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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
(обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.; изм., бр. 19 от
2008 г.; Решение № 5 на Конституционния
съд от 2008 г. – бр. 65 от 2008 г.; изм., бр. 71
от 2008 г., бр. 10, 23, 41, 88 и 102 от 2009 г.,
бр. 59 и 98 от 2010 г., бр. 9, 12, 60 и 61 от
2011 г., бр. 38, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 от
2013 г., бр. 1 и 18 от 2014 г.; Решение № 1
на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 12
от 2015 г.; изм., бр. 48 от 2015 г., бр. 43 от
2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г., бр. 84, 91 и
102 от 2018 г., бр. 17 и 64 от 2019 г. и бр. 17
и 52 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава т. 12:
„12. проследяване на ефекта от терапията
с лекарствени продукти.“
§ 2. В чл. 16, ал. 1, изречение първо думите „медицинските висши“ се заменят с
„висшите“.
§ 3. В чл. 17 ал. 6 се изменя така:
„(6) Изпълнителната агенция по лекарствата координира дейностите в областта
на контрола върху лекарствените продукти
съвместно с регионалните здравни инспекции (РЗИ).“
§ 4. В чл. 17б, ал. 1, изречение първо след
думите „Българския фармацевтичен съюз“ се
добавя „един представител на Българската
асоциация на помощник-фармацевтите“, а
думите „медицинските висши“ се заменят
с „висшите“.
§ 5. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 3 накрая се добавя „и разрешените за употреба по централизирана
процедура лекарствени продукти по реда на

Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския
парламент и на Съвета“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Изпълнителната агенция по лекарствата генерира уникален национален номер за
идентификация на всеки лекарствен продукт
и го вписва в регистъра по ал. 1, т. 3.“
3. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) Националният номер за идентификация по ал. 3 е националният номер по
смисъла на чл. 4, буква б), подточка iii) от
Делегиран регламент (ЕС) 2016/161 на Комисията от 2 октомври 2015 г. за допълване
на Директива 2001/83/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета чрез установяване
на подробни правила за показателите за
безопасност, поставени върху опаковката на
лекарствените продукти за хуманна употреба
(OB, L 32/1 от 9 февруари 2016 г.), наричан
по -н ат ат ък „ Де лег и ра н р егл а мен т (ЕС)
2016/161“, за лекарствените продукти, определени в Делегиран регламент (ЕС) 2016/161.
(5) Националният номер за идентификация
на лекарствения продукт по ал. 3:
1. осигурява еднозначно идентифициране
на всеки лекарствен продукт и оперативна
съвместимост на информационните системи
в здравеопазването;
2. се използва от всички лица, във всички регистри и други бази данни, както и
в медицинската документация, свързана с
лекарствените продукти.
(6) Регистрите по ал. 1 поддържат операт и вна с ъвме с т и мо с т и а вт омат изи ра н
интерфейс, предоставящ информацията в
машинночетим формат, чрез които може да
бъдат използвани от други информационни
системи.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 7.
§ 6. В чл. 43, ал. 1 числото „30“ се заменя
с „15“.
§ 7. Създава се чл. 68а:
„Чл. 68а. Притежателят на разрешение за
употреба осигурява въвеждането на индивидуалния идентификационен белег по чл. 168,
ал. 8, т. 1 на всяка опаковка в системата от
регистри в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) 2016/161.“
§ 8. В чл. 69 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) При т еж ат е л я т н а ра з р ешен ие з а
употреба на ваксина или на имунологичен
лекарствен продукт, предназначен за имунизация, преди пускането на всяка партида от
продукта на пазара е длъжен да представи
в ИАЛ:
1. заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАЛ;
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2. мос т ри о т к ра й н и я п род у к т и/и л и
мостри от продукта в насипно състояние/
неразлят продукт, и/или мостри от междинни
и изходни продукти в количества, посочени в
Ръководството за освобождаване на партида
лекарствен продукт от официален контролен
орган, издадено от Европейския директорат
по качеството на лекарствените продукти и
здравеопазване;
3. протоколи за производството и качествения контрол на партидата, издадени от
производителя, които са съобразени като
минимум с данните, посочени в образеца
от административната процедура на Европейския директорат по качеството на лекарствата и здравеопазване за освобождаване
на партида от официален контролен орган.“
2. В ал. 3 след думите „акредитирана лаборатория“ се добавя „или друга официална
лаборатория за контрол“.
3. В ал. 4 думата „изпитването“ се заменя
с „оценката и изпитването по ал. 3“.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Сер т ификат за освобож даване на
партида се издава от изпълнителни я директор на ИАЛ или от оправомощено от
него длъжностно лице и преди пускането
на партидата от лекарствения продукт на
пазара в други държави – по искане на притежателя на разрешението за употреба на
лекарствения продукт. Към заявлението се
представят мостри по ал. 1, т. 2 и протоколи
за производството и качествения контрол на
партидата, издадени от производителя, които са съобразени като минимум с данните,
посочени в Ръководството на Световната
здравна организация за освобождаване на
партиди от национален регулаторен орган.“
5. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Когато оценката и изпитването по
ал. 3 за съответната партида лекарствени
продукти са извършени от официална лаборатория за контрол на лекарствени продукти
в друга държава членка преди пускането на
партидата на пазара в страната, притежателят на разрешението за употреба представя
в ИАЛ сертификата за освобождаване на
партидата лекарствени продукти, издаден
от регулаторния орган на държавата членка,
както и информационен формуляр за продажба по образец, утвърден от изпълнителния
директор на ИАЛ.“
§ 9. В чл. 70 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Притежателят на разрешение за употреба на лекарствен прод у к т, пол у чен от
човешка кръв или човешка плазма, преди
пускането на всяка партида от продукта на
пазара е длъжен да представи в ИАЛ:
1. заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на ИАЛ;
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2. мос т ри о т к ра й н и я п род у к т и/и л и
мостри от продукта в насипно състояние/
неразлят продукт, и/или мостри от междинни
и изходни продукти в количества, посочени в Ръководството за освобождаване на
партида лекарствен продукт от официален
контролен орган, издадено от Европейския
директорат по качеството на лекарствата и
здравеопазване;
3. протоколи за производството и качествения контрол на партидата, издадени от
производителя, които са съобразени като
минимум с данните, посочени в образеца
от административната процедура на Европейския директорат по качеството на лекарствата и здравеопазване за освобождаване
на партида от официален контролен орган.“
2. В ал. 2 след думите „акредитирана лаборатория“ се добавя „или друга официална
лаборатория за контрол“.
3. В ал. 3 думата „изпитването“ се заменя
с „оценката и изпитването по ал. 2“.
