 1860 кв. м, за местен път, собственост на
Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 54345.23.7:
площ: 112 919 кв. м, водно течение, река, собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 54345.22.4:
площ: 910 кв. м, за друг вид водно течение,
водна площ, съоръжение, собственост на държавата – МОСВ.
III. С. Макариополско, EKATTE 46190, община Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-19
от 13.04.2017 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 46190.27.46:
площ: 4015 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 46190.27.47:
площ: 2697 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 46190.27.48:
площ: 8701 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 46190.27.49:
площ: 10 374 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 46190.9.26:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 4746 кв. м, площ след промяната:
4569 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46190.9.90:
нива, собственост на Колю Недев Колев, площ
преди промяната: 6851 кв. м, площ след промяната: 6804 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46190.26.5:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 2913 кв. м, площ след промяната:
2647 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46190.26.20:
нива, собственост на Иван Тодоров Кънчев,
площ преди промяната: 5072 кв. м, площ след
промяната: 5018 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 46190.27.38: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 11 064 кв. м, площ след
промяната: 6990 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46190.27.42: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 10 623 кв. м,
площ след промяната: 6730 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46190.27.43: за
местен път, собственост на Община Търговище,
площ преди промяната: 9840 кв. м, площ след
промяната: 2301 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46190.55.43:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 149 354 кв. м, площ след промяната:
148 415 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 46190.55.45:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 3663 кв. м, площ след промяната:
3640 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 46190.27.44:
площ: 5535 кв. м, за местен път, собственост на
Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 46190.27.45:
площ: 3241 кв. м, за кръстовище, собственост на
Община Търговище.
I V. С. Бу ховц и, EK AT T E 07154, общ и на
Търговище, одобрени със Заповед № РД-18-129
от 22.12.2016 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 07154.20.49:
площ: 4337 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07154.20.50:
площ: 2765 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07154.21.110:
площ: 57 793 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07154.21.111:
площ: 4271 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07154.21.112:
площ: 1878 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07154.21.113:
площ: 1433 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07154.37.12:
площ: 2884 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07154.37.13:
площ: 303 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07154.37.14:
площ: 411 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07154.37.15:
площ: 3831 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07154.37.16:
площ: 2885 кв. м, нива, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 07154.37.17:
площ: 1038 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07154.37.18:
площ: 854 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07154.37.19:
площ: 3053 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07154.37.20:
площ: 4651 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07154.37.21:
площ: 1054 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07154.37.22:
площ: 5631 кв. м, нива, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 07154.37.23:
площ: 10 556 кв. м, нива, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 07154.20.16:
нива, собственост на Петър Иванов Стоянов – наследници, площ преди промяната: 10 097 кв. м,
площ след промяната: 9859 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07154.20.17:
нива, собственост на Божидар Стоянов Митов и
Коста Цветков Петков, площ преди промяната:
13 295 кв. м, площ след промяната: 12 314 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07154.20.43:
нива, собственост на Антоанета Недялкова Иванова, площ преди промяната: 5000 кв. м, площ
след промяната: 4927 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 07154.21.1:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 7648 кв. м, площ след промяната:
8018 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 07154.20.29:
площ: 7559 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 07154.21.107:
площ: 40 649 кв. м, за местен път, собственост
на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 07154.31.137:
площ: 19 881 кв. м, за местен път, собственост
на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 07154.37.2:
площ: 4718 кв. м, нива, собственост на Дано
Нинов Данов;
поземлен имот с идентификатор 07154.37.4:
площ: 6216 кв. м, нива, собственост на Венко
Василев Венков;
поземлен имот с идентификатор 07154.37.5:
площ: 17 467 кв. м, нива, собственост на Радослав
Василев Рачков;
поземлен имот с идентификатор 07154.37.8:
площ: 4283 кв. м, нива, собственост на Кътю
Иванов Кътев;
поземлен имот с идентификатор 07154.37.9:
площ: 4283 кв. м, нива, собственост на Андрей
Иванов Кътев;
поземлен имот с идентификатор 07154.37.10:
площ: 3649 кв. м, нива, собственост на Иван
Радев Станчев и Бойка Радева Недева.
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Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
5212
ЗАПОВЕД № КД-14-69
от 1 юли 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и във
връзка със заявления вх. № 01-32410-21.01.2020 г.,
вх. № 01-32064-21.01.2020 г. и вх. № 01-3193721.01.2020 г. от областния управител на област
Бургас и приложените към тях 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. Ма нол и ч, EK AT T E 47096, о бщ и на
Сунгурларе, одобрена със Заповед № РД-18-33
от 5.03.2008 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 47096.25.906:
площ: 146 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47096.25.907:
площ: 96 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47096.25.908:
площ: 45 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47096.28.432:
площ: 1 715 659 кв. м, язовир, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 47096.28.433:
площ: 68 355 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47096.28.434:
площ: 734 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47096.28.435:
площ: 440 кв. м, друг вид земеделска земя, няма
данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 47096.21.137:
дере, собственост на Община Сунгурларе, площ
преди промяната: 64 886 кв. м, площ след промяната: 61 447 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.21.143:
дере, площ преди промяната: 33 950 кв. м, площ
след промяната: 33 304 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 47096.21.144:
дере, площ преди промяната: 14 098 кв. м, площ
след промяната: 13 444 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.21.151:
друг вид нива, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 11 225 кв. м, площ
след промяната: 8186 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.21.152:
пасище, площ преди промяната: 5786 кв. м, площ
след промяната: 5095 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.21.162:
пасище, площ преди промяната: 21 053 кв. м,
площ след промяната: 20 233 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.21.178:
друг вид нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 6917 кв. м, площ след промяната:
2669 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.21.179:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община гр. Сунгурларе, площ
преди промяната: 2968 кв. м, площ след промяната: 2872 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.21.183:
пасище, площ преди промяната: 27 861 кв. м,
площ след промяната: 22 275 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.21.184:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община гр. Сунгурларе, площ
преди промяната: 5738 кв. м, площ след промяната: 4892 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.21.192: за
водностопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на Община Сунгурларе, площ преди
промяната: 11 033 кв. м, площ след промяната:
11 034 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.21.195:
друг вид нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 11 228 кв. м, площ след промяната:
9138 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.21.196:
пасище, площ преди промяната: 148 864 кв. м,
площ след промяната: 140 067 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.22.200:
дере, площ преди промяната: 44 456 кв. м, площ
след промяната: 41 170 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.22.224:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2801 кв. м, площ след промяната: 2727 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.23.238:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община гр. Сунгурларе, площ
преди промяната: 3262 кв. м, площ след промяната: 559 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.23.243:
друг вид нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 76 692 кв. м, площ след промяната:
69 157 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.23.244:
пасище, площ преди промяната: 17 901 кв. м,
площ след промяната: 17 849 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.23.245:
пасище, площ преди промяната: 12 839 кв. м,
площ след промяната: 1686 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.24.251:
дере, площ преди промяната: 20 729 кв. м, площ
след промяната: 20 645 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 47096.25.39:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община гр. Сунгурларе, площ
преди промяната: 4866 кв. м, площ след промяната: 3889 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.25.105:
друг вид нива, собственост на Община Сунгурларе,
площ преди промяната: 189 913 кв. м, площ след
промяната: 165 883 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.25.107:
пасище, площ преди промяната: 87 696 кв. м,
площ след промяната: 87 076 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.25.110:
друг вид нива, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 80 276 кв. м, площ
след промяната: 70 688 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.25.111:
друг вид нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 16 559 кв. м, площ след промяната:
5110 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.25.113:
друг вид нива, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 94 806 кв. м, площ
след промяната: 94 252 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.25.115:
пасище, площ преди промяната: 50 851 кв. м,
площ след промяната: 46 491 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.25.116:
пасище, площ преди промяната: 14 475 кв. м,
площ след промяната: 5424 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.25.117:
друг вид нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 21 091 кв. м, площ след промяната:
16 232 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.25.118:
пасище, площ преди промяната: 5111 кв. м, площ
след промяната: 3171 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.25.428:
друг вид дървопроизводителна гора, площ преди
промяната: 114 446 кв. м, площ след промяната:
108 498 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.27.125:
друг вид дървопроизводителна гора, площ преди
промяната: 673 976 кв. м, площ след промяната:
641 810 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.28.25:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община гр. Сунгурларе, площ
преди промяната: 5902 кв. м, площ след промяната: 5587 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.28.168:
водно течение, река, площ преди промяната:
20 318 кв. м, площ след промяната: 770 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.28.171:
друг вид нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 43 916 кв. м, площ след промяната:
24 506 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.28.174:
пасище, площ преди промяната: 97 876 кв. м,
площ след промяната: 7089 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.28.177:
пасище, площ преди промяната: 47 888 кв. м,
площ след промяната: 36 906 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.28.198:
друг вид дървопроизводителна гора, площ преди
промяната: 499 194 кв. м, площ след промяната:
495 146 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 47096.28.237: за
къмпинг, мотел, площ преди промяната: 3842 кв.
м, площ след промяната: 3428 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.28.242:
друг вид земеделска земя, площ преди промяната:
35 543 кв. м, площ след промяната: 7448 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.28.323:
друг вид земеделска земя, площ преди промяната: 9284 кв. м, площ след промяната: 8554 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.28.425:
друг вид дървопроизводителна гора, площ преди
промяната: 78 917 кв. м, площ след промяната:
76 554 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.28.426:
друг вид дървопроизводителна гора, площ преди
промяната: 553 561 кв. м, площ след промяната:
521 290 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.28.427:
друг вид дървопроизводителна гора, площ преди
промяната: 776 738 кв. м, площ след промяната:
757 964 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 47096.28.429:
друг вид дървопроизводителна гора, площ преди
промяната: 771 133 кв. м, площ след промяната:
764 569 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 47096.21.193:
площ: 1876 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47096.21.194:
площ: 1792 кв. м, пасище, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 47096.25.109:
площ: 20 910 кв. м, мочурище, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 47096.28.112:
площ: 1 352 516 кв. м, язовир, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 47096.28.169:
площ: 1216 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община гр.
Сунгурларе;
поземлен имот с идентификатор 47096.28.170:
площ: 11 479 кв. м, пасище, няма данни за собственост.
II. С. Подвис, EKATTE 56959, община Сунгурларе, одобрени със Заповед № РД-18-1956
от 11.12.2018 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 56959.13.78:
площ: 2720 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, собственост на Община Сунгурларе;
поземлен имот с идентификатор 56959.13.79:
площ: 466 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост
на Община Сунгурларе;
поземлен имот с идентификатор 56959.13.80:
площ: 387 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост
на Община Сунгурларе;
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поземлен имот с идентификатор 56959.13.81:
площ: 150 кв. м, гори и храсти в земеделска земя,
собственост на ДПФ;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.92:
площ: 1 111 834 кв. м, язовир, собственост на
държавата чрез областния управител на област
Бургас;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.94:
площ: 550 кв. м, пасище, собственост на ДПФ;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.95:
площ: 1785 кв. м, пасище, собственост на ДПФ;
поземлен имот с идентификатор 56959.35.37:
площ: 6 652 345 кв. м, язовир, собственост на
държавата чрез областния управител на област
Бургас.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 56959.13.13:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
ДПФ, площ преди промяната: 1883 кв. м, площ
след промяната: 1335 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.13.15:
пасище, собственост на ДПФ, площ преди промяната: 42 802 кв. м, площ след промяната:
42 522 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.13.16:
паси ще, собс т венос т на ДПФ, п лощ п ред и
промяната: 2547 кв. м, площ след промяната:
2442 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.13.19:
друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост на Община
Сунгурларе, площ преди промяната: 316 878 кв.
м, площ след промяната: 4971 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.13.20:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 17 028 кв. м, площ
след промяната: 6352 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.13.22:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на
МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 2 164 215 кв. м,
площ след промяната: 2 157 209 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.13.23:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 3 201 243 кв.
м, площ след промяната: 3 151 950 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.13.24:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди пром яната:
1 9 57 2 21 к в . м , п л о щ с л е д п р о м я н а т а :
1 931 345 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.13.26:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на
МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 1 798 505 кв. м,
площ след промяната: 1 752 425 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.13.70:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 16 643 кв. м, площ
след промяната: 327 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.46:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 22 540 кв.
м, площ след промяната: 21 271 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.52:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на

ВЕСТНИК

БРОЙ 65

ДПФ, площ преди промяната: 16 456 кв. м, площ
след промяната: 2693 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.60:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сунгурларе, площ преди
промяната: 1106 кв. м, площ след промяната:
954 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.69:
пасище, собственост на ДПФ, площ преди промяната: 7937 кв. м, площ след промяната: 7889 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.71:
за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 10 862 кв. м, площ след промяната:
103 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.72:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сунгурларе, площ преди
промяната: 6650 кв. м, площ след промяната:
4175 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.73:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди пром яната:
720 126 кв. м, площ след промяната: 652 109 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.74:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на
МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 2 186 278 кв. м,
площ след промяната: 1 981 705 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.76:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 654 262 кв. м,
площ след промяната: 618 468 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.78:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 172 696 кв. м,
площ след промяната: 156 270 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.85:
пасище, собственост на ДПФ, площ преди промяната: 72 381 кв. м, площ след промяната:
29 932 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.88:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 45 701 кв. м,
площ след промяната: 40 336 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.35.17:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на
МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 4 058 689 кв. м,
площ след промяната: 3 835 360 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.35.22:
нива, собственост на Всестранна кооперация „Възраждане“, площ преди промяната: 64 093 кв. м,
площ след промяната: 35 096 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.35.23:
нива, собственост на Кметство с. Подвис, площ
преди промяната: 3764 кв. м, площ след промяната: 3596 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.35.25:
пасище, собственост на Община Сунгурларе,
площ преди промяната: 20 673 кв. м, площ след
промяната: 15 074 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.35.26:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 62 458 кв.
м, площ след промяната: 57 974 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.40.49:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на
МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 3 078 768 кв. м,
площ след промяната: 3 019 273 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 56959.40.52:
пасище, собственост на Община Сунгурларе,
площ преди промяната: 13 521 кв. м, площ след
промяната: 9393 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.40.53:
за почивен лагер, собственост на Община Сунгурларе, площ преди промяната: 394 кв. м, площ
след промяната: 186 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 56959.40.75:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 20 145 кв.
м, площ след промяната: 20 137 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 56959.13.67:
площ: 1 132 005 кв. м, язовир, собственост на
държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.48:
площ: 1926 кв. м, пасище, собственост на ДПФ;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.49:
площ: 6770 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сунгурларе;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.50:
площ: 15 136 кв. м, ливада, собственост на ДПФ;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.51:
площ: 10 163 кв. м, изоставена орна земя, собственост на ДПФ;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.53:
площ: 6439 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, собственост на ДПФ;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.54:
площ: 1404 кв. м, пасище, собственост на ДПФ;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.55:
площ: 3224 кв. м, пасище, собственост на ДПФ;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.61:
площ: 706 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Сунгурларе;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.66:
площ: 3346 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.67:
площ: 2 532 799 кв. м, язовир, собственост на
държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.68:
площ: 300 993 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, собственост на Община Сунгурларе;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.70:
площ: 9503 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 56959.22.77:
площ: 3880 кв. м, пасище, собственост на ДПФ;
поземлен имот с идентификатор 56959.35.18:
площ: 2 546 215 кв. м, язовир, собственост на
държавата – МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 56959.35.19:
площ: 134 кв. м, за водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на Община
Сунгурларе.
III. С. Прилеп, EKATTE 58325, община Сунгурларе, одобрени със Заповед № РД-18-1779
от 26.10.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
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поземлен имот с идентификатор 58325.35.1: друг
вид дървопроизводителна гора, собственост на
МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 3 970 326 кв. м,
площ след промяната: 3 907 317 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 58325.35.18:
язовир, собственост на държавата – МОСВ, площ
преди промяната: 1 311 599 кв. м, площ след
промяната: 1 374 607 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
5213

ОБЩИНА РИЛА
РЕШЕНИЕ № 118
от 25 юни 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА
и чл. 25, т. 1 от ЗАТУРБ Общинският съвет –
гр. Рила, реши:
1. Създава ново селищно образу вание в
землището на гр. Рила с местно значение и с
наименование „Жабокрек“.
2. Одобрява за граници на ново селищно
образувание съгласно обхвата на „Предпроектни
проучвания по част „Геодезия за определяне на
проектни строителни граници“ (същият неразделна част от настоящото решение) съгласно
окончателен проект на общия устройствен план
(ОУП) на община Рила за местност „Жабокрек“.
На основание чл. 25, т. 3 от ЗАТУРБ решението
влиза в сила след обнародването му в „Държавен
вестник“.
Председател:
Цв. Шушкова
5241
8. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е издал Заповед № РС-51 от
16.07.2020 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-46 от 27.08.2010 г. (ДВ, бр. 77 от 2010 г.) за
обект: „Възстановяване на диспечерска централизация на гари, съоръжени с МЦР в участък
„София – Карлово“, гари Антон, Клисура, Сопот
и СТС“, от строеж: „Увеличаване на пропускателната способност чрез подобряване параметрите на
железния път и увеличаване проектните скорости
на жп линията „София – Карлово – Зимница“,
ЛОТ 1 „София – Карлово“, подобект: „Рехабилитация на съоръженията на осигурителната
техника и телекомуникационната мрежа в жп
участък „София – Карлово“. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния
административен съд в 30-дневен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
5279
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33. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-54 от 16.07.2020 г. за обект: „Реконструкция
на компресорна станция „Лозенец“ с изграждане
на два нови газотурбокомпресорни агрегати“, в
ПИ № 44118.135.999, 44118.135.1030, 44118.135.503,
4 4118 .1 35. 5 0 8 , 4 4118 .1 35. 51 9, 4 4118 .1 35. 5 4 8 ,
44118.135.64, 44118.135.1028, 44118.135.47, м. Дрянова кория, с. Лозенец, община Стралджа, област
Ямбол, с допуснато предварително изпълнение по
реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение на
разрешението за строеж може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 3-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството. На основание
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните
лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
5256
8. – Институтът по биоразнообразие и екосис
темни изследвания (ИБЕИ) при БАН, София,
обявява конку рс за академичната длъжност
главен асистент по професионално направление
4.3. Биологически науки, научна специалност
„Зоология“, за нуждите на секция „Екология на
съобществата и консервационна биология“ на
отдел „Екосистемни изследвания, екологичен риск
и консервационна биология“ – един, със срок за
подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискванията към
кандидатите и документите по конкурса са публикувани на сайта на института: www.iber.bas.bg.
Справки: при научния секретар на ИБЕИ (тел.
0879499178, e-mail: katyageor@gmail.com). Документи се подават в деловодството на ИБЕИ, бул. Цар
Освободител № 1, София.
5184
667. – Институтът за гората – БАН, София,
обявява следните конкурси: за академична длъжност професор в област на висше образование 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна
специалност „Горски култури, селекция и семе
производство“ – един; за академична длъжност
главен асистент в област на висше образование 6.
Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна
специалност „Лесомелиорации, защита на горите
и специални ползвания в горите“ – един, двата
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи: в Института за гората – БАН,
София, бул. Св. Климент Охридски № 132.
5185
1. – Институ т ът по зеленчу кови култу ри
„Марица“ – Пловдив, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за академична длъжност професор в професионално направление 6.1. Растениевъдство, научна специалност
„Селекция и семепроизводство на културните
растения“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документите за
участие в конкурса се представят в ЦА на ССА,
София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/812 75 60.
5140
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7. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – проект за изменение
на план за улична регулация на локално платно на
бул. Цариградско шосе от о.т. 6а – о.т. 5а – о.т. 32
до о.т. 629, прилежащо на кв. 10, 11 и 12; изменение
на план за улична регулация (бул. Копенхаген)
между о.т. 629 и о.т. 628, прилежаща на кв. 12,
изменение на план за регулация на УПИ I-9949,
УПИ V – общ., УПИ VI-3602, 3713 и на „Резервен
терен за комуникации“, кв. 12, м. Цариградско
шосе 7 – 11 км, район „Младост“. Проектът е изложен в район ,,Младост“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
,,Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до главния архитект на
Столичната община чрез район ,,Младост“.
5143
15. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 във връзка с ал. 10 от ЗУТ съобщава, че
е коригиран проект за подробен устройствен
план – изменение на план за регулация и застрояване и работен устройствен план на кв. 264в,
м. Ботевградско шосе – Рилска обител-юг, изменение на план за регулация на кв. 3, м. Христо Ботев, и изменение на улична регулация
по ул. Стоян Попов от о.т. 71а до о.т. 75 (нова
о.т. 75а), които са изложени в район „Подуяне“.
Заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез район „Подуяне“.
5144
28. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 232 на
СОС по протокол № 15 от 11.06.2020 г. е одобрен
ПУП за: 1. изменение на плана за регулация на
м. Драгалевска спирка, кв. 8а, УПИ ІІІ – „за ЖС
и озел.“, ПИ с идентификатор 68134.903.1589 по
КККР, обособяване на нов УПИ ІІІ-1589 – „за
ЖС“, в кв. 8а, и нов УПИ І – „за озеленяване“, в
нов кв. 8б, м. Драгалевска спирка, обособяване на
алея между кв. 8а и 8б, обвързана с действащата
улична регулация на бул. Черни връх, район „Лозенец“, съгласно приложения проект по кафявите
линии, цифри, текст, зачертавания и щрихи; 2.
изменение на плана за застрояване на м. Драгалевска спирка, кв. 8а, нов УПИ ІІІ-1589 – „за
ЖС“, без допускане на намалени разстояния към
вътрешнорегулационни граници, съседни имоти
и/или сгради, включително през улица, съгласно
приложения проект; 3. работен устройствен план
на м. Драгалевска спирка, кв. 8а, нов УПИ ІІІ1589 – „за ЖС“, съгласно приложения проект,
като максималната височина на най-високата
точка на обектите, включително с всички съоръжения, монтирани върху тях, не надвишават
628 м и 631,47 м абсолютна надморска височина
по Балтийска система. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Лозенец“ и се изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
5142
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15. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 231 по протокол № 15 от 11.06.2020 г. на СОС се одобряват: 1.
проект за подробен устройствен план – изменение
на план за регулация на УПИ І-8577.4 – „за офиси
и склад“, кв. 47а, м. Враждебна-юг, за образуване
на нов УПИ ІІІ-63.4 – „за офиси, склад и КО“, за
поземлени имоти с идентификатори 68134.8577.4
и 68134.8577.63 от КККР на район „Кремиковци“
и изменение на улична регулация с промяна профила на улица от о.т. 45 до о.т. 45а по зелените
и кафявите линии, зачертавания, цифри, текст и
щрихи съгласно приложения проект; 2. проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за застрояване с предвиждане на ново застрояване в нов УПИ ІІІ-63.4 – „за офиси, склад и КО“,
кв. 47а, м. Враждебна-юг, съгласно приложения
проект и без допускане на намалени разстояния
към съседни имоти или сгради, включително
през улица, като максималната височина на найвисоката точка на обекта, включително с всички
съоръжения, монтирани върху него, не надвишава 540,40 м абсолютна надморска височина по
Балтийската система. Решението може да бъде
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред
Административния съд – София-град, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
Жалбите се подават в район „Кремиковци“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ на
Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
5196
21. – Общ ина Благоевг ра д на основа ние
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на вопровод ∅ 90 до
имот с идентификатор 04279.119.16, местност Под
черквата, по кадастралната карта на Благоевград
с трасе и сервитут, засягащи имоти с идентификатори 04279.105.31 (полски път – общинска
собственост) и 04279.119.5 (водно течение – общинска собственост) по КК на Благоевград.
Проектът се намира в стая 219 в сградата на
Община Благоевград. На основание чл. 128, ал.
5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация Благоевград.
5217
32. – Община Елена на основание чл. 25, ал. 4
от ЗОС съобщава, че е издадена Заповед № РД-0205-419 от 16.06.2020 г. на кмета на община Елена
за отчуждаване на поземлен имот с идентификатор
27190.108.42 (незастроен), с НТП „Изоставена орна
земя“, с площ 7998 кв. м, местност Владова лъка,
отреден за гробище – публична общинска собственост, съгласно действащ подробен устройствен
план – план за застрояване, одобрен с Решение
№ 22, протокол № 2 от 30.01.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Елена, във връзка с реализиране на
обект: „Разширение на гробищен парк гр. Елена“,
собственост на наследници на Илия Николов
Михов. За наследниците и съсобственици – Евгения Тодорова Новакова, притежаваща 6/36 ид.ч.
от имота, е определено обезщетение в размер
666,66 лв., за Петър Колев Колев, притежаващ
7/36 ид.ч. от имота, е определено обезщетение в
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размер 777,77 лв. и за Диян Величков Грозданов,
притежаващ 7/36 ид.ч. от имота, е определено
обезщетение в размер 777,77 лв. Лицата не са
намерени на постоянните им адреси. Обезщетенията ще бъдат преведени по сметка на Община
Елена в „Централна кооперативна банка“ – АД,
клон Велико Търново, офис гр. Елена. Заповедта
може да бъде обжалвана чрез Община Елена
пред Административния съд – Велико Търново,
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението
в „Държавен вестник“.
5218
5. – Община Елин Пелин на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 190 по
протокол № 11 от 26.06.2020 г. на ОбС – гр. Елин
Пелин, е изменено Решение № 1266 по протокол
№ 46 от редовно заседание на Общинския съвет – гр. Елин Пелин, проведено на 26.03.2015 г.,
и е одобрен проект за ИПРЗ за преотреждане
на УПИ I – „За парк“, кв. 29, с. Лесново, община
Елин Пелин, Софийска област, който предвижда:
създаване на улица с о.т. 16а – 16б – 16в – 16г с
ширина 8 м (5 м платно и 2 × 1,50 м тротоар),
разделяща кв. 29 на два нови квартала – 29 и
29а; образуване в кв. 29а на 1 бр. УПИ – „За
озеленяване и техническа инфраструктура“, и
7 бр. УПИ с № от I – общ., до VII – общ., със
следните показатели: устройствена зона – Жм,
Н – до 10 м, Пзастр. – до 40 %, Кинт. – до 1,0,
Позел. – 40 %, начин на застрояване – е; образуване в кв. 29 на 5 бр. нови УПИ с № I – общ.,
и от IX – общ., до XII – общ., със следните показатели: устройствена зона – Жм, Н – до 10 м,
Пзастр. – 40 %, Кинт. – до 1,0, Позел. – 40 %,
начин на застрояване – е. Решението може да
се обжалва по реда на АПК чрез Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, пред Административния
съд – София област, в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5169
75. – Община Кюстендил на основание на
чл. 28б, ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на всички
заинтересувани лица, че е изготвен помощен
план и план на новообразуваните имоти по § 4 от
ПЗРЗСПЗЗ за имот с идентификатор 41112.218.108
в м. Лозенски механи, Кюстендил. На основание
чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата ги
документация до кмета на община Кюстендил.