4. Алинея 4 се отменя.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато оценката и изпитването по
ал. 2 за съответната партида лекарствени
продукти са извършени от официална лаборатория за контрол на лекарствени продукти
в друга държава членка преди пускането на
партидата на пазара в страната, притежателят на разрешението за употреба представя
в ИАЛ сертификата за освобождаване на
партидата лекарствени продукти, издаден
от регулаторния орган на държавата членка,
както и информационен формуляр за продажба по образец, утвърден от изпълнителния
директор на ИАЛ.“
§ 10. Създават се чл. 70а и 70б:
„Чл. 70а. Изпълнителната агенция по лекарствата може да извърши допълнителни
изпитвания на мостри от лекарствен продукт
по чл. 69 и 70 в следните случаи:
1. значителна промяна в процеса на производство, класифицирана по ред, определен
в наредбата по чл. 42;
2. промяна на мястото на производство;
3. нежелано събитие по § 1, т. 40 от допълнителните разпоредби;
4. значителни отк лонения в производствения процес;
5. промени в процедурите за изпитване
на производителя;
6. неочаквана променливост в резултатите
от изпитванията по контрола на качеството,
извършени от производителя или от официалния контролен орган;
7. критичен доклад от извършена инспекция на производителя.
Чл. 70б. (1) За издаване на сертификат за
освобождаване на партида притежателят на
разрешение за употреба представя в ИАЛ
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документ за платена такса в размер, определен в тарифата по чл. 21, ал. 2.
(2) Разходите за извършване на изпитванията по чл. 69 и 70, както и разходите за
допълнителни изпитвания по чл. 70а са за
сметка на заявителя.
(3) Сертификатът за освобож даване на
партида се издава на българск и език на
името на притежателя на разрешението за
употреба на лекарствения продукт, а по негово искане – и на английски език.
(4) Когат о в сл у ча и т е по ч л. 69 и 70
партидата на лекарствен проду кт не е в
съответствие с одобрените спецификации,
изпълнителният директор на ИАЛ или оправомощено от него длъжностно лице прави
мотивиран отказ за издаване на сертификат
за освобождаване на партидата.
(5) Изпълнителната агенция по лекарствата изпраща данни за отказа по ал. 4 в
системата на официалните контролни лекарствени лаборатории на държавите членки и
на Конфедерация Швейцария.
(6) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване
по реда на А дминистративнопроцесуалния
кодекс.“
§ 11. В чл. 150 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „свидетелство за съдимост
или аналогичен документ на лицето, ако не
е български гражданин“ се заличават;
б) точка 8 се отменя.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Изпълнителната агенция по лекарствата установява служебно обстоятелствата
относно съдимостта на лицето по чл. 148, т. 2
и на лицата по чл. 149, когато са български
граждани. За лицата, които не са български
г ра ж дани, със за явлението се п редставя
свидетелство за съдимост или аналогичен
документ, издаден от компетентен орган на
съответната държава.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Изпълнителната агенция по лекарствата служебно установява обстоятелствата
относно наличието на разрешение за ползване
или удостоверение за въвеждане в експлоатация на помещенията за производство,
контрол и съхранение, издадени по реда на
Закона за устройство на територията, или на
друг валиден документ по смисъла на Закона
за устройство на територията.“
§ 12. В чл. 156, ал. 2 думите „наредбата
по чл. 152“ се заменят с „чл. 156а и документ за платена такса в размер, определен
в тарифата по чл. 21, ал. 2“.
§ 13. Създава се чл. 156а:
„Чл. 156а. (1) При промяна по чл. 156,
ал. 1, т. 1 и 2 заявителят представя:
1. диплома за завършено висше образование;
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2. трудов договор;
3. документи, удостоверяващи допълнителна квалификация;
4. документ за трудов стаж.
(2) Изпълнителната агенция по лекарствата установява служебно обстоятелствата
относно съдимостта на лицето по чл. 148, т. 2
и на лицата по чл. 149, когато са български
граждани. За лицата, които не са български
г ра ж дани, със за явлението се п редставя
свидетелство за съдимост или аналогичен
документ, издаден от компетентен орган на
съответната държава.
(3) При промяна по чл. 156, ал. 1, т. 4 заявителят представя следната документация,
свързана със съответната промяна:
1. схема за изграждане или преустройство
на помещенията за производство, контрол
и съхранение;
2. оценка на въздействието върху околната
среда при производството на лекарствени
продукти – в предвидените в Закона за опазване на околната среда случаи;
3. основен план за валидиране, включващ
помещенията, заявени за промяна;
4. копие от договора за възлагане, когато
някои от дейностите по производство, контрол
и съхранение на лекарствените продукти се
извършват в друг обект на територията на
Република България или извън нея.
(4) При промяна по чл. 156, ал. 1, т. 4 ИАЛ
служебно установява обстоятелствата относно наличието на разрешение за ползване или
удостоверение за въвеждане в експлоатация
на помещенията за производство, контрол
и съхранение, издадени по реда на Закона
за устройство на територията, или на друг
валиден документ по смисъла на Закона за
устройство на територията.
(5) При промяна по чл. 156, ал. 1, т. 5
заявителят представя следната документация:
1. списък на стандартните оперативни
процедури за производство, контрол и почистване;
2. основен план за валидиране, включващ
процесите, заявени в промяната и подлежащи
на валидиране.
(6) При промяна по чл. 156, ал. 1, т. 6
заявителят представя следната документация:
1. списък с международните непатентни
наименования и търговските наименования
на лекарствените продукти, лекарствената им
форма, съдържание на активното вещество
в дозова единица и количество в крайната
опаковка;
2. списък на процедурите за производство,
кон т рол и съх ра нение на лекарс т вени т е
продукти.
(7) При промяна по чл. 156, ал. 1, т. 7
ИАЛ установява служебно обстоятелствата
по заявените промени в търговската регистрация.“
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§ 14. В чл. 157, ал. 1 в текста преди т. 1
думите „чл. 150 и 151“ се заменят с „чл. 155“.
§ 15. В чл. 160 се създава ал. 11:
„(11) При т ежат ел я т на разрешен ие за
п р оизводс т во по с т а вя върх у вт ори ч нат а
опаковка, а ако няма такава – върху първичната опаковка на лекарствените продукти,
определени в Делегиран регламент (ЕС)
2016/161, показателите за безопасност по
чл. 168, ал. 8.“
§ 16. В чл. 162, ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. списък с международните непатентни
наименования и търговските наименования
на лекарствените продукти, лекарствената им
форма, съдържанието на активното вещество
в дозова единица и количество в крайната
опаковка;“.
§ 17. Създава се чл. 164а:
„Чл. 164а. Притежателят на разрешение
за внос осигурява поставянето върху вторичната опаковка, а ако няма такава – върху
п ърви ч ната опа ковк а , на лек ар с т вен и т е
продукти, определени в Делегиран регламент
(ЕС) 2016/161, показателите за безопасност
по чл. 168, ал. 8 и осигурява въвеждането
на индивидуалния идентификационен белег
на всяка опаковка в системата от регистри
в съответствие с Делегиран регламент (ЕС)
2016/161.“
§ 18. Член 165 се изменя така:
„Чл. 165. (1) Притежателят на разрешение
за внос от трета държава подава в ИАЛ заявление при промяна на:
1. лицето по чл. 161, ал. 2, т. 1;
2. списъка с международните непатентни
наименования и търговските наименования
на лекарствените продукти, лекарствената им
форма, съдържание на активното вещество
в дозова единица и количество в крайната
опаковка;
3. адреса на лабораторията по чл. 161,
ал. 2, т. 2;
4. търговската регистрация.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
документите, свързани с промяната, определени в чл. 165а, и документ за платена
такса в размер, определен в тарифата по
чл. 21, ал. 2.“
§ 19. Създава се чл. 165а:
„Чл. 165а. (1) При промяна по чл. 165,
ал. 1, т. 1 заявител ят представя следната
документация:
1. диплома за завършено висше образование;
2. трудов договор;
3. документи, удостоверяващи допълнителна квалификация;
4. документ за трудов стаж.
(2) Изпълнителната агенция по лекарствата установява служебно обстоятелствата
относно съдимостта на лицето по чл. 161,
ал. 2, т. 1, когато е български гражданин.
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За лицата, които не са български граждани,
със заявлението се представя свидетелство
за съдимост или аналогичен документ, издаден от компетентен орган на съответната
държава.
(3) При промяна по чл. 165, ал. 1, т. 2 заявителят представя следната документация:
1. списък с международните непатентни
наименования и търговските наименования
на лекарствените продукти, лекарствената им
форма, съдържание на активното вещество
в дозова единица и количество в крайната
опаковка;
2. списък на процедурите за производство,
кон т рол и съх ра нение на лекарс т вени т е
продукти.
(4) При промяна по чл. 165, ал. 1, т. 3
заявителят представя данните по чл. 162,
ал. 2, т. 5 и копие от договора в случаите
по чл. 162, ал. 2, т. 6.
(5) При промяна по чл. 165, ал. 1, т. 4
ИАЛ установява служебно обстоятелствата
по заявените промени в търговската регистрация.“
§ 20. Създава се чл. 195а:
„Чл. 195а. Лице, получило разрешение за
търговия на едро с лекарствени продукти, не
може да бъде притежател на разрешение за
търговия на дребно с лекарствени продукти
в аптека, издадени по реда на този закон.“
§ 21. В чл. 199 се създават ал. 6 и 7:
„(6) В деня на постъпване на заявлението
по ал. 1 или 2 ИАЛ изпраща по служебен
ред искане до управителния съвет на Българския фармацевтичен съюз за издаване на
удостоверение за вписване в Националния
електронен регистър на членовете на Българския фармацевтичен съюз – за магистърфармацевта по чл. 197, т. 2, както и за предоставяне на информация относно наложени
наказания по реда на Закона за съсловната
организация на магистър-фармацевтите и
на Закона за здравето.
(7) Управителният съвет предоставя документите по ал. 6 в срок 5 работни дни от
постъпване на искането.“
§ 22. В чл. 207, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 4а се изменя така:
„4а. проверява дали получените лекарствени продукти от лицата по т. 4 не са фалшифицирани, като проверява автентичността
на лекарствените продукти, определени в
Делегиран регламент (ЕС) 2016/161, чрез показателите за безопасност по чл. 168, ал. 8 в
случаите, определени в Делегиран регламент
(ЕС) 2016/161;“.
2. Създава се т. 4б:
„4б. проверява показателите за безопасност и дезактивира индивидуалния идентификационен белег на лекарствен продукт,
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преди да достави този лекарствен продукт в
случаите, определени в наредбата по чл. 198;“.
3. В т. 8 накрая се добавя „включително
и фактурите за покупко-продажба, в които
се посочват меж д у народното непатен т но
наименование, търговското наименование
на лекарс т вен и я п род у к т, лек арс т вената
форма, количество на активното вещество
и опаковка“.
§ 23. В чл. 209б, ал. 2 думите „и 4а“ се
заменят с „4а и 4б“.
§ 24. В чл. 215, ал. 2, т. 8, буква „а“ думите „мостра от“ се заменят с „макет на“.
§ 25. В чл. 217 се създава т. 6:
„6. осигурява замяната на показателите за
безопасност върху вторичната опаковка, а ако
няма такава – върху първичната опаковка,
на лекарствените продукти, определени в
Делегиран регламент (ЕС) 2016/161, с равностойни на тях по смисъла на чл. 168б, ал. 3
и осигурява въвеждането на идентификационния белег на всяка опаковка в системата
от регист ри в съответствие с Делегиран
регламент (ЕС) 2016/161.“
§ 26. В чл. 217б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, т. 2 думата „заплатени“ се заменя с „отчетени и заплатени“.
2. В ал. 5 накрая се добавя „считано от
деня на извършване на анализа“.
3. Създава се нова ал. 8:
„(8) Извън случаите по ал. 7, право на
до с т ъп до да н н и т е в с пец и а л и зи ра н ат а
електронна система по ал. 1 имат Министерството на здравеопазването, Националната здравноо сигурителна каса и съветът по
чл. 258, ал. 1.“
4. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно
ал. 9 и 10.
§ 27. Наименованието на глава десета се
изменя така: „Търговия на дребно с лекарствени продукти. Национална аптечна карта“.
§ 28. В чл. 219 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и санитарно-хигиенни
средства“ се замен ят с „прод у кти, санитарно-х игиенни материа ли и биоциди от
главна група 1 „Дезинфектанти“, продуктови
типове 1 и 2, и от главна група 3 „Контрол
на вредители“, продуктови типове 18 и 19,
съгласно Приложение V от Регламент (ЕС)
№ 528/2012 на Европейския парламент и на
Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди
(OB, L 167/1 от 27 юни 2012 г.)“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Притежателят на разрешение за търговия на дребно проверява автентичността на
лекарствените продукти чрез показателите
за безопасност по чл. 168, ал. 8 и дезактивира уникалния идентификационен белег в
системата от регистри.“
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3. Създава се ал. 4:
„(4) Действията по ал. 3 се извършват по
реда на глава VI от Делегиран регламент
(ЕС) 2016/161.“
§ 29. Създава се чл. 222а:
„Чл. 222а. Лице, получило разрешение за
търговия на дребно с лекарствени продукти
в аптека, не може да бъде притежател на
разрешение за търговия на едро с лекарствени
продукти, издадени по реда на този закон.“
§ 30. Създават се чл. 227а – 227е:
„Чл. 227а. (1) Потребностите на населението от достъп до лекарствени продукти,
отпускани в аптеки, се определят на териториален принцип чрез Национална аптечна
карта.