5157
25. – Община гр. Летница, област Ловеч, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с
Решение № 91 от протокол № 8 от 30.06.2020 г.
на Общинския съвет – гр. Летница, е одобрен
проект на ПУП – парцеларен план на трасетата
на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване (ХМСН) в местностите
Шаварна, Монев геран, Равнище, Бързаца, Ицов
боджак, Гириза, Дормуш гьол и Средни лозя по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр. Летница, община Летница, област Ловеч.
Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез общинската администрация – Летница, пред
Административния съд – Ловеч.
5149
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3. – Областният управител на област Ловеч
на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ уведомява
заинтересуваните лица, че на основание чл. 149,
ал. 1 от ЗУТ е издадено Разрешение за строеж
№ 1 от 8.07.2020 г. за обект „Реконструкция на
съществуваща въздушна мрежа НН и изнасяне
на електромерни табла от ТП „4“, намиращи се в
с. Гумощник, община Троян“ с местоположение
на територията на общините Троян и Априлци, населени места съответно с. Гумощник и
с. Велчево. Разрешението за строеж е издадено на
„ЧЕЗ Разпределение България“ – АД, БУЛСТАТ
BG130277958, с адрес София, бул. Цариградско шосе
№ 159, по одобрения със Заповед № РД-07-54 от
8.07.2020 г. на областния управител на област Ловеч инвестиционен проект. За обекта има одобрен
окончателен проект на ПУП – ПП със Заповед
№ РД-07-1 от 7.01.2020 г. на областния управител
на област Ловеч (ДВ, бр. 6 от 21.01.2020 г.). Инвестиционният проект предвижда демонтаж на
съществуващите въздушни линии, изпълнени с
неизолирани АС проводници, частична подмяна на
стълбове, които са в лошо техническо състояние,
монтиране на нова въздушна мрежа, изпълнена с
усукан кабел с необходимото сечение. Предвидено е и изнасянето на електромерните табла там,
където до момента не е направено. Дължината
на кабелното трасе е 2100 м. Строежът е трета
категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „б“
от ЗУТ и чл. 2 от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за
номенклатурата на видовете строежи. Разрешението за строеж подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ пред Административния
съд – Ловеч, в 30-дневен срок от обнародването
в ‚Държавен вестник“.
5205
4. – Областният управител на област Пазарджик на основание чл. 149, ал. 1 във връзка с
чл. 148, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от Закона за устройство
на територията (ЗУТ) обявява на заинтересованите
страни, че е одобрил технически инвестиционен
проект и е издал Разрешение за строеж № РС-40
от 7.07.2020 г. на Снежина Димитрова Динева,
управител на „Напоителни системи“ – ЕАД, ЕИК
831160078, със седалище и адрес на управление
София, бул. Цар Борис ІІІ № 136, в качеството
є на възложител по смисъла на чл. 161, ал. 1 от
ЗУТ за обект: „Реконструкция на хидротехническо
съоръжение от напоителна система „Алеко Пазарджик“; подобект № 1: „Реконструкция на дюкер под
р. Марица от км 16+421 до км 16+677 в землищата
на с. Ковачево, с. Злокучене и с. Бошуля, община
Септември, област Пазарджик“; подобект № 2:
„Реконструкция на ГНК „Алеко – Потока“ от км
44+330 до км 47+680 в землището на с. Пищигово,
община Пазарджик, област Пазарджик“.
5170
29. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на подземен електропровод от ВС „Солсбор“, землище с. Сбор, до
стълб № 113 на ВСН „Сарая“, землище с. Априлци,
община Пазарджик. Проектното трасе започва от
съществуващ трафопост в ПИ с идентификатор
65468.167.19, НТП – за електроенергийно производство (частен имот), пресича и се установява в
ПИ с идентификатор 65468.167.29, НТП – за път от
републиканската пътна мрежа (път ІІ-37 Панагю-
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рище – Пазарджик), след което в посока югоизток
продължава по ПИ с идентификатор 00571.19.5,
НТП – за път от републиканската пътна мрежа (път
ІІ-37 Панагюрище – Пазарджик), чупи на запад и
след около 227 м чупи на югоизток, като се установява в ПИ с идентификатор 00571.16.4, НТП – за
селскостопански, горски, ведомствен път, пресича
пасище, собственост на Община Пазарджик, след
което чупи на юг до достигането на стълб № 113 на
ВСН „Сарая“, намиращ се в ПИ с идентификатор
00571.63.40 в землището на с. Априлци, община
Пазарджик. Дължината на електропровода е
1357 м – общинска, частна и държавна собственост,
засегнатата площ е 4,91 дка – общинска, частна
и държавна собственост. Проектът е изложен в
общината, ет. 5, стая 501. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения до общинската
администрация.
5146
30. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна
линия 1 kV от ТНН на имотната граница на ПИ
с идентификатор 55155.10.244, м. Татар Екин, до
ново ел. табло, предвидено за монтаж на имотната
граница на ПИ с идентификатор 55155.11.69, за
захранване на ПИ с идентификатор 55155.11.68,
м. Панагюрско шосе, по КККР на землище гр. Пазарджик, община Пазарджик. Проектното трасе
започва от съществуващо електромерно табло
на имотната граница на ПИ с идентификатор
55155.10.244, след което пресича републикански
път ІІ-37 (Панагюрище – Пазарджик – Пещера) и
продължава в посока югоизток, като се установява
в ПИ с идентификатор 55155.11.31 – за селскостопански, горски, ведомствен път, до достигането на
ново електромерно табло, предвидено за монтаж
на имотната граница на ПИ с идентификатор
55155.11.69, за захранване на ПИ с идентификатор
55155.11.68, м. Панагюрско шосе, по КККР на
землище гр. Пазарджик. Дължината на електропровода е 147 м – общинска и държавна собственост, засегнатата площ е 0,294 дка – общинска
и държавна собственост. Проектът е изложен в
общината, ет. 5, стая 501. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения до
общинската администрация.
5147
32. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на подземен
електропровод НН за захранване на еднофамилна
жилищна сграда в ПИ с идентификатор 78570.135.17
(УПИ І-17), м. Чорбови градини, землище с. Црънча, община Пазарджик. Проектното трасе започва
от съществуващ стълб № 38 от МрНН, извод „А“,
ТП „3 – Црънча“, извод СрНН „Варвара“, намиращ се в края на регулацията на с. Црънча, след
което се насочва на запад и се установява в ПИ
с идентификатор 78570.1.45, НТП – селскостопански, горски, ведомствен път, след около 35 м
сменя посоката си, като чупи на югозапад през
източната част на имот 78570.135.8, НТП – нива,
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като продължава в същата посока до достигането
на еднофамилна жилищна сграда, намираща се
в ПИ с идентификатор 78570.135.17 (УПИ І-17),
м. Чорбови градини, землище с. Црънча, община
Пазарджик. Дължината на трасето е 140 м – общинска и частна собственост, засегнатата площ е
0,164 дка – общинска и частна собственост. Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 501. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
5148
11. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че
с Решение № 156, прието с протокол № 05 от
28.05.2020 г. на Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив, е одобрен проект на подробен
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП)
за обект: „Прокарване на канализационен колектор (отвеждащ дъждовен канал) за атмосферно
чисти води за складове за промишлени стоки и
офиси в УПИ 288058 – общественообслужващи и
складови дейности, и УПИ 288059 – общественообслужващи и складови дейности, съответстващи
на поземлени имоти с идентификатори 288.64 и
288.66 по кадастралната карта на с. Цалапица,
местност Арчов бряг, община „Родопи“, област
Пловдив. Проектното трасе преминава през поземлени имоти с идентификатори 288.66, 288.67,
288.297, 361.304, 361.288, 361.305 и 361.306 по кадастралната карта на с. Цалапица, местност Арчов
бряг, община „Родопи“, съгласно приложения
ПУП – парцеларен план, регистър на засегнатите
имоти и обяснителна записка, изработени от лицензиран проектант. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ пред Административния съд – Пловдив,
чрез Общинския съвет „Родопи“ – област Пловдив.
5236
139. – Община Трън на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – план за регулация на улица
от осова точка 130 до осова точка 131 по ПУП на
с. Ярловци, община Трън. При така предвидената
промяна сe засягат части от ПИ 87566.120.156, ПИ
8766.120.167, ПИ 8766.120.43, ПИ 8766.120.145 и ПИ
8766.120.170 от КККР за неурбанизираната територия в землището на с. Ярловци, община Трън.
Проектната документация е на разположение в
стая № 18 на общинската администрация – гр.
Трън. Заинтересуваните страни на основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
могат да се запознаят с проекта и да направят
писмени възражения, предложения и искания до
общинската администрация.
5219
36. – Община с. Баните, област Смолян, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с
Решение № 58, взето с протокол № 8 на редовно
заседание на Общинския съвет – с. Баните, проведено на 19.06.2020 г., с което се одобрява проект
за подробен устройствен план за кв. 134, ПИ с
идентификатор 44402.20.196, УПИ I – озеленяване
и тематичен парк, за отдих и спортно-развлекателни мероприятия, местност Еливарник, землище
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на с. Баните, община Баните, област Смолян.
Предвижда се за ПИ с идентификатор 44402.20.196
да се урегулира в нов квартал 134 като част от
урбанизираната територия на с. Баните. Общата
площ на предвижданията за урегулиране по ПУП
е 9296 кв. м. Решението може да бъде обжалвано по реда на АПК чрез Общинския съвет –
с. Баните, пред Административния съд – Смолян,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
5220
35. – Община с. Баните, област Смолян, на
основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с
Решение № 59, взето с протокол № 8 на редовно заседание на Общинския съвет – с. Баните,
проведено на 19.06.2020 г., с което се одобрява
проект за подробен устройствен план за кв. 133,
ПИ с идентификатор 44402.20.193, УПИ I – озеленяване и тематичен парк, за организиране на
фестивали и други културни мероприятия, местност Еливарник, землище на с. Баните, община
Баните, област Смолян. Предвижда се за ПИ
с идентификатор 44402.20.193 да се урегулира
в нов квартал 133 като част от урбанизираната
територия на с. Баните. Общата площ на предвижданията за урегулиране по ПУП е 8366 кв. м.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
АПК чрез Общинския съвет – с. Баните, пред
Административния съд – Смолян, в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5221

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, пето отделение, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181,
ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Филип Иванов Датков на чл. 69, ал. 4
и 5 от Наредбата за медицинската експертиза,
приета с Постановление на Министерския съвет
на Република България № 120 от 23.06.2017 г.
(ДВ, бр. 51 от 27.06.2017 г.), по което е образувано
адм. д. № 4534/2020 г. по описа на Върховния
административен съд – пето отделение, насрочено
за 17.09.2020 г. от 14 ч., зала № 3.
5242
Върховният административен съд, второ
отделение, призовава Моника Мирчова Лампрехт, с неизвестен адрес, да се яви в съда на
12.10.2020 г. в 14 ч., зала № 1, като ответница по
адм. д. № 3754/2020 г., образувано по касационна жалба на началника на СГКК – Пазарджик,
срещу Решение № 638 от 18.10.2019 г. по адм. д.
№ 902/2018 г. по описа на Административния
съд – Пазарджик.
5243
Административният съд – Варна, пети състав, съобщава, че по жалба на Валентин Данков
Бакалов от Варна, ж.к. Чайка, бл. 8, вх. В, ет. 5,
ап. 24; Васил Валентинов Ставрев от Варна, ул.
Фредерик Жолио-Кюри, бл. 66, вх. Г, ап. 10;
Йордан Атанасов Димов, съдебен адрес: Варна,
ул. Братя Шкорпил № 12, ап. 5; Цветелина Георгиева Петкова от Варна, ул. Г. Георгиев № 9;
Юлия Михайлова Иванова-Кръстева от Варна,
ул. Архимандрит Филарет № 10, ет. 2, ап. 1, и
Валентин Живков Великов от Варна, ул. Радост
№ 9, бл. Е, ет. 4, ап. 23, срещу Заповед № РД-01-72
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от 11.04.2020 г., издадена от директора на Регионалната здравна инспекция – Варна, е образувано
адм.д. № 829/2020 г.
5238
Административният съд – Габрово, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпила жалба на кмета
на община Дряново против Решение № 44 от
31.01.2020 г. по протокол № 7 на Общинския съвет – гр. Дряново, Решение № 63 от 20.02.2020 г. по
протокол № 8 на Общинския съвет – гр. Дряново,
и разпоредбите на чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 2, т. 7
и § 4 от ПЗР от Правилника за организацията и
дейността на Общинско социално предприятие
„Зелено Дряново“, които разпоредби са изменени и допълнени с горепосочените решения
на Общинския съвет – гр. Дряново, по която е
образувано адм. д. № 117 от 2020 г., насрочено
за 30.09.2020 г. от 10 ч.
5226
А дминистративни ят съд – Кърд жа ли, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпило оспорване по
протест на Окръжната прокуратура – Кърджали,
на разпоредбите на чл. 15 от Наредбата за определяне на местните данъци на територията на
община Кърджали, приета с Решение № 130 от
28.06.2018 г. на Общинския съвет – гр. Кърджали.
По оспорването е образувано адм. д. № 212/2020 г.
по описа на Административния съд – Кърджали.
Същото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 8.09.2020 г. от 10 ч.
5266
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпил протест на прокурор в Окръжната
прокуратура – Стара Загора, с който са оспорени
като незаконосъобразни разпоредби от Правилата
за постъпване в общинските детски градини на
територията на община Стара Загора – приложение
№ 1 към чл. 12 от Наредбата за организацията на
предучилищното образование в община Стара
Загора, както следва: от раздел 2.І „Критерии и
условия при попълване на заявление за участие
в класиране за прием в детски градини и детски
градини с яслени групи“, т. 2 „Критерии“ в частта
относно регламентирания критерий, носещ точки
„заявителят да няма изискуеми задължения – 1 т. –
при попълване на заявлението заявителят трябва
да декларира липса на изискуеми данъчни задължения, а при записване директорът на детското
заведение извършва служебна проверка за липсата
им“, и т. 2 от раздел 4 „Преместване и напускане
на записани деца“ в частта „документ за платена
такса“, по което е образувано адм.д. № 368/2020 г.
по описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 12.08.2020 г. от 11,30 ч.
5237
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
съобщава, че е постъпила жалба от Фондация
„Гринберг“ със седалище и адрес на управление
Пловдив, ул. Райко Даскалов № 53, ет. 1, офис 1,
подадена чрез пълномощника є адв. Иван Йорданов от АК – Пазарджик, срещу Наредба № 27
за издаване на карти за паркиране на превозни
средства, управлявани от или превозващи лица
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с увреждания на територията на община Николаево, приета с Решение № 195 от 31.10.2017 г.
на Общинския съвет – гр. Николаево, по което
е образувано адм. д. № 143/2020 г. по описа на
Административния съд – Стара Загора, насрочено
за 12.08.2020 г. от 11,30 ч.
5265
Кюстендилският районен съд, седми граждански състав, призовава Касим Али, роден на
12.04.1982 г., с неизвестен адрес в чужбина и в
Република България, като ответник по гр. д.
№ 664 от описа на съда за 2020 г. в двуседмичен
срок от обнародването на настоящото съобщение
в „Държавен вестник“ да се яви в канцеларията
на Районния съд – Кюстендил, за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея,
депозирана от Сашка Славчова Емилова, ЕГН
8808316452, с която против него е предявен иск
с правно основание чл. 49 от СК. В едномесечен
срок от получаването им ответникът може да подаде отговор на исковата молба по реда на чл. 131
от ГПК. Ако лицето не се яви за получаване на
съдебните книжа в указания срок, съдът ще му
назначи особен представител – арг. от разп. на
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
5222
Районният съд – Свиленград, І граждански
състав, съобщава на Зеешан Жавед, роден на
25.05.1986 г. в Пакистан, с неизвестен адрес, че
е ответник по гр.д. № 272/2020 г. по описа на
РС – Свиленград, І гр. състав, образувано по
искова молба, подадена срещу него от Силвия
Антонова Янкова, с която са предявени обективно съединени искове с правно основание чл. 49,
ал. 1 и чл. 127а, ал. 2 от СК. Указва на ответника
Зеешан Жавед, роден на 25.05.1986 г. в Пакистан,
че следва да се яви в гражданското деловодство
на Районния съд – Свиленград, в едноседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“, за
да получи препис от исковата молба и приложенията ведно със съобщение с указанията по чл. 131,
ал. 1 от ГПК, тъй като в противен случай ще му
бъде назначен особен представител по делото.
5188
Софийският районен съд по гр. д. 73931/2019 г.
призовава в двуседмичен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ Амансио
Санчес Ескамочеро, чужд гражданин, роден на
27.02.1970 г. в Кралство Испания, с неизвестен
адрес в Република България, да се яви в канцеларията на Софийския районен съд, II гр. отделение,
77 състав, София, бул. Цар Борис III № 54, за да
получи препис от исковата молба и приложенията,
подадени от „Топлофикация – София“ – ЕАД, с
правно основание чл. 422 от ГПК. В случай че не
се яви, за да получи съдебните книжа в указания
срок, съдът ще му назначи особен представител.
5223
Софийският районен съд, 61 състав, призовава
Румяна Ларшон, родена на 8.06.1945 г., с последен
адрес София, ул. Люботрън № 17, вх. А, ателие
№ 3, сега с неизвестен адрес, да се яви в Софийския районен съд, ГО, 61 състав, за връчване
на искова молба и приложенията към нея като
ответница по гр. д. № 47756/2019 г., заведено от
„Топлофикация – София“ – ЕАД, облигационно.
Книжата се намират в канцеларията на съда и
могат да бъдат получени в двуседмичен срок от
обнародването на съобщението в „Държавен вестник“. Румяна Ларшон следва да посочи съдебен
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адрес в седалището на съда. В случай че Румяна
Ларшон не се яви, за да получи съдебните книжа в указания срок, ще є бъде назначен особен
представител при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5177
Врачанският окръжен съд, гражданско отделение, на основание чл. 155, ал. 1 ЗПКОНПИ обявява, че в същия съд е образувано гр. д. № 269/2018 г.
по искова молба на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) –
София, БУЛСТАТ 129010997, с която са предявени осъдителни искове против Пламен Тодоров
Ангелов, Дарина Тодоринова Ангелова, Даяна
Пламенова Ангелова и малолетната Тереза Пламенова Ангелова, чрез нейната майка и законна
представителка Дарина Тодоринова Ангелова, за
отнемане в полза на държавата на имущество на
обща стойност 505 076,67 лв., както следва:
На основание чл. 63, ал. 2, т. 3 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Даяна Пламенова
Ангелова и Тереза Пламенова Ангелова, последната
чрез нейната майка и законен представител Дарина
Тодоринова Ангелова, имущество, включващо:
– Недвижим имот, представляващ УПИ – парцел XVII, пл. сн. № 1694, от кв. 50 по плана на
гр. Мездра, област Враца, с площ 1000 кв. м,
ведно с построените в него автосервиз – масивна монолитна конструкция, със застроена площ
100 кв. м, с таванско помещение от 100 кв. м,
състоящ се от две работни помещения, офис
и санитарен възел, и магазин за промишлени
стоки – масивна монолитна конструкция, със
застроена площ 50 кв. м, с таванско помещение
от 50 кв. м, състоящ се от търговско помещение,
санитарен възел и офис, при съседи на парцела:
ПИ-1693 на Румен Илиев Попов, ПИ-1721а на
насл. на Цено Христов Мишков, ПИ-1721 на Иван
Благоев Йорданов, улица-тупик и улица. Имотът
е придобит с нотариален акт за покупко-продажба
на недвижим имот № 33, том III, рег. № 2909,
дело № 360 от 23.12.2009 г. (акт № 164, том VII,
дело № 1223/2009 г. от 2009 г. на СВ – Мездра).
Данъчната оценка на имота е 42 352,20 лв.
Пазарната стойност на имота към настоящия
момент е 63 000 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Пламен Тодоров
Ангелов, ЕГН 7109101908, и Дарина Тодоринова
Ангелова, ЕГН 7509071937 (СИО):
– Лек автомобил марка „Пежо“, модел „106“,
с рег. № ВР8643ВХ, рама VF31CVJZE51890462,
двигател № VJZ10FY5Q0380418, цвят червен металик, дата на първа регистрация 30.05.1997 г.
Пазарната стойност на автомобила към настоящия момент е 650 лв.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Пламен Тодоров
Ангелов, ЕГН 7109101908:
– Сумата в размер 26 437,50 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка
в евро с IBAN BG 25 FINV 9150 1015 6098 52 в
„Първа инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата в размер 5,40 лв., представляваща
начислени лихви по разплащателна сметка в евро
с IBAN BG 25 FINV 9150 1015 6098 52 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД.
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– Сумата в размер 244,63 лв., представляваща
вноски от трети лица в периода 21.05.2008 г. до
16.09.2008 г. по сметка в левове с IBAN BG59
UNCR 9660 4011 6840 05 в „УниКредит Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер 14,24 лв., представляваща
начислени лихви по сметка в левове с IBAN
BG59 UNCR 9660 4011 6840 05 в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Пламен
Тодоров Ангелов, ЕГН 7109101908, и Дарина Тодоринова Ангелова, ЕГН 7509071937:
– Сумата в размер 300 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на прекратяване на регистрацията на лек автомобил марка
„Мерцедес“, модел „С 250 Д“, с рег. № ВР5660АМ.
– Сумата в размер 9000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е
320 ЦДИ“, с рег. № ВР7200ВК.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 3 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Даяна
Пламенова Ангелова, ЕГН 9406252037:
– Сумата 5425 лв., представляваща 1/2 ид.
част от получена от продажбата на недвижим
имот, отчужден с н. а. № 27, том I, рег. № 152,
дело № 13 от 23.01.2015 г., намиращ се в гр. Мездра, представляващ самостоятелен обект № 2 с
площ 260 кв. м и 1/2 ид. част от УПИ XIII-688
в кв. 50.
На основание чл. 67 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 4 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Даяна
Пламенова Ангелова с ЕГН 9406252037:
– Сумата в размер 2300 лв., внесени на каса
от Дарина Ангелова по разплащателна сметка
№ 20988230 в левове в „Банка ДСК“ – ЕАД.
На основание чл. 67 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.) от Даяна Пламенова Ангелова,
ЕГН 9406252037:
– Сумата 1200 лв., представляваща получен
наем съгласно договор от 4.11.2013 г.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 3 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Тереза Пламенова
Ангелова, ЕГН 0751216378, представлявана от законния си представител Дарина Тодоринова Ангелова,
ЕГН 7509071937:
– Сумата 1200 лв., представляваща получен
наем съгласно договор от 4.11.2013 г.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 3 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Тереза
Пламенова Ангелова, ЕГН 0751216378, представлявана от законния си представител Дарина Тодоринова
Ангелова, ЕГН 7509071937:
– Сумата 5425 лв., представляваща 1/2 ид.
част от получена от продажбата на недвижим
имот, отчужден с н. а. № 27, том I, рег. № 152,
дело № 13 от 23.01.2015 г., намиращ се в гр.
Мездра, представляващ самостоятелен обект
№ 2 с площ 260 кв. м и 14 ид. част от УПИ
XIII-688 в кв. 50.
На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2,
т. 2 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Дарина
Тодоринова Ангелова, ЕГН 7509071937:
– Сумата в размер 2500 лв., представляв а щ а р а в н о с т о й н о с т т а о т п р од а ж б а т а н а
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50 дружествени дяла с номинал от по 50 лв. от
„Ескус – М“ – ООД, с ЕИК 200823822.
На основание чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Дарина Тодоринова
Ангелова:
– Сумата в размер 934 лв., внесена на каса в
периода от 28.08.2008 до 13.05.2016 г. по разплащателна сметка № 9091815 в левове в „Банка
ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 30 857,40 лв., представляваща вноски по сметката от трети лица през
2008 г., по разплащателна сметка № 9091815 в
левове в „Банка ДСК“ – ЕАД.
– Сумата в размер 24 000 лв., представляваща
вноски на каса по свободен депозит в левове с
IBAN BG 22 FINV 9150 2015 6091 93 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата в размер 152,66 лв., представляваща
начислени лихви по свободен депозит в левове
с IBAN BG 22 FINV 9150 2015 6091 93 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД.
– Сумата в размер 305,50 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка в
левове с IBAN BG82 RZBB 9155 1029 7310 02 в
„Райфайзенбанк България“ – ЕАД.
– Сумата в размер 8585,44 лв., представляваща
вноски на каса по сметка с IBAN BG76 RZBB 9155
4029 7310 08 в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД.
– Сумата в размер 1745 лв., представляваща
вноски от трети лица по сметка с IBAN BG76
RZBB 9155 4029 7310 08 в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД;
– Сумата в общ размер 256 030 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка
в левове с IBAN BG71 UNCR 7000 4519 7282 45 в
„УниКредит Булбанк“ – АД;
– Сумата в размер 26 246 лв., представляваща
вноски и получени суми от трети лица по разплащателна сметка в левове с IBAN BG71 UNCR
7000 4519 7282 45 в „УниКредит Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер 2283,45 лв., трансферирана
от сметка с IBAN BG77 UNCR 7000 4521 0910
84 по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG71 UNCR 7000 4519 7282 45 в „УниКредит
Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер 62,04 лв., представляваща
начислени лихви по разплащателна сметка в
левове с IBAN BG71 UNCR 7000 4519 7282 45 в
„УниКредит Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер 36 170,82 лв., представляваща вноски на каса по разплащателна сметка
в евро с IBAN BG77 UNCR 7000 4521 0910 84 в
„УниКредит Булбанк“ – АД.
– Сумата в размер 2,59 лв., представляваща
начислени лихви по разплащателна сметка в
евро с IBAN BG77 UNCR 7000 4521 0910 84 в
„УниКредит Булбанк“ – АД.
Първото съдебно заседание по делото ще
се проведе на 5.11.2020 г. от 10 ч. в Окръжния
съд – Враца.
Указва на третите заинтересовани лица, че
могат да предявят своите претенции върху имуществото в срок до два месеца след обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“.
5208
Пернишкият окръжен съд на основание чл. 74,
ал. 1 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано
гр. дело № 113 по описа за 2020 г. по постъпило
мотивирано искане вх. № 908/14.02.2020 г. от Ко-
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мисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
(КПКОНПИ) срещу Ивайло Витков Петков с
постоянен адрес: София, ж.к. Дружба № 18, ет. 5,
за отнемане в полза на държавата на основание
чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ на следното имущество
на обща стойност 171 264,67 лв., както следва:
I. Ha основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 5115 лв.:
– Поземлен имот – ливада, с площ 1,336 дка,
намиращ се в землището на с. Студена, община
Перник, в местността Дупна могила, пета категория, съставляващ имот с кадастрален № 010237
по картата на землището на с. Студена, община
Перник, при граници и съседи съгласно скица
№ К01669/14.02.2013 г., издадена на 15.02.2013 г.