(2) В Национа лната аптечна карта не
се включват аптеки, откривани по реда на
чл. 222, ал. 4.
(3) С Национа лната аптечна карта се
определят областите, общините и населените места с недостиг на открити аптеки
чрез извършване на анализ на достъпа на
населението до аптеки, които осъществяват
дейности по:
1. отпускане на лекарствени продукти
за домашно лечение, заплащани напълно
или частично от НЗОК при условията и по
реда на чл. 45, ал. 17 от Закона за здравното
осигуряване;
2. приготвяне на лекарствени продукти;
3. отпускане на лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества по смисъла
на Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите;
4. отпускане на лекарствени продукти на
ветерани от войните;
5. отпускане на лекарствени продукти на
военноинвалиди и военнопострадали;
6. отпускане на лекарствени продукти по
лекарско предписание, които не се заплащат
с публични средства;
7. отпускане на лекарствени продукти без
лекарско предписание.
Чл. 227б. (1) Националната аптечна карта
се изработва въз основа на областни аптечни карти.
(2) За изработване на областната аптечна
карта министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва
областния управител, двама представители
на регионалната здравна инспекция, двама
представители на районната здравноосигурителна каса, двама представители на регионалната колегия на Българския фармацевтичен
съюз, един представител на регионалната
колегия на Българската асоциация на помощник-фармацевтите, един представител
на представителните организации за защита
на правата на пациентите, признати по реда
на чл. 86в от Закона за здравето, и по един
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представител на всяка община в съответната
област. Областният управител е председател
на комисията.
(3) Представителите на общините по ал. 2
се определят по реда на Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
(4) Представителят на представителните
организации за защита на правата на пациентите по ал. 2 във всяка от областните
комисии се избира и се освобождава общо
от представителните организации.
(5) Областната аптечна карта се изработва
по образец и по ред, определени с методика,
утвърдена от министъра на здравеопазването.
(6) Всяка областна комисия представя на
министъра на здравеопазването изготвената
областна аптечна карта и цялата първична
информация, въз основа на която е изготвена.
Чл. 227в. (1) Областната аптечна карта
съдържа:
1. данни за демографската структура и
потреблението на лекарствени продукти за
домашно лечение от населението на територията на областта;
2. броя, видовете дейности и разпределението на откритите аптеки на територията
на областта;
3. броя на работещите магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в открити
аптеки на територията на областта.
(2) Към област ната ап течна кар та по
ал. 1 се прилага становище, изготвено по
ред и критерии, определени в методиката
по ч л. 227б, а л. 5, о т носно необходим и я
минимален брой аптеки по видове дейности
по чл. 227а, ал. 3, както и за необходимия
минимален брой на работещи магистър-фармацевти и помощник-фармацевти в аптеки,
които се определят съобразно потребностите
на населението в съответната област.
Чл. 227г. (1) Националната аптечна карта
се изработва от национална комисия, назначена със заповед на министъра на здравеопазването, който е председател на комисията.
(2) В състава на комисията се включват
управителят на НЗОК, председателят на Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствени продукти, двама представители
на Изпълнителната агенция по лекарствата,
от които единият е изпълнителният директор
на Изпълнителната агенция по лекарствата,
директорът на Националния център по обществено здраве и анализи, председателят
на Националното сдружение на общините в
Република България, двама представители на
Министерството на здравеопазването, трима
представители на Българския фармацевтичен
съюз, един представител на Българската асоциация на помощник-фармацевтите и един
представител на представителните организации за защита на правата на пациентите,

ВЕСТНИК

БРОЙ 67

признати по реда на чл. 86в от Закона за
здравето.
Чл. 227д. (1) Националната аптечна карта
съдържа:
1. областните аптечни карти;
2. конкретните минимални потребности
на населението от достъп до лекарствени
продукти, отпускани в аптеки, и до видовете дейности по чл. 227а, ал. 3 по области,
общини и населени места;
3. разпределение на откритите аптеки по
брой на населението по области, общини и
населени места;
4. графично посочване на откритите аптеки върху картата на страната според вида
на дейностите, които извършват съгласно
чл. 227а, ал. 3;
5. анализ на достъпа на населението до
лекарствени продукти, отпускани в аптеки
по видове дейности по чл. 227а, ал. 3 по
области, общини и населени места;
6. определяне на областите, общините и
населените места, в които при извършване
на ана лиза по т. 5 е установен недостиг
на открити аптеки по видове дейности по
чл. 227а, ал. 3.
(2) Анализът по ал. 1, т. 5 се извършва
по ред и критерии, определени в методиката
по чл. 227б, ал. 5, и задължително включва
оценка на конкретните минимални потребности на населението от достъп до лекарствени продукти, отпускани в аптеки, и до
видовете дейности по чл. 227а, ал. 3, както
и на разпределението на откритите аптеки
по брой на населението.
Чл. 227е. (1) Националната аптечна карта
се утвърждава с решение на Министерския
с ъвет по п ред ложен ие на м и н ис т ъра на
здравеопазването.
(2) Националната аптечна карта се акт уа лизира при необходимост в сл у чаите,
определени с методиката по чл. 227б, ал. 5.“
§ 31. В чл. 228 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 7а се отменя.
2. В ал. 5, т. 1 думите „т. 1 – 7а“ се заменят с „т. 1 – 6“.
3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) В деня на постъпване на заявлението
по ал. 1 или 5 ИАЛ изпраща по служебен ред
искане до съответната РЗИ за издаване на
хигиенно заключение. Регионалната здравна
инспекция издава хигиенното заключение в
срок до 14 дни от постъпване на искането
и го изпраща по служебен ред на ИАЛ. До
пол у чаване на х игиенното зак лючение в
ИАЛ срокът по чл. 229, ал. 2 спира да тече.“
§ 32. В чл. 234 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Забранява се връщането на закупени
лекарствени продукти.“

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“.
4. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея
думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 7“.
§ 33. В чл. 234а, ал. 1, т. 4 думите „чл. 234,
ал. 5“ се заменят с „чл. 234, ал. 6“.
§ 34. В чл. 239, ал. 6 думите „Българската
агенция по безопасност на храните“ се заменят с „Регионалната здравна инспекция“.
§ 35. В чл. 259 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 4 думите „съгласувано със“
се заменят със „след становище на“, а след
думите „Закона за здравето“ се добавя „като
в случай че в 30-дневен срок от получаването
на искането не постъпи становище от съответния експертен съвет, съветът утвърждава,
отменя или изменя фармако-терапевтичните
ръководства“.
2. В ал. 4 думите „и промени“ се заменят с „промени, поддържане на реимбурсен
статус и оценка на здравните технологии“.
§ 36. В чл. 259б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 8 думата „който“ се заменя
с „които“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Когато за лекарствен продукт в болнична опаковка, съгласно разрешението за
употреба, е подадено заявление за извършване
на процедура по чл. 259, ал. 4, съветът се
произнася в срокове с една втора по-кратки
от определените в ал. 1 и 2.“
§ 37. В чл. 261а се създава ал. 6:
„(6) Националната здравноосигурителна
каса и Министерството на здравеопазването
предоставят на съвета информация за заплатените лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 6 по ред, определен в наредбата по ал. 5.“
§ 38. Създават се чл. 261б и 261в:
„Чл. 261б. Лекарствен продукт може да се
продава на територията на страната само
след влизането в сила на решението на съвета за утвърждаване на цена/пределна цена
или регистриране на цена, с изключение на
лекарствените продукти по чл. 9 и 266а.
Чл. 261в. (1) Лекарствен продукт може да
се продава на цена, не по-висока от утвърдената цена по чл. 261а, ал. 1, от пределната
цена по чл. 261а, ал. 2 или от регистрираната
цена по чл. 261а, ал. 3.
(2) Търговецът на дребно е длъжен да
посочи продажната цена върху опаковката
на лекарствения продукт на обозначено от
производителя място.
(3) Цените на лекарствените продукти,
включени в стойността на оказаната от лечебните заведения медицинска помощ, не
може да бъдат по-високи от цената, на която
лечебното заведение е закупило лекарствения
продукт от търговеца на едро.
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(4) Лекарствен продукт не може да се
продава на лечебните заведения по чл. 5 от
Закона за лечебните заведения и на лечебните заведения с държавно и/или общинско
участие по чл. 9 и 10 от Закона за лечебните
заведения на цена, по-висока от стойността,
определена по реда на наредбата по чл. 261а,
ал. 5.
(5) За лекарствените продукти, включени
в Позитивния лекарствен списък по чл. 262,
ал. 6, т. 1 с ниво на заплащане 100 на сто, не
се начислява надбавка за търговец на дребно
при отпускането им в аптека.“
§ 39. В чл. 262 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) В Позитивния лекарствен списък се
включват лекарствени продукти, на които
меж д у народ но т о непат ен т но на и менование, към което принадлежи лекарственият
продукт/комбинацията – при комбинирани
лекарс т вени п род у к т и, с изк л ючение на
генеричните лекарствени продукти и лекарствените продукти, които съдържат активно
вещество или активни вещества с добре установена употреба в медицинската практика, се
заплаща от обществен здравноосигурителен
фонд и/или с публични средства при същите
терапевтични показания поне в 5 държави,
посочени в наредбата по ч л. 261а, а л. 5.
Международното непатентно наименование,
към което принадлежи лекарствен продукт,
предназначен за лечение на редки заболявания, се заплаща от обществен здравноосигурителен фонд и/или с публични средства
при същите терапевтични показания поне в
5 от всички държави членки.“
2. В ал. 6:
а) текст ът преди т. 1 се измен я така:
„Позитивният лекарствен списък се състои
от четири приложения и включва“;
б) в т. 3 накрая се добавя „определени
с наредбата по чл. 58, ал. 2 от Закона за
здравето“.
§ 40. Създават се чл. 2621 – 262 3:
„Чл. 262 1. (1) В приложенията на Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6
се посочват: код по анатомо-терапевтичнохимична класификация, международно непатентно наименование (INN), наименование
на лекарс т вен и я п род у к т, лекарс т вената
форма и количеството на активното лекарствено вещество, опаковка, притежател на
разрешението за употреба, дефинирана дневна доза/терапевтичен курс/концентрация/
обем, цената по чл. 261а, ал. 1, референтна
стойност, стойност за опаковка, изчислена
на базата на референтна стойност, ниво на
заплащане на лекарствения продукт, терапевтични показания и заболявания по МКБ,
производител/производители, информация за
ограниченията в начина на предписване при
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различни индикации, национален номер за
идентификация на лекарствения продукт по
чл. 19, ал. 3 и допълнителна информация.
(2) Позитивният лекарствен списък съдържа информация относно вида на лекарствения
продукт, определен в процедурата по разрешаването му за употреба. Информацията за
вида на лекарствения продукт се представя
от ИАЛ в 7-дневен срок от постъпване на
запитване от страна на Националния съвет
по цени и реимбурсиране на лекарствените
проду кти за всек и конкретен лекарствен
продукт.
Чл. 262 2 . Министерството на здравеопазването, Националната здравноосигурителна
каса и лечебните заведения предоставят на
съвета пълна информация за заплатените
лек арс т вен и п род у к т и по ч л. 262 , а л. 6,
т. 1 – 3 по ред, определен в наредбата по
чл. 261а, ал. 5.
Чл. 262 3. (1) Притежателят на разрешението за употреба или негов упълномощен
представител е длъжен в срок два работни
дни от получаване на решението на съвета
за промяна на цената по чл. 261а, ал. 1 – 3
на лекарствен продукт да уведоми по подход ящ начин Българск и я фармацевт и чен
съюз и търговците на едро, а те съответно
да уведомят търговците на дребно с лекарствени продукти.
(2) Съветът по служебен ред уведомява
М и н ис т ер с т во т о на зд ра ве опа зва не т о и
Националната здравноосигурителна каса за
решенията, за които е допуснато предварително изпълнение.“
§ 41. В чл. 262б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя
така: „В Позитивния лекарствен списък се
включват лекарствени продукти, принадлежащи към ново международно непатентно
наименование, за които е извършена оценка
на здравните технологии. Оценката на здравните технологии е част от процедурата по
включване на лекарствения продукт в Позитивния лекарствен списък, като съдържа
клинична и фармако-икономическа оценка
и включва“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) В съответното приложение на Позитивния лекарствен списък се включват лекарствени продукти, принадлежащи към ново
меж ду народно непатентно наименование,
за които е извършена оценка на здравните
технологии по реда на ал. 1 и за които има
поне една положителна оценка на здравната
технология от държавна институция на Великобритания, Франция, Германия и Швеция.“
§ 42. В чл. 262в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „по ред, определен в наредбата по чл. 261а, ал. 5“.
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2. В ал. 2 думите „Националната здравноосигурителна каса и Министерството на
здравеопазването извършват“ се заменят с
„Националният съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти извършва“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Лечебните заведения по ал. 1 предоставят на съвета достъп до медицинската
документация, водена от тях, относно прилагането на конкретен лекарствен продукт, за
който се проследява ефектът от терапията.“
§ 43. Член 266 се изменя така:
„Чл. 266. (1) Комисията по прозрачност е
орган, пред който може да се обжалват по
административен ред решенията на съвета.