от Общинската служба по земеделие – Перник:
имот с кад. № 010243 – ливада на земи по чл. 19 от
ЗСПЗЗ, имот с кад. № 057038 – ливада на земи по
чл. 19 от ЗСПЗЗ, и имот с кад. № 010236 – ливада
на насл. на Иван и Кирил Николови Гердини.
Недвижимият имот е придобит с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 33, том
I, peг. № 1270, дело № 29/2013 г., същият е собственост на Ивайло Витков Петков. Пазарна стойност
на имота към настоящия момент – 815 лв.
– Лек автомобил, марка „Хон да“, модел
„Сивик“, регистрационен номер – СА0313СВ,
№ на рама – 1HGEJ81500L001585, № на двигателя – D16Y81701179, цвят – синьо-зелен металик.
Пазарна стойност на автомобила към настоящия
момент – 1600 лв.
– Сумата в размер 2500 лв., представляваща равностойността на 50 дружествени дяла от
капитала на „Ей енд Джи пропъртис“ – ООД,
ЕИК 175557384.
– Сумата в размер 200 лв., представляваща
равностойността на 100 дружествени дяла от капитала на „Ант – експорт“ – ЕООД, ЕИК 204763174.
II. На основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 1 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска
166 149,67 лв.:
– Сумата в размер 1600 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждаване
на поземлен имот – ливада, с площ 2,622 дка,
намиращ се в землището на с. Студена, община
Перник, в местността Дупна могила, пета категория, съставляващ имот с кадастрален № 010241
по картата на землището на с. Студена, община
Перник.
– Сумата в размер 1740 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждаване
на поземлен имот – ливада, с площ 2,879 дка,
намиращ се в землището на с. Студена, община
Перник, в местността Дупна могила, шеста категория, съставляващ имот с кадастрален № 010239
по картата на землището на с. Студена, община
Перник.
– Сумата в размер 260 лв., представляваща
пазарната стойност към момента на отчуждаване на поземлен имот – нива, с площ 0,432 дка,
намиращ се в землището на с. Студена, община
Перник, в местността Кориите, пета категория,
съставляващ имот с кадастрален № 010229 по
картата на землището на с. Студена, община
Перник.
– Сумата в размер 800 лв., представляваща
паричната равностойност към датата на разкомплектоване на лек автомобил, марка „Опел“,
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модел „Астра“, регистрационен номер – С4197РК,
№ на рама – W0L000058R5261798, № на двигателя – C16SE02AM3562.
– Сумата в размер 7300 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на лек автомобил, марка „Мерцедес“, модел „Ц
220 ЦДИ“, регистрационен номер – СА0535РС,
№ на рама WDB2030061A177444, № на двигателя – 61196230394017.
– Сумата в размер 4200 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на
лек автомобил, марка „Субару“, модел „Легаци“,
регистрационен номер – СА0852РХ, № на рама
JF1BG9LEAVG069635, № на двигателя – 29132L.
– Сумата в размер 19 500 лв., представляваща пазарната стойност към датата на разкомплектоване на лек автомобил, марка „Ауди“,
модел „А 6“, регистрационен номер – СА1895ТН,
№ на рама WAUZZZ4F65N089130, № на двигателя – ВРР003414.
– Сумата в размер 17 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил, марка „Хюндай“, модел
„Елантра“, регистрационен номер – СВ9720МС,
№ на рама 5NPDH4AE0DH310864, № на двигателя – G4NBDK137414.
– Сумата в размер 4147,86 лв., представляваща
вноски на каса от проверяваното лице по разплащателна сметка с IBAN BG78FINV915010BGNKQDG
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Ивайло Витков Петков.
– Сумата в размер 0,03 лв., представляваща изплатени лихви по разплащателна сметка
с IBAN BG78FINV915010BGNKQDG в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Ивайло
Витков Петков.
– Сумата в размер 4222,15 лв., представляваща плащане по спогодба по разплащателна
сметка с IBAN BG16FINV91502015523878 в „Първа
инвестиционна банка“ – АД, с титуляр Ивайло
Витков Петков.
– Сумата в размер 6230,93 лв., представляваща
вноски на каса от проверяваното лице по разплащателна сметка с IBAN BG16FINV91502015523878
в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с титуляр
Ивайло Витков Петков.
– Сумата в размер 1,05 лв., представляваща
изплатени лихви по разплащателна сметка с IBAN
BG16FINV91502015523878 в „Първа инвестиционна
банка“ – АД, с титуляр Ивайло Витков Петков.
– Сумата в размер 23 198,89 лв., представляваща вноска на каса от трето лице по разплащателна сметка с IBAN BG25BINV94800003025427
в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Ивайло Витков
Петков.
– Сумата в размер 483,57 лв., представляваща вноска на каса от трето лице по разплащателна сметка с дебитна карта с IBAN
BG78BINV994800003025443 в „Инвестбанк“ – АД,
с титуляр Ивайло Витков Петков.
– Сумата в размер 0,23 лв., представляваща
изплатени лихви по разплащателна сметка с дебитна карта с IBAN BG78BINV994800003025443
в „Инвестбанк“ – АД, с титуляр Ивайло Витков
Петков.
– Сумата в размер 8394,87 лв., представляваща вноски на каса от проверяваното лице по
разплащателна сметка с дебитна карта VISA с
IBAN BG89RZBB91554033635703 в „Райфайзенбанк
България“ – АД, с титуляр Ивайло Витков Петков.
– Сумата в размер 0,46 лв., представляваща
изплатени лихви по разплащателна сметка с дебит-
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на карта VISA с IBAN BG89RZBB91554033635703
в „Райфайзенбанк България“ – АД, с титуляр
Ивайло Витков Петков.
– Сумата в размер 43 249,10 лв., представляваща вноски на каса от проверяваното лице по разплащателна сметка с IBAN BG03TTBB94001525297590
в „Сосиете женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр
Ивайло Витков Петков.
– Сумата в размер 1002,22 лв., представляваща
плащания към трети лица по разплащателна сметка с IBAN BG03TTBB94001525297590 в „Сосиете
женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр Ивайло
Витков Петков.
– Сумата в размер 13,26 лв., представляваща изплатени лихви по разплащателна сметка
с IBAN BG03TTBB94001525297590 в „Сосиете
женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр Ивайло
Витков Петков.
– Сумата в размер 6724,34 лв., представляваща
вноски на каса от проверяваното лице по разплащателна сметка с IBAN BG64TTBB94001527270151
в „Сосиете женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр
Ивайло Витков Петков.
– Сумата в размер 3100 лв., представляваща
вноска на каса от трето лице по разплащателна
сметка с IBAN BG64TTBB94001527270151 в „Сосиете женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр
Ивайло Витков Петков.
– Сумата в размер 0,15 лв., представляваща изплатени лихви по разплащателна сметка
с IBAN BG64TTBB94001527270151 в „Сосиете
женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр Ивайло
Витков Петков.
– Сумата в размер 4500 лв., представляваща
вноски на каса от проверяваното лице по разплащателна сметка с IBAN BG96TTBB94004625870555
в „Сосиете женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр
Ивайло Витков Петков.
– Сумата в размер 15,78 лв., представляваща изплатени лихви по разплащателна сметка
с IBAN BG96TTBB94004625870555 в „Сосиете
женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр Ивайло
Витков Петков.
– Сумата в размер 5100 лв., представляваща
вноски на каса от проверяваното лице по разплащателна сметка с IBAN BG04TTBB94001523761092
в „Сосиете женерал Експресбанк“ – АД, с титуляр
Валентин Витков Петков, ЕГН 7906126840.
– Сумата в размер 2200 лв., представляваща
вноски на каса от проверяваното лице по разплащателна сметка с IBAN BG58CECB979010G1399700
в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Валентин Витков Петков, ЕГН 7906126840.
– Сумата в размер 194,67 лв., представляваща изп латено обезщетение от ЗД „Евроинс“ – АД, на 14.11.2011 г. по застрахователна
полица № 00500000157442.
– Сумата в размер 335,31 лв., представляваща изп латено обезщетение от ЗД „Евроинс“ – АД, на 12.07.2012 г. по застрахователна
полица № 00500015987225.
– С у мата в размер 330 л в., п редс та вл яваща изплатено обезщетение от ЗАД „Армеец“ на 22.05.2015 г. по застрахователна полица
№ 0306В083879.
– Сумата в размер 304,80 лв., представляваща изплатено обезщетение от ЗАД „Армеец“ на 12.05.2015 г. по застрахователна полица
№ 0306X0008823.
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Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество пред Пернишкия окръжен съд в едномесечен срок от обнародване на обявлението в
„Държавен вестник“. Първото съдебно заседание
по делото е насрочено за 11.11.2020 г. от 13,30 ч.
5209
Окръжният съд – Пловдив, гражданско исково отделение, на основание чл. 155 ЗПКОНПИ
обявява, че е образувано гр. д. № 713/2020 г. по
описа на съда, III гр. състав, по искова молба на
КПКОНПИ с вх. № 10269 от 14.04.2020 г. против
Николай Цанев Цанев, ЕГН ***, и Магдалена
Огнянова Цанева, ЕГН ***, от гр. ***, ул. ***
***, с което е предявен иск по чл. 153, ал. 1 от
ЗПКОНПИ за отнемане в полза на държавата
на имущество на обща стойност 673 308,64 лв.,
както следва:
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Николай Цанев
Цанев, ЕГН ***, и от Магдалена Огнянова Цанева,
ЕГН * * *:
– сумата в размер 57 000 лв., представляваща пазарната стойност на отчуждено движимо имущество: 1. пазарна стойност в размер
34 000 лв. на лек автомобил „Мерцедес“, модел
„С 500 4 Матик“, рег. № ***, рама № ***, двигател
№ ***, цвят: сив металик, дата на първоначална
регистрация: 1.08.2006 г., придобит на 22.03.2011 г.
и отчужден на 1.02.2016 г.; 2. пазарна стойност
в размер 23 000 лв. на лек автомобил „Ауди“,
модел „А 5“ – 2.7 ТДИ“, рег. № ***, рама № ***,
двигател № ***, цвят: сив металик, дата на първоначална регистрация: 10.12.2007 г., придобит на
28.02.2011 г. и отчужден на 1.02.2016 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Николай Цанев
Цанев, ЕГН ***:
– сумата в размер 3835,86 лв., представляваща
вноски по разплащателна сметка в евро с IBAN:
*** в „Първа Инвестиционна Банка“ – АД;
– сумата в размер 87 842,24 лв., представляваща вноски от трети лица по разплащателна
сметка в евро с IBAN: *** в „Първа Инвестиционна Банка“ – АД;
– сумата в размер 1310 лв., представляваща
вноски от трети лица по срочен депозит в левове с
IBAN: *** в „Първа Инвестиционна Банка“ – АД;
– сумата в размер 391,17 лв., представляваща
вноски по многофакторен спестовен влог в евро
с IBAN: *** в „УниКредит Булбанк“ – АД;
– сумата в размер 65 733,22 лв., представляваща вноски по разплащателна сметка в левове
с IBAN: *** в „Токуда Банк“ – АД;
– сумата в размер 117 489,12 лв., представляваща вноски по банкова сметка в левове с IBAN:
*** в „Обединена Българска Банка“ – АД;
– сумата в размер 44 375 лв., представляваща
вноски от трети лица по банкова сметка в левове
с IBAN: *** в „Обединена Българска Банка“ – АД;
– сумата в размер 211,12 лв., представляваща
лихви по депозити по банкова сметка в левове с
IBAN: *** в „Обединена Българска Банка“ – АД;
– сумата в размер 51 187,30 лв., представляваща награда, получена чрез средства, за произхода
на които не е установен законен източник, по
банкова сметка в левове с IBAN: *** в „Обединена Българска Банка“ – АД;
– сумата в размер 79 114,77 лв., представляваща вноски по банкова сметка в евро с IBAN:
*** в „Обединена Българска Банка“ – АД;
– сумата в размер 93 208,18 лв., представляваща вноски от трети лица по банкова сметка
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в евро с IBAN: *** в „Обединена Българска
Банка“ – АД;
– сумата в размер 118,93 лв., представляваща
лихви по депозити по банкова сметка в евро с
IBAN: *** в „Обединена Българска Банка“ – АД;
– сумата в размер 23 151,49 лв., представляваща вноски чрез системата „Бисера Кредит“ по
банкова сметка в евро с IBAN: *** в „Обединена
Българска Банка“ – АД;
– сумата в размер 14 551,37 лв., представляваща вноски от трети лица по банкова сметка
в евро с IBAN: *** в „Обединена Българска
Банка“ – АД.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Магдалена Огнянова
Цанева, ЕГН ***:
– сумата в размер 8854,30 лв., представляваща изплатена печалба от онлайн покер игри по
разплащателна сметка в левове с IBAN: *** в
„Юробанк България“ – АД;
– сумата в размер 16 567,16 лв., представляваща извършени погасителни вноски по кредитна
карта в левове с IBAN: *** в „Юробанк България“ – АД;
– сумата в размер 20 лв., представляваща
вноска на каса по банкова сметка в евро с IBAN:
*** в „Обединена Българска Банка“ – АД;
– сумата в размер 120 лв., представляваща
вноска на каса по банкова сметка в евро с IBAN:
*** в „Обединена Българска Банка“ – АД;
– сумата в размер 200 лв., представляваща
вноски от трети лица по банкова сметка в евро с
IBAN: *** в „Обединена Българска Банка“ – АД;
– сумата в размер 2583,57 лв., представляваща вноска на каса по банкова сметка в евро с
IBAN: *** в „Обединена Българска Банка“ – АД,
с титуляр ЕТ „Магдалена Петришка – Тино“;
– сумата в размер 886 лв., представляваща
вноски от трети лица по банкова сметка в евро
с IBAN: *** в „Обединена Българска Банка“ –
АД, с титуляр ЕТ „Магдалена Петришка – Тино“;
– сумата в размер 4443,84 лв., представляваща
изплатена печалба по банкова сметка в евро с
IBAN: *** в „Обединена Българска Банка“ – АД,
с титуляр ЕТ „Магдалена Петришка – Тино“;
– сумата в размер 114 лв., представляваща
вноска на каса по разплащателна сметка в левове
с IBAN: *** в „Първа Инвестиционна Банка“ – АД,
с титуляр ЕТ „Магдалена Петришка – Тино“.