(2) Решенията на Комисията по прозрачност се вземат с мнозинство две трети от
състава є.
(3) Решенията на съвета може да се обжалват по съдебен ред и без да е изчерпана
възможността за оспорването им по административен ред.“
§ 44. В гла ва д ва на десе та се с ъ зда ва
чл. 266б:
„Чл. 266б. (1) По изключение, при липса
на алтернатива за лечение на конкретен пациент и само в интерес на неговото здраве,
разрешен за употреба в страната лекарствен
продукт може да се прилага извън условията
на разрешението за употреба на лекарствения продукт, при наличие на научни доказателства за безопасността и ефикасността
на този продукт.
(2) Лекарственият продукт по ал. 1 се
предписва от комисия от трима лекари от
лечебно заведение за болнична помощ с
призната специалност по профила на заболяването, които мотивират предписанието
за всеки конкретен пациент.
(3) Лечението по а л. 1 се провеж да в
лечебно заведение за болнична помощ след
получаване на писмено информирано съгласие от пациента.
(4) Всеки етап от лечението на пациента
се проследява и документира от лекарите от
комисията по ал. 2, които носят отговорност
за провеждане на лечението по ал. 1.
(5) Комисията по ал. 2 уведомява Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
и ИАЛ за провежданото лечение по ал. 1.
(6) Ус лови я та и ред ът за пол у ча ва не
на информирано съгласие от пациента по
ал. 3, проследяването и документирането
на лечението по ал. 4 и на безопасността и
ефикасността на лекарствения продукт се
определят в наредбата по чл. 9, ал. 1.
(7) В случаите по ал. 1 лекарственият
продукт не се заплаща с публични средства.“
§ 45. В чл. 267 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
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„(3) Регионалните здравни инспекции в
рамките на своята компетентност съдействат
на ИАЛ при осъществяване на дейностите
по контрола върху лекарствените продукти.“
2. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 46. В чл. 267а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Изпълнителна агенци я „Медицински надзор“ може да извършва проверки в
аптеките по чл. 222, ал. 4, които включват
проверка за съответствието на видовете и
количествата лекарствени продукти, които
са предписани и/или приложени на пациентите, с видовете и количествата лекарствени
продукти, които са отпуснати от аптеката,
когато тези лекарствени продукти се заплащат с публични средства.“
§ 47. В чл. 268 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 4:
„4. върху дейностите по унищожаване на
лекарствени продукти.“
2. В ал. 3, т. 2 след думата „продукти“ се
добавя „и търговците на едро с лекарствени
продукти“.
§ 48. В чл. 269а, ал. 1 думите „чл. 267,
ал. 3“ се заменят с „чл. 267, ал. 4“.
§ 49. В чл. 270, ал. 1 в текста преди т. 1
думите „чл. 267, ал. 3“ се заменят с „чл. 267,
ал. 4“.
§ 50. Създава се чл. 270а:
„Чл. 270а. (1) При осъществяване на контролните си функции съветът по чл. 258,
ал. 1 има право да:
1. изисква информация за:
а) доставените на територията на Република България количества по лекарствени
продукт и, както и цените на тяхното придобиване;
б) търговците на едро, на които са доставени количествата лекарствени продукти
по буква „а“;
в) датата, на която са извършени доставките по букви „а“ и „б“;
г) наличните в складовете количества,
посочени по лекарствени продукти;
2. проверява търговски или други книжа,
документи и носители на информация с оглед
установяване на спазване на у твърдените
цени, пределните цени или регистрираните
цени на лекарствените продукти;
3. изисква и събира оригинални документи, данни, сведения, книжа, справки и други
носители на информация за установяването
на спазване на утвърдените цени, пределните
цени или регистрираните цени на лекарствените продукти; изисква заверени копия на
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писмените документи и заверени разпечатки
на данни от технически носители;
4. получи достъп от проверяваните лица
до автоматизираните им информационни
системи, продукти или архиви, когато събирането, съхраняването и обработката на
информацията се извършва по този начин.
(2) При осъществяване на контролните
си функции съветът има право да изисква
от проверяваните лица предоставяне на информация и документи по ал. 1 в определен
от него срок.
(3) Съветът може да сключва споразумения
за взаимодействие с други контролни органи,
при изпълнение на функциите си по ал. 1.“
§ 51. В чл. 271 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 думите „блокират лекарствени
продукти при“ се заменят с „блокират лекарствени продукти след получаване на писмено
уведомление от ИАЛ за“;
б) създава се т. 6:
„6. осъществяват контрол по изпълнението
на разпорежданията за изтегляне на лекарствени продукти от обектите, разположени
на територията на съответната област.“
2. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Копие от издадената заповед се изпраща
на ИАЛ.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Рег иона л н и т е зд ра вн и и нспек ц и и
уведомяват ИАЛ, когато установят, че:
1. аптека на територията на съответната
област не работи повече от 30 дни в рамките
на една календарна година;
2. няма аптека на адреса, за който е издадено разрешение за търговия на дребно с
лекарствени продукти.“
§ 52. В чл. 272, ал. 1, т. 5а накрая се добавя
„както и на лекарствени продукти в случаите по чл. 24 и 30 от Делегиран регламент
(ЕС) 2016/161“.
§ 53. Създава се чл. 272б:
„Чл. 272б. (1) Притежателите на разрешение за производство/внос, притежателите
на разрешение за употреба, притежателите
на разрешение за паралелен внос, притежателите на разрешение за търговия на едро
с лекарствени продукти, притежателите на
разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека и лечебните заведения извършват действията, определени в
Делегиран регламент (ЕС) 2016/161.
(2) Българската организация за верификация на лекарствата създава и управлява
Национален регистър по чл. 32, т. 1, буква
„б)“ от Делегиран регламент (ЕС) 2016/161,
който обслужва територията на Република
България.
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(3) Право на безвъзмезден достъп до регистъра по ал. 2 имат следните национални
компетентни органи съгласно чл. 39 от Делегиран регламент (ЕС) 2016/161:
1. Изпълнителната агенция по лекарствата – за целите на упражняване на надзор
върх у фу нк ционирането на регист ри те и
разследване п ри съм нение за сл у ча и на
фалшифициране, както и за целите на фармакологичната бдителност или фармакоепидемиологията;
2. Министерството на здравеопазването,
Нац иона лната зд равноосиг у ри телна каса
и съветът по чл. 258, ал. 1 – за целите на
заплащане на лекарствени продукти с публични средства.“
§ 54. В чл. 274, ал. 2 думите „унищожаването, преработването или използването за
други цели на лекарствените продукти“ се
заменят с „унищожаването на лекарствените
продукти“.
§ 55. В чл. 284а се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) На притежател на разрешение за
производство или за внос, притежател на
разрешение за у пот реба или притежател
на разрешение за паралелен внос, който не
изпълни свое за дъл жение относно показателите за безопасност на лекарствените
продукти, определено в този закон или в
Делегиран регламент (ЕС) 2016/161, се налага
имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.,
а при повторно извършване на същото нарушение – имуществена санкция от 25 000
до 50 000 лв.“
§ 56. В чл. 284в се създава ал. 3:
„(3) На притежател на разрешение за
търговия на едро с лекарствени продукти,
който не изпълни свое задължение относно
показателите за безопасност на лекарствените
продукти, определено в този закон, в подзаконов нормативен акт по прилагането на
този закон или в Делегиран регламент (ЕС)
2016/161, се налага имуществена санкция от
5000 до 10 000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – имуществена
санкция от 10 000 до 20 000 лв.“
§ 57. Член 284е се отменя.
§ 58. Член 284ж се отменя.
§ 59. В чл. 284з думите „ал. 9“ се заменят
с „ал. 10“.
§ 60. В чл. 287б думите „чл. 234, ал. 5“ се
заменят с „чл. 234, ал. 6“.
§ 61. Създава се чл. 288а:
„Чл. 288а. На притежател на разрешение за
търговия на дребно с лекарствени продукти
в аптека, който не изпълни свое задължение относно показателите за безопасност
на лекарствените продукти, определено в
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този закон или в Делегиран регламент (ЕС)
2016/161, се налага имуществена санкция от
1000 до 3000 лв., а при повторно извършване
на същото нарушение – имуществена санкция от 5000 до 10 000 лв.“
§ 62. В чл. 289 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думата „употреба“ се добавя „или търговец на едро с лекарствени
продукти“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) На търговец на едро с лекарствени
продукти, който продава на лечебно заведение лекарствени продукти, вк лючени в
Позитивни я лекарствен списък, на цена,
по-висока от стойността, образувана по реда
на наредбата по чл. 261а, ал. 5, се налага
имуществена санкция от 3000 до 5000 лв.,
а при повторно извършване на същото нарушение – имуществена санкция от 6000 до
10 000 лв.“
3. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) На лечебно заведение по чл. 262,
ал. 6, т. 2, което закупи лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен
списък, на цена, по-висока от стойността,
образувана по реда на наредбата по чл. 261а,
ал. 5, се налага имуществена санкция от 3000
до 5000 лв., а при повторно извършване на
същото нарушение – имуществена санкция
от 6000 до 10 000 лв.
(5) Нарушенията по ал. 1 – 3 се установяват с актове, съставени от длъжностни
лица, определени от председателя на съвета
по чл. 258, ал. 1, а наказателните постановления се издават от председателя на съвета
по чл. 258, ал. 1.
(6) Нарушенията по ал. 4 се установяват
с актове, съставени от длъжностни лица,
определени от изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“,
а наказателните постановления се издават от
изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“.“
§ 63. В чл. 289а се създава ал. 3:
„(3) Когато при проверките по чл. 267а,
ал. 2 се установи несъответствие на видовете
и количествата лекарствени продукти, които
са предписани и/или приложени на пациентите, с видовете и количествата лекарствени
продукти, които са отпуснати от аптеката,
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“
уведомява органа, който заплаща съответния
лекарствен продукт с публични средства, а
при данни за извършено престъпление сезира
компетентните органи за предприемане на
действия по наказателно преследване.“
§ 64. Създава се чл. 289б:
„Чл. 289б. (1) Който провежда лечение в
нарушение на изискванията по чл. 266б, се
наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

повторно извършване на същото нарушение – с глоба от 2000 до 4000 лв.
(2) Нарушенията по ал. 1 се установяват
с актове, съставени от длъжностни лица,
определени от изпълнителния директор на
Изпълнителна агенция „Медицински надзор“,
а наказателните постановления се издават от
изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“.“
§ 65. В чл. 291, ал. 1 след думите „284а“
се добавя „ал. 1“.
§ 66. В чл. 295 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 267, ал. 3“ се заменят с „чл. 267, ал. 4“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Рег иона лн и т е зд ра вн и и нспек ц и и
уведомяват ИАЛ за съставените актове за
установяване на административни нарушения
и за влезлите в сила наказателни постановления, издадени по реда на този закон.“
§ 67. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) създава се т. 37а:
„37а. „Научни доказателства“ са конкретни
медицински и/или научни данни, получени
от извършени клинични изпитвания, и/или
данни, доказващи безопасността и ефикасността на лекарствения продукт, които са
публикувани в научни издания, национални
или международни протоколи за лечение или
доклади за оценка на здравните технологии.“;
б) създава се т. 42в:
„42в. „Официална лаборатория за контрол“
е лаборатория, която извършва лабораторни
изпитвания на лекарствени продукти от името на компетентните регулаторни органи в
изпълнение на съответни национални изиск
вания и е независима от производителите и
притежателите на разрешения за употреба
на лекарствени продукти.“;
в) точка 64 се изменя така:
„64. „Референтна стойност за дефинирана
дневна доза“ е най-ниската стойност за дефинирана дневна доза, определена на базата
на стойностите за дефинирана дневна доза
на лекарствените продукти по международно
непатентно наименование със съответната
лекарствена форма.“
2. Създава се § 5б:
„§ 5б. За неуредените с този закон случаи
се прилагат разпоредбите на А дминистративнопроцесуалния кодекс.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 68. В срок до три месеца от влизането в
сила на този закон Изпълнителната агенция
по лекарствата вписва в регистъра по чл. 19,
ал. 1, т. 3 разрешените за употреба по централизирана процедура лекарствени продукти
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по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004 на
Европейския парламент и на Съвета.
§ 69. (1) В срок до три месеца от влизането в сила на този закон Изпълнителната
агенция по лекарствата вписва национален
номер за идентификация по чл. 19, ал. 3 на
всички лекарствени продукти, вписани в
регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 3.
(2) За лекарствените продукти, които са
вк лючени в Позитивни я лекарствен списък, в регистъра на пределните цени и в
регистъра на максималните продажни цени
Изп ъ лни телната агенц и я по лекарст вата
вписва в регистъра по чл. 19, ал. 1, т. 3 като
нац иона лен номер за и ден т ификац и я на
лекарствения продукт идентификационния
номер, посочен в съответния регистър, воден
от Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти.
(3) В срок до 18 месеца от изтичането на
срока по ал. 1 притежателите на разрешения
за употреба осигуряват въвеждането на уникалния национален номер за идентификация
по чл. 19, ал. 3 за всеки свой лекарствен
продукт като част от индивидуалния идентификационен белег по чл. 68а.