Делото е насрочено за 21.10.2020 г. от 13,30 ч.
Всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху процесното имущество
чрез предявяване на иск в срок 1 месец преди
датата на първото съдебно заседание, както и
самата дата и часа на насроченото първо съдебно
заседание, което ще се проведе на 21.10.2020 г.
от 13,30 ч. в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна
палата, бул. Шести септември № 167.
5161
Окръжният съд – Пловдив, гражданско исково отделение, на основание чл. 76, ал. 1 от
ЗОПДНПИ (отм.) обявява, че е образувано гр. д.
№ 2454/2018 г. по описа на съда, III гр. състав, по
мотивирано искане на КПКОНПИ с вх. № 3181
от 30.10.2018 г. против Петър Ангелов Николов,
ЕГН ***, от гр. ***, ул. *** ***, ет. ***, ап. ***,
и Мариана Василева Николова, ЕГН ***, от
гр. ***, ул. *** ***, с което на основание чл. 74,
ал. 2 от ЗОПДНПИ (отм.) и Решение № 883 от
26.10.2018 г. на КПКОНПИ се иска отнемане в полза на държавата на имущество на обща стойност
158 847,10 лв., както следва:
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От Петър Ангелов Николов, ЕГН ***, и от Мариана Василева Николова, ЕГН ***, на основание чл. 63,
ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):
апартамент № 1 с идентификатор
56784.530.1532.3.3, намиращ се на втори етаж
на жил. сграда, със застроена площ 72,13 кв. м,
ведно със 7,19 % ид. ч. от общите части на сградата, или с обща площ 91,47 кв. м, състоящ се
от дневна, две спални, антре, баня с тоалетна,
тоалетна, две тераси, при граници: външен зид,
стълбище, апартамент № 2; отдолу – гаражи
№ 1, № 5, № 6; отгоре – апартамент № 4, ведно
с изба № 2, намираща се на сутеренен етаж на
жил. сграда, със застроена площ 9,90 кв. м, ведно с 0,44 % ид. ч. от общите части на сградата,
или с обща площ 10,98 кв. м, при граници: от
две страни външен зид, коридор, изба № 3, отгоре – гараж № 6, които недвижими имоти са
изградени в жилищна сграда със застроена площ
195,28 кв. м, с РЗП от 1221,04 кв. м, състояща се
от сутерен, четири етажа и мансарда, съгласно
одобрен инвестиционен проект с протокол № 1
от 11.01.2008 г. на ЕСУТ при район „Южен“, в
дворно място, цялото застроено и незастроено
280 кв. м, съставляващо УПИ VI-1532, кв. 157 по
плана на кв. Въстанически-юг, с административен адрес: Пловдив, район „Южен“, ул. Смилево
№ 28, въведени в експлоатация с Удостоверение
№ 47/29.05.2013 г., придобит с нот. акт за покупкопродажба № 160/3.06.2009 г., том 1, рег. № 2617,
нот. дело № 162/2009 г., с пазарна стойност на
имота към настоящия момент в размер 100 000 лв.;
гараж, съставляващ СОС с идентификатор
56784.530.1532.3.14, с адрес: Пловдив, ул. Смилево
№ 28, ет. 1, който самостоятелен обект се намира
в сграда № 3, разположена в поземлен имот с
идентификатор 56784.530.1532, с предназначение:
гараж в сграда № 3, с площ 17,10 кв. м, ведно
с прилежащите 1,90 % ид. ч. от общите части
на сградата, придобит с нот. акт за покупкопродажба № 25/26.10.2012 г., том 3, рег. № 4236,
нот. дело № 423/2012 г., с пазарна стойност към
настоящия момент в размер 15 000 лв.;
гараж, съставляващ СОС с идентификатор
56784.530.1532.3.18, с адрес: Пловдив, ул. Смилево
№ 28, ет. 1, който самостоятелен обект се намира
в сграда № 3, разположена в поземлен имот с
идентификатор 56784.530.1532, с предназначение:
гараж в сграда № 5, с площ 20,16 кв. м, ведно
с прилежащите 2,24 % ид. ч. от общите части
на сградата, придобит с нот. акт за покупкопродажба № 25/26.10.2012 г., том 3, рег. № 4236,
нот. дело № 423/2012 г., с пазарна стойност към
настоящия момент в размер 17 000 лв.;
лек автомобил „Мерцедес Ц 220 ЦДИ“ с рег.
№ ***, с дата на първа регистрация – 30.05.2011 г.,
рама № ***, двигател № ***, придобит с договор
за покупко-продажба от 2.03.2015 г., с пазарна
стойност на автомобила към настоящия момент
в размер 17 000 лв.
От Петър Ангелов Николов, ЕГН ***, и от
Мариана Василева Николова, ЕГН ***, на основание
чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.):
сумата 5000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на лек автомобил „Мерцедес МЛ 270 ЦДИ“ с рег. № ***,
с дата на първа регистрация 1.01.2002 г.
От Петър Ангелов Николов, ЕГН ***, на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от
ЗОПДНПИ (отм.):
сумата 285,40 евро или 558,19 лв., представляваща преминали суми по разплащателна сметка в
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евро с IBAN: ***, открита на 7.08.2008 г. и закрита
на 4.12.2014 г. в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД,
с титуляр Петър Ангелов Николов, ЕГН ***;
сумата 353,77 евро или 691,91 лв., представляваща преминали суми по разплащателна сметка
в евро с IBAN: ***, открита на 20.10.2014 г. в
„Райфайзенбанк България“ – ЕАД, с титуляр
Петър Ангелов Николов, ЕГН ***;
сумата 3597 лв., представляваща преминали
суми по разплащателна сметка в евро с IBAN:
***, открита на 21.04.2012 г. в „Райфайзенбанк
България“ – ЕА Д, с титуляр Петър Ангелов
Николов, ЕГН ***.
Делото е насрочено за 29.10.2020 г. от 10 ч.
Всички заинтересовани лица могат да предявят
претенциите си върху процесното имущество в
срок 1 месец преди датата на първото съдебно заседание, както и самата дата и часа на насроченото
първо съдебно заседание, което ще се проведе на
29.10.2020 г. от 10 ч. в Окръжния съд – Пловдив,
Съдебна палата, бул. Шести септември № 167.
5190
Окръжният съд – Пловдив, гражданско исково отделение, на основание чл. 155 ЗПКОНПИ
обявява, че е образувано гp.д. № 413/2020 г. по
описа на съда, III гр. състав, по искова молба на КПКОНПИ с вх. № 5966 от 19.02.2020 г.
против Али Гюксенов Ваджинов, ЕГН ***, от
гр. ***, ул. *** ***, с което е предявен иск по
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза
на държавата на имущество на обща стойност
157 519 лв., както следва:
От Али Гюксенов Ваджинов, ЕГН ***, на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ:
– поземлен имот с идентификатор 56784.520.796,
намиращ се в Пловдив на ул. Иван Срацимир
№ 10, с площ на имота 154 кв. м, ведно с постр о ен и т е в и мо т а: сг ра да с и ден т ифи к ат ор
56784.520.796.1, със застроена площ 28 кв. м и
сграда с идентификатор 56784.520.796.2, със застроена площ 83 кв. м, придобит с нот. акт за
покупко-продажба № 144, том 1, рег. № 1511,
дело № 136/2017 г., вписан в СВ – Пловдив, под
№ 21, т. 40, дв. вх. рег. № 14672/25.05.2017 г., чиято пазарна стойност към момента е в размер
79 000 лв.
От Али Гюксенов Ваджинов, ЕГН ***, на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141
от ЗПКОНПИ:
Сума в размер 40 000 лв., представляваща
пазарната стойност на от ч у ж ден недви ж им
имот – СОС с идентификатор 56784.520.263.1.83,
намиращ се в Пловдив, бул. Източен № 135,
бл. 4205, ет. 5, ап. 83.
Сума в размер 35 100 лв., представляваща пазарна стойност на отчуждено движимо имущество.
Сума в размер 3419 лв., представляваща вноски
на каса, извършени по разплащателна сметка в
левове с IBAN: *** в „Юробанк България“ – АД.
Делото е насрочено за 29.10.2020 г. от 9 ч.
Всички заинтересовани лица могат да предявят претенциите си върху процесното имущество
чрез предявяване на иск в срок 1 месец преди
датата на първото съдебно заседание, както и
самата дата и часа на насроченото първо съдебно
заседание, което ще се проведе на 29.10.2020 г. от
9 ч. в Окръжния съд – Пловдив, Съдебна палата,
бул. Шести септември № 167.
5191
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Разградският окръжен съд обявява, че на
основание чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ е образувано гр. дело № 318/2017 г. по предявено на
20.12.2017 г. мотивирано искане от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество с адрес: гр.
Варна, ул. Алеко Константинов № 17, представлявана от председателя Сотир Стефанов Цацаров,
срещу Милен Стоянов Енчев, ЕГН 6005015107, с
постоянен адрес: област Разград, община Разград,
гр. Разград, ул. Абритус № 19, вх. Б, ет. 4, ап. 8,
и Светла Тихова Енчева, ЕГН 6508125030, с постоянен адрес: област Разград, община Разград,
гр. Разград, ул. Абритус № 19, вх. Б, ет. 4, ап. 8,
с правно основание чл. 153, ал. 1 ЗПКОНПИ във
връзка с § 5, ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ, с цена на
иска 322 287,02 лв., сума, формирана като сбор
от следните компоненти:
1. По иска за отнемане от Милен Стоянов Енчев
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ:
Цена на иска – 25 663,55 лв., представляваща
върнати веществени доказателства (банкноти
в левове и евро) по н.о.х.д. № 170/2014 г. на
ОС – Разград.
Цена на иска – 5150 лв., представляваща върната сума през 2010 г. по предоставен заем на
лицето Шюкрю Ахмед Ферад.
Цена на иска – 9153,28 лв., представляваща
предоставен и невърнат заем на лицето Динчер
Хасанов Кенаров.
Сумата в общ размер 7236,57 лв., представляваща предоставен и невърнат заем на лицето
Гюнайдън Хамидов Исмаилов.
Цена на иска – 980 0 лв., представл яваща
върнати средства по предоставен заем на лицето
Юсмен Зелкифов Хакъев.
Цена на иска – 11 600 лв., представляваща
върнати заемни средства по предоставен заем
на лицето Ремзие Сабриева Алиева.
Цена на иска – 41 500 лв., представляваща
върнати заемни средства по предоставен заем
на лицето Айнур Кемал Вели.
Цена на иска – 250 0 лв., представл яваща
върнати заемни средства по предоставен заем
на лицето Юсмен Зелкифов Хакъев.
Цена на иска – 26 275,52 лв., представляваща
получени чрез системата Western Union преводи.
Цена на иска – 1700 лв., представляваща преводи от трети лица по разплащателна сметка в
левове № 13464138 в „БДСК“ – ЕАД, ФЦ – Разград, с титуляр Милен Стоянов Енчев.
Цена на иска – 48 895,75 лв., представляваща п реводи от т рет и лица по разп лащат ел на сме т к а в евро № 19688992 в „Ба н к а
ДСК“ – ЕАД, ФЦ – Разград, с титуляр Милен
Стоянов Енчев.
Цена на иска – 11 461,15 лв., представляваща
касови вноски и преводи от трети лица по спестовен влог в евро № BG90 PIRB 91704601916131
в „Банка Пиреос България“ – АД, клон Разград,
с титуляр Милен Стоянов Енчев.
Цена на иска – 500,47 лв., представляваща
касови вноски и лихви безсрочен влог в щатски
долари № BG 88 IABG 74604100324600 в „Интернешънъл Асет банк“ – АД, клон Разград, с
титуляр Милен Стоянов Енчев.
2. По иска за отнемане от Светла Тихова Енчева
на основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62
от ЗОПДНПИ:
Цена на иска – 5309,86 лв., представляваща
касови вноски и лихви по срочен депозит в ле-
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вове № 19894021 в „Банка ДСК“, ФЦ – Разград,
с титуляр Светла Тихова Енчева.
Цена на иска – 2387,50 лв., представляваща касови вноски по банкова сметка в левове
№ 800232016097030 в „ОББ“ – А Д, с титуляр
Светла Тихова Енчева.
Цена на иска – 3087,41 лв., представляваща касови вноски по банкова сметка в евро
№ 800234417530810 в „ОББ“ – АД, с титуляр Светла
Тихова Енчева.
Цена на иска – 2200 лв., представляваща касови вноски и лихви по банкова сметка в левове
№ 737004010721418, в „ОББ“ – А Д, с титуляр
Светла Тихова Енчева.
Цена на иска – 18 365,96 лв., представляваща
касови вноски и лихви разплащателна сметка в
левове № BG03 BPBI 79491099727101 в „Юробанк
България“ – АД, с титуляр Светла Тихова Енчева.
3. По иска за отнемане от Милен Стоянов Енчев
и Светла Тихова Енчева на основание чл. 72 във
връзка с чл. 63, ал. 2, т. 2 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ
исковете за отнемане, предявени от КПКОНПИ,
срещу всеки от ответниците поотделно е, както
следва:
3.1. Цена на иска 10 000 лв. от Милен Стоянов
Енчев и
Цена на иска 10 000 лв. от Светла Тихова
Енчева,
представляващи получени суми от продажбата
на недвижим имот, отчужден с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 22,
том I, рег. № 173, дело № 11/17.01.2008 г., вписан
в СВ – Разград, с вх. рег. № 108/17.01.2008 г., акт
№ 51; от 20 000 за всеки един от ответниците
поотделно.
3.2. Цена на иска 7500 лв. от Милен Стоянов
Енчев и
Цена на иска 7500 лв. от Светла Тихова Енчева,
представляваща получена сума от продажбата
на недвижим имот, отчужден с нотариален акт
за покупко-продажба на недвижим имот № 85,
том XIV, рег. № 16037, дело № 2010/21.12.2007 г.,
вписан в СВ – Кубрат, с вх. peг. № 81, т. X, дело
№ 2271/21.12.2007 г.;
3.3. Цена на иска 250 лв. от Милен Стоянов
Енчев, представляваща стойността към датата на
прекратяване на регистрацията на лек автомобил
„Фиат Браво“ с рег. № РР2293 АН;
Цена на иска 250 лв. от Светла Тихова Енчева, представляваща стойността към датата на
прекратяване на регистрацията на лек автомобил
„Фиат Браво“ с рег. № РР 2293 АН;
3.4. Цена на иска 3750 лв. от Милен Стоянов
Енчев, представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил „Шкода
Фабия“ с рег. № РР 1281 АР;
Цена на иска 3750 лв. от Светла Тихова Енчева,
представляваща пазарната стойност към датата на
отчуждаване на лек автомобил „Шкода Фабия“
с рег. № РР 1281 АР;
3.5. Цена на иска 11 500 лв. от Милен Стоянов
Енчев, представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на товарен автомобил
„Мерцедес 208 Д Спринтер“ с peг. № РР 0748 АР;
Цена на иска 11 500 лв. от Светла Тихова
Енчева, представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на товарен автомобил
„Мерцедес 208 Д Спринтер“ с peг. № РР 0748 АР;
3.6. Цена на иска 1150 лв. от Милен Стоянов
Енчев, представляваща пазарната стойност към
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датата на отчуждаване на лек автомобил „Форд
КА“ с рег. № РР 6251 АН;
Цена на иска 1150 лв. от Светла Тихова Енчева,
представляваща пазарната стойност към датата
на отчуждаване на лек автомобил „Форд КА“ с
peг. № РР 6251 АН;
3.7. Цена на иска 4100 лв. от Милен Стоянов
Енчев, представляваща пазарната стойност към
датата на отчуждаване на лек автомобил „Мерцедес Ц 220 ЦДИ“ с рег. № РР 4835 АР;
Цена на иска 4100 лв. от Светла Тихова Енчева,
представляваща пазарната стойност към датата
на отчуждаване на лек автомобил „Мерцедес Ц
220 ЦДИ“ с рег. № РР 4835 АР;
3.8. Цена на иска 3500 лв. от Милен Стоянов
Енчев
Сумата в размер 7000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на товарен автомобил „Форд Транзит“ с рег.
№ РР 3378 ВА.
Цена на иска 3500 лв. от Светла Тихова Енчева,
представляваща пазарната стойност към датата
на отчуждаване на товарен автомобил „Форд
Транзит“ с рег. № РР 3378 ВА.
4. На основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 62 от ЗОПДНПИ от Милен Стоянов Енчев и
Светла Тихова Енчева:
4.1. Цена на иска 3000 лв. от Милен Стоянов
Енчев, представляваща лек автомобил „Шкода
Фабия“ с рег. № РР 1875 АР, дата на първа регистрация – 11.01.2006 г., рама TMBDF16Y564520571,
двигател ASY313002.
Цена на иска 3000 лв. от Светла Тихова
Енчева, представляваща лек автомобил „Шкода
Фабия“ с рег. № РР 1875 АР, дата на първа регистрация – 11.01.2006 г., рама TMBDF16Y564520571,
двигател ASY313002.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 25.11.2020 г. от 9 ч. в Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху посоченото
имущество, предмет на искането, в двумесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
5210
Софийският градски съд, І гр. отделение, 14
състав, на основание чл. 76, ал. 1 от ЗОПДНПИ
уведомява, че има образувано гр.д. № 1684/2019 г.
въз основа на постъпило мотивирано искане от
Комисията за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество
срещу Стоян Димитров Драчев, ЕГН 7412066300,
и Петя Стефанова Драчева, ЕГН 7204208287, за
отнемане в полза на държавата на имущество с
обща стойност 292 751,10 лв., както следва:
От Стоян Димитров Драчев на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 6000 лв.:
Сумата в размер 5000 лв., представляваща
равностойността на отчуждените дружествени дялове в „Драчев Консулт“ – ЕООД, ЕИК 175199135.
Сумата в размер 1000 лв., представляваща
равностойността на отчуждения дружествен дял
в „Енронс“ – ООД, ЕИК 201653796.
От Стоян Димитров Драчев и Петя Стефанова
Драчева на основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска
127 690 лв.:
Сумата в размер 4100 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на
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товарен автомобил „Форд“, модел „Транзит 190“,
peг. № СА5430НВ, рама SFALXXBDVLRJ50863,
двигател RJ50863, отчужден на 14.06.2011 г.
Сумата в размер 1300 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на ремарке за лек автомобил „Суиф“, модел
„Рапид“, peг. № С8750ЕР, рама 91SW037567, цвят:
бял, дата на първа регистрация – 1.01.1994 г.,
отчуждено на 5.10.2009 г.
Сумата в размер 1750 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „Рено“, модел „19“, peг.
№ С8487МА, рама VF1B53Y4509390220, двигател
F3PN706C007665, цвят: червен, дата на първа регистрация – 2.11.1992 г., отчужден на 20.05.2011 г.
Сумата в размер 3100 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ“, модел „318 И“,
peг. № СА9144ТК, рама WBACA310X0EG32632,
двигател 184Е104057221, цвят: сив металик, дата
на първа регистрация – 21.02.1991 г., отчужден
на 7.12.2012 г.
Сумата в размер 5750 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ“, модел „520 И“, peг.
№ С0377СР, рама WФЬАА11040ФХ14381, двигател
30271130, цвят: тъмносин, дата на първа регист
рация – 25.09.1996 г., отчужден на 18.01.2012 г.
Сумата в размер 710 лв., представляваща
непреобразуваната част от пазарната стойност
към датата на отчуждаването на лек автомобил
„Пежо“, модел „106 XT“, peг. № С3154НМ, рама
VF31CHDZ250346717, двигател HDZ10FP3C1627730,
цвят: зелен металик, дата на първа регистрация – 20.01.1993 г., отчужден на 12.12.2011 г.
Сумата в размер 4500 лв., представляваща
непреобразуваната част от пазарната стойност
към датата на отчуждаването на лек автомобил
„БМВ“, модел „528 И“, peг. № СА6381СР, рама
WBADP61050GS40390, двигател 286S226459020,
цвят: сив металик, дата на първа регистрация – 1.01.1998 г., отчужден на 6.03.2012 г.
Сумата в размер 1500 лв., представляваща непреобразуваната част от преобразуваната стойност
към датата на отчуждаването на лек автомобил
„Форд“, модел „Фокус“, peг. № СА0761СХ, рама
W F0NX X W PDN WG89965, двигател WG89965,
цвят: тъмносин металик, дата на първа регист
рация – 30.07.1999 г., отчужден на 19.05.2012 г.
Сумата в размер 1400 лв., представляваща непреобразуваната част от преобразуваната стойност
към датата на отчуждаването на лек автомобил
„Форд“, модел „Фокус“, peг. № СА8566СХ, рама
WF0NXXWPDN3J21691, двигател 3J21691, цвят:
си в ме та л и к , дата на п ърва рег ис т ра ц и я –
29.04.2004 г., отчужден на 24.07.2012 г.
Сумата в размер 4800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „Пежо“, модел „206“,
peг. № СА1737ТВ, рама VF32CKFXE40977833,
двигател 3145521, цвят: тъмносив металик, дата
на първа регистрация – 8.06.2000 г., отчужден
на 22.08.2012 г.
Сумата в размер 1850 лв., представляваща
непреобразуваната част от преобразуваната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „Форд“, модел „Фокус“, peг. № СА7981ТА,
рама WF0WXXGCDW5R33261, двигател 5R33261,
цвят: тъмносив металик, дата на първа регистрация – 19.07.2005 г., отчужден на 13.08.2012 г.
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Сумата в размер 3600 лв., представляваща
непреобразуваната част от стойността към датата на отчуждаването на лек автомобил „Тойота“, модел „Корола“, peг. № С1268К А, рама
JT153ZEB1000403429, двигател 4ZZ0432692, цвят:
сив, дата на първа регистрация – 1.02.2000 г.,
отчужден на 10.12.2012 г.
Сумата в размер 8900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „Сеат“, модел „Ибиза“, peг.
№ СА3834ТМ, рама VSSZZZ6LZ4R152109, двигател BBY537854, цвят: тъмносив металик, дата
на първа регистрация – 20.01.2005 г., отчужден
на 6.02.2013 г.
Сумата в размер 7700 лв., представляваща
непреобразуваната част от стойността към датата на отчуждаването на лек автомобил „Лексус“, модел „ИС 200“, peг. № СА8779ТН, рама
JTDBS192100104123, двигател 6973676, цвят: сив,
дата на първа регистрация – 20.12.2002 г., отчужден на 1.07.2013 г.
Сумата в размер 2200 лв., представляваща
непреобразуваната част от стойността на автомобила към датата на отчуждаването на лек
автомобил „БМВ“, модел „320 Д“, peг. № СА9293ТТ, рама WBA AL710X0KE20338, двигател
204D180678989, цвят: тъмносин, дата на първа регистрация – 2.10.1998 г., отчужден на 17.08.2013 г.
Сумата в размер 4650 лв., представляваща
непреобразу ваната част от преобразу ваната
стойност към датата на отчуждаването на товарен автомобил „Опел“, модел „Зафира“, peг.
№ СА0250ХА, рама W0L0TGF751H036592, двигател
Z18XE20152502, цвят: сив металик, дата на първа
регистрация – 8.01.2002 г., отчужден на 9.10.2013 г.
Сумата в размер 3200 лв., представляваща
непреобразуваната част от преобразуваната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ“, модел „725“, peг. № С0777ХТ, рама
WBAGE91020DK01150, двигател 256Т134288530,
цвят: светлосив металик, дата на първа регист
рация – 2.10.1996 г., отчужден на 20.10.2014 г.
Сумата в размер 1000 лв., представляваща непреобразуваната част от преобразуваната стойност
към датата на отчуждаването на лек автомобил
„БМВ“, модел „520“, peг. № СА9856МК, рама
WBADD11000BN49385, двигател 206S330721626,
цвят: масленозелен, дата на първа регистрация – 6.11.1997 г., отчужден на 28.11.2014 г.
Сумата в размер 3000 лв., представляваща
непреобразуваната част от преобразуваната стойност на автомобила към датата на отчуждаването
на лек автомобил „БМВ“, модел „318 И“, peг.
№ С3999ХК, рама WBAAL31080AY37100, двигател
194Е10605063, цвят: черен, дата на първа регист
рация – 12.01.2001 г., отчужден на 20.02.2015 г.
Сумата в размер 3330 лв., представляваща
непреобразу ваната част от преобразу ваната
стойност към датата на отчуждаването на лек
автомобил „БМВ“, модел „318“, peг. № С2348НА,
рама WBAAL31050JJ12277, двигател: без номер,
цвят: черен металик, дата на първа регистрация – 28.07.1998 г., отчужден на 14.05.2015 г.
Сумата в размер 1900 лв., представляваща
непреобразуваната част от преобразуваната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ“, модел „523 И“, peг. № СВ0813АС,
рама WBADD31020BU05624, двигател 31081197,
цвят: черен металик, дата на първа регистрация – 31.12.1996 г., отчужден на 14.05.2015 г.
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Сумата в размер 7200 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „Мазда“, модел „3“, peг.
№ 838Н679, рама JMZBK14Z251218112, двигател:
без номер, цвят: червен, дата на първа регистрация – 20.12.2014 г., отчужден на 7.09.2015 г.
Сумата в размер 2100 лв., представляваща
непреобразу ваната част от преобразу ваната
стойност към датата на отчуждаването на лек
автомобил „БМВ“, модел „318 И“, peг. № 843Н542,
рама WBAAY71060CJ66250, двигател: без номер,
цвят: светлосин металик, дата на първа регист
рация – 12.12.2004 г., отчужден на 26.11.2015 г.
Сумата в размер 3800 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ“, модел „320 И“,
peг. № СВ6031АХ, рама WBA AV12040FF17808,
двигател 35872495, цвят: син, дата на първа регистрация – 18.05.2001 г., отчужден на 7.12.2015 г.
Сумата в размер 1700 лв., представляваща непреобразуваната част от преобразуваната стойност
към датата на отчуждаването на лек автомобил
„БМВ“, модел „318 ИС“, peг. № СВ3754ВА, рама
WBAAL31090JJ33780, двигател: без номер, цвят:
тъмносин металик, дата на първа регистрация – 4.01.1999 г., отчужден на 4.02.2016 г.
Сумата в размер 1500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил „БМВ“, модел „318 ИС“, peг.
№ СВ3751ВВ, рама WBABE51050JG09195, двигател 184S102597730, цвят: бордо металик, дата на
първа регистрация – 1.01.1993 г., отчужден на
14.03.2016 г.
Сумата в размер 900 лв., представляваща непреобразуваната част от преобразуваната стойност
към датата на отчуждаването на лек автомобил
„БМВ“, модел „525И“, peг. № С9449ВА, рама
BAHD510X0BG36819, двигател 256S130330166,
цвят: сив металик, дата на първа регистрация – 4.10.1991 г., отчужден на 15.03.2016 г.
Сумата в размер 3600 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил „Мерцедес“, модел „Е 20044,
peг. № СА3697ХВ, рама WDB2100451A627578,
двигател 11194710003486, цвят: сив металик, дата
на първа регистрация – 21.04.1998 г., отчужден
на 22.04.2014 г.
Сумата в размер 4500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ“, модел „523 И“,
peг. № СА9552ХВ, рама WBADD31050BU21591,
двигател 38538569, цвят: сив, дата на първа регистрация – 3.12.1996 г., отчужден на 19.02.2015 г.
Сумата в размер 3500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуж даването на лек автомобил „БМВ“, модел „316“,
peг. № СВ6045АМ, рама WBA AL11020JN26976,
двигател 194Е102399203, цвят: тъмносин, дата на
първа регистрация – 12.07.1999 г., отчужден на
17.07.2015 г.
Сумата в размер 2900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „Рено“, модел „Клио“, peг.
№ СА3130ТВ, рама VF1CB0E0F19671125, двигател
С195400, цвят: сив металик, дата на първа регист
рация – 12.03.1999 г., отчужден на 10.10.2012 г.
Сумата в размер 6250 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил „Фолксваген“, модел „Пасат“,
peг. № СА4077ТВ, рама WVWZZZ3BZYE470668,
двигател AVG155045, цвят: сив металик, дата на
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първа регистрация – 3.08.2000 г., отчужден на
5.10.2012 г.
Сумата в размер 1700 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ“, модел „318 И“,
peг. № СА4451НМ, рама WBACA31080EG64804,
двигател 184Е103377402, цвят: черен, дата на
първа регистрация – 11.12.1991 г., отчужден на
16.11.2012 г.
Сумата в размер 4500 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил „Тойота“, модел „Корола“, peг.
№ С2959РС, рама JT153ZEB100040397, двигател
4ZZ0631304, цвят: син, дата на първа регистрация – 1.02.2001 г., отчужден на 5.11.2012 г.
Сумата в размер 2600 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „Форд“, модел „Фокус“,
peг. № СА9563СС, рама WF0NXXGCDNYS63707,
двигател YS63707, цвят: тъмносин металик, дата
на първа регистрация – 30.07.1999 г., отчужден
на 19.04.2012 г.
Сумата в размер 5200 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил „Мерцедес“, модел „Е 200“,
peг. № СА4164ТН, рама W DB2100451A653529,
двигател 11194710004177, цвят: черен, дата на
първа регистр ация – 8.04.1998 г., отчужден на
28.02.2013 г.
Сумата в размер 2600 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ“, модел „318 И“, peг.
№ СА2822ТХ, рама WBAAP31070JL01324, двигател
07301246, цвят: тъмнозелен, дата на първа регист
рация – 10.11.1999 г., отчужден на 1.10.2013 г.
Сумата в размер 2900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомобил „БМВ“, модел „318 И“, peг.
№ СА9919АА, рама WBACA01030AC31722, двигател 184Е201118287, цвят: лилав металик, дата
на първа регистрация – 5.02.1996 г., отчужден на
9.12.2013 г.
От Стоян Димитров Драчев и Петя Стефанова
Драчева на основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 15 100 лв.:
Лек автомобил „БМВ“, модел „320 И“, peг.
№ СА3945МА, рама WBAAM11080JM85119, двигател 206S430519222, цвят: син, дата на първа регистрация – 1.09.1999 г., придобит на 25.02.2015 г.
Пазарна оценка към настоящия момент: 3200 лв.
Специален автомобил „Форд“, модел „Транзит“,
peг. № СВ3996АМ, рама SFAAXXBDVAVU35992,
двигател: без номер, цвят: бял, дата на първа регистрация – 24.03.1997 г., придобит на 14.05.2015 г.
Пазарна оценка към настоящия момент: 5500 лв.
Лек автомобил „БМВ“, модел „525 ТДС“, peг.
№ СА2543ТТ, рама WBADF810X0BT02488, двигател 256Т132218553, цвят: тъмносив металик, дата
на първа регистрация – 25.10.1998 г., придобит
на 7.06.2015 г. Пазарна оценка към настоящия
момент: 1850 лв.
Лек автомобил „БМВ“, модел „520“, peг.
№ СВ9794АХ, рама WBADM21010GL02496, двигател 206S430421878, цвят: тъмносин металик, дата
на първа регистрация – 17.11.1998 г., придобит
на 4.12.2015 г. Пазарна оценка към настоящия
момент: 2700 лв.
Лек автомобил „Форд“, модел „Ескорт“, peг.
№ СА4685ТМ, рама WF0NXXGCANSY65377, двигател SY65377, цвят: синьо-зелен металик, дата
на първа регистрация – 22.06.1995 г., придобит
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на 14.12.2012 г. Пазарна оценка към настоящия
момент: 1850 лв.
От Стоян Димитров Драчев на основание чл. 142,
ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена
на иска 140 660,89 лв.:
Сумата 28 221,29 лв., представляваща установена сума по наказателното производство.
Су мата в размер 84 лв., представл яваща
направени вноски на каса по разплащателна
сметка в левове BG 20 UBBS 80021040941430 в
„Обединена Българска Банка“ – АД, с титуляр
Стоян Димитров Драчев.
Сумата в размер 137,42 лв., представляваща
направени вноски на каса от трети лица без
основание по разплащателна сметка в левове BG
20 UBBS 80021040941430 в „Обединена Българска
Банка“ – АД, с титуляр Стоян Димитров Драчев.
Сумата в размер 821,18 лв., представляваща
направени вноски на каса, с които не са заплатени
обичайни и извънредни разходи по разплащателна
сметка в левове BG 20 UBBS 80021040941430 в
„Обединена Българска Банка“ – АД, с титуляр
Стоян Димитров Драчев.
Сумата в размер 201,92 лв., представляваща
направени вноски на каса, с които не са заплатени
обичайни и извънредни разходи по разплащателна
сметка в левове BG 20 UBBS 80021040941430 в
„Обединена Българска Банка“ – АД, с титуляр
Стоян Димитров Драчев.
Сумата в размер 400 лв., представляваща
направени преводи от трети лица по разплащателна сметка в левове BG 24 BPBI79421089702601
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Стоян
Димитров Драчев.
Сумата в размер 320 лв., представляваща
направени вноски на каса от проверяваното
лице по разплащателна сметка в левове BG 24
BPBI79421089702601 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Стоян Димитров Драчев.
Сумата в размер 1208 лв., представляваща
направени преводи от трети лица по разплащателна сметка в левове BG 24 BPBI79421089702601
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Стоян
Димитров Драчев.
Сумата в размер 2500 лв., представляваща
направени преводи от трети лица по разплащателна сметка в левове BG 24 BPBI79421089702601
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Стоян
Димитров Драчев.
Сумата в размер 78,92 лв., представляваща
направени вноски на каса от проверяваното
лице по разплащателна сметка в левове BG 24
BPBI79421089702601 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Стоян Димитров Драчев.
Сумата в размер 5283,35 лв., представляваща
направени вноски на каса от проверяваното
лице по разплащателна сметка в левове BG 24
BPBI79421089702601 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Стоян Димитров Драчев.
Сумата в размер 2756 лв., представляваща
направени вноски по разплащателна сметка в
левове BG 24 BPBI79421089702601 в „Юробанк
България“ – А Д, с титуляр Стоян Димитров
Драчев.
Сумата в размер 10 389,90 лв., представляваща
направени вноски от трети лица по разплащателна сметка в левове BG 24 BPBI79421089702601
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Стоян
Димитров Драчев.
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Сумата в размер 899,73 лв., представляваща
направени погасителни вноски от проверяваното
лице по разплащателна сметка в левове BG 02
BPBI 7942Ю59367702 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Стоян Димитров Драчев.
Сумата в размер 178,70 лв., представляваща
направени вноски на каса от проверяваното лице
по разплащателна сметка в левове BG 02 BPBI
7942Ю59367702 в „Юробанк България“ – АД, с
титуляр Стоян Димитров Драчев.
Сумата в размер 2464,48 лв., представляваща
направени погасителни вноски от проверяваното
лице по разплащателна сметка в левове BG 02
BPBI 7942Ю59367702 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Стоян Димитров Драчев.
Сумата в размер 1561,30 лв., представляваща
направени погасителни вноски от проверяваното
лице по разплащателна сметка в левове BG 02
BPBI 7942Ю59367702 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Стоян Димитров Драчев.
Сумата в размер 1062,80 лв., представляваща
направени вноски по разплащателна сметка в
левове BG 29 BPBI 79421059367701 в „Юробанк
България“ – А Д, с титуляр Стоян Димитров
Драчев.
Сумата в размер 300 лв., представляваща
направени вноски от трети лица по разплащателна сметка в левове BG 29 BPBI 79421059367701
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Стоян
Димитров Драчев.
Сумата в размер 2004,60 лв., представляваща
направени погасителни вноски от проверяваното
лице по разплащателна сметка в левове BG 29
BPBI 79421059367701 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Стоян Димитров Драчев.
Сумата в размер 13 533,05 лв., представляваща
направени погасителни вноски от проверяваното
лице по разплащателна сметка в левове BG 72
BPBI 79421059367703 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Стоян Димитров Драчев.
Сумата в размер 19 306,68 евро, или 38 258,25 лв.,
представляваща направени погасителни вноски
от проверяваното лице по разплащателна сметка
в левове BG 11 BPBI 79421459367701 в „Юробанк
България“ – А Д, с титуляр Стоян Димитров
Драчев.
Сумата в размер 4015,74 лв., представляваща
направени вноски на каса, с които не са платени
обичайни и извънредни разходи по спестовна
сметка в левове BG 29 BPBI 88982030142059 в
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Стоян
Димитров Драчев.
Сумата в размер 21 064,26 лв., представляваща
направени погасителни вноски от проверяваното
лице по кредитна карта AMERICAN EXPRESS
GOLD в „Юробанк България“ – АД, с титуляр
Стоян Димитров Драчев.
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Сумата в размер 2160 щатски долара, или
2916 лв., представляваща направен международен
превод от Стоян Димитров Драчев чрез системата
„Уестърн Юнион“.
От Петя Стефанова Драчева на основание
чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ
с цена на иска 3300,21 лв.:
Сумата в размер 3300 лв., представляваща
направени вноски на каса от трети лица без основание по дебитна карта в левове BG 49 UNCR
70001520279412 в „УниКредит Булбанк“ – АД, се
установява, че Петя Стефанова Драчева.
Сумата в размер 0,11 евро, или 0,21 лв., представляваща изтеглена на каса сума от начислени
лихви по разплащателна сметка в евро BG 72
BPBI 79421489924901 в „Юробанк България“ – АД,
с титуляр Петя Стефанова Драчева.
Съгласно определение от 26.05.2020 г. по
гр. дело № 1684/2019 г. по описа на СГС, І ГО, 14
състав, съдът определя едномесечен срок, считано
от датата на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“, в който трети заинтересовани
лица, претендиращи самостоятелни права върху
имуществото – предмет на отнемане, могат да
встъпят в делото, като предявят претенциите си
пред СГС.
Гражданско дело № 1684/2019 г. по описа на
СГС, І ГО, 14 състав, е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 26.10.2020 г. – 12 ч.
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
43. – Координационният съвет на Асоциацията
на демократичните синдикати (АДС) – София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква 14-и конгрес
(общо събрание) на синдиката на 21.08.2020 г. в
10 ч. в София, УНСС, при следния дневен ред:
1. отчет на председателя на АДС за дейността
на АДС през 2019 г.; 2. приемане на доклада на
ЦКК от ревизията на АДС; 3. приемане на финансовия отчет на АДС за 2019 г. и приемане на
бюджет на АДС за 2020 г.; проект за решение:
конгресът приема финансовия отчет на АДС за
2019 г. и бюджета на АДС за 2020 г.; 4. връчване
на награди и грамоти за активна синдикална
дейност. Материалите относно провеждането на
конгреса се намират в офиса на синдиката на
ул. Сердика № 21 в София и са на разположение
всеки работен ден от 10 до 16 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ конгресът
ще се проведе в 11 ч. същия ден, на същото
място и при същия дневен ред. Регистрацията
на участниците ще се извърши на 21.07.2020 г. от
9 до 10 ч. в Голямата конферентна зала (I етаж)
на Университета за национално и световно стопанство (УНСС), София.
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