§ 70. (1) Заварените до влизането в сила
на този закон лица, които притежават едновр емен но ра з р ешен ие за т ърг ови я на
едро и разрешение за търговия на дребно с
лекарствени продукти в аптека, привеждат
дейността си в съответствие с изискванията на чл. 195а и 222а в срок до 6 месеца от
влизането в сила на този закон.
(2) Когато в срока по ал. 1 лицето не
е п ривело дейнос т та си в съо т вет с т вие,
изпълнителният директор на ИАЛ отнема
разрешението, което е издадено с по-късна
дата. Когато втората по вид дейност е търговия на дребно с лекарствени продукти,
изпълнителният директор на ИАЛ отнема
разрешенията, издадени на лицето, за всички
аптеки.
(3) Изискванията на чл. 195а и 222а се
прилагат и за подадените до влизането в сила
на този закон заявления за търговия на едро
и/или на дребно с лекарствени продукти.
§ 71. (1) В срок до 12 месеца от влизането
в сила на този закон Националният съвет
по цени и реимбурсиране на лекарствените
продукти вписва информацията по чл. 262 1,
ал. 2 за лекарствените продукти, които са
включени в Позитивния лекарствен списък.
(2) Изпълнителната агенция по лекарствата предоставя необходимата информация на
Националния съвет по цени и реимбурсиране
на лекарствените продукти по ал. 1 в срок до
6 месеца от влизането в сила на този закон.
§ 72. (1) Методиката по чл. 227б, ал. 5 се
издава в срок до 6 месеца от влизането в
сила на този закон.
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(2) Н а ц и о н а л н а т а а п т е ч н а к а р т а п о
чл. 227а, ал. 1 се приема в срок до една
година от влизането в сила на този закон.
§ 73. В срок до три месеца от влизането
в сила на този закон управителят на Националната здравноосигурителна каса може
еднократно да определи нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на
директорите на районните здравноосигурителни каси, без да надхвърля максималния
размер на основната месечна заплата за
съответното ниво и степен, в рамките на
разходите за персонал по бюджета на НЗОК
за съответната година, независимо от извършените или предстоящи увеличения на
месечните заплати през съответната година.
§ 74. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103
от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95
и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95
от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36,
41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42,
50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и
60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102
от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от
2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80
и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г.,
бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и
102 от 2018 г., бр. 24, 58, 99 и 101 от 2019 г. и
бр. 23, 28, 34 и 44 от 2020 г.) в чл. 130, ал. 5
т. 1 се изменя така:
„1. донорът е пълнолетен, не е поставен
под запрещение и отговаря на критерии,
определени в медицинския стандарт по ал. 3,
които гарантират безопасност на донора и
качество на яйцеклетките;“.
§ 75. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и
153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от
1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г.,
бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г.,
бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49,
70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102,
103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34,
59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.;
Решение № 3 на Конституционния съд от
2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53,
59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от
2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г.,
бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от
2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38,
60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23
и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от
2014 г., бр. 12, 48, 54, 61, 72, 79, 98 и 102 от
2015 г.; Решение № 3 на Конституционния съд
от 2016 г. – бр. 20 от 2016 г.; изм., бр. 98 от
2016 г., бр. 85, 101 и 103 от 2017 г., бр. 7, 17,
30, 40, 77, 92, 102 и 105 от 2018 г., бр. 24, 99
и 101 от 2019 г. и бр. 54 от 2020 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
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1. В чл. 24:
а) създава се нова т. 9:
„9. заплащане на лицата, получили разрешение за търговия на дребно с лекарствени
п род у к т и, за всяка о т четена рецеп т у рна
бланка с предписани лекарствени продукти,
включени в Позитивния лекарствен списък
по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,
с ниво на заплащане 100 на сто;“
б) досегашната т. 9 става т. 10.
2. В чл. 45:
а) в ал. 9 думите „12 и 15“ се заменят с
„12, 15 и 20“;
б) в а л. 14, и з р ечен ие п ърво д у м и т е
„чл. 30а, ал. 3“ се заменят с „чл. 30а, ал. 4“;
в) в ал. 18 думите „ал. 15“ се заменят с
„ал. 17“;
г) алинея 24 се изменя така:
„(24) Националната здравноосигурителна
каса заплаща на лицата, получили разрешение за търговия на дребно с лекарствени
п род у к т и, за всяка о т четена рецеп т у рна
бланка с предписани лекарствени продукти,
включени в Позитивния лекарствен списък
по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина,
с ниво на заплащане 100 на сто по ред и в
размер, определени в наредбата по ал. 9.“
3. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. (1) Изпълнителите на медицинска помощ, сключили договор с НЗОК за
оказване на медицинска помощ, включена
в пакета, определен с наредбата по чл. 45,
ал. 2, са длъжни да оказват на задължително
здравноосигурените лица, без да изискват и
приемат от тях плащане и/или доплащане,
съответната медицинска помощ при спазване
на утвърдените медицински стандарти по
чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения,
правилата за добра медицинска практика,
фарма ко -т ера певт и чни т е ръководс т ва по
чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина и осигуряване защита правата на пациента.
(2) Неосигу рените лица по този закон
заплащат оказаната им медицинска помощ
по цени, определени от лечебните заведения,
с изключение на предоставяните им медицински и други услуги по чл. 82 от Закона
за здравето.
(3) В наредбата по чл. 4, ал. 3 се определят и условията и редът за предоставяне
на допълнителни услуги извън оказаната
медицинска помощ по ал. 1.“
4. В чл. 59, ал. 1а:
а) изречение второ се изменя така: „Забраната не се прилага при нововъзникнали
обстоятелства и установена недостатъчност
от съответната болнична медицинска помощ
на територията на областта към момента
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на подаване на заявление за сключване на
договор по чл. 59а, ал. 1, установена въз
основа на оценка на потребностите съгласно
Националната здравна карта.“;
б) създава се изречение трето: „Преценката
за недостатъчност от съответната болнична
медицинска помощ се извършва от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“.“
5. В чл. 59б:
а) алинея 7 се изменя така:
„(7) Алинеи 4 и 5 не се прилагат за лечебни
заведения за болнична помощ и комплексни
онкологични центрове, получили разрешение
за осъществяване на лечебна дейност след
провеждане на процедурата по чл. 37а, съответно по чл. 37б от Закона за лечебните
заведения, в която НЗОК е дала положително
становище за финансиране на съответните
дейности, както и за лечебни заведения за
извънболнична помощ в случаите, когато е
установена недостатъчност от съответната
извънболнична помощ въз основа на извършена оценка на потребностите съгласно
Националната здравна карта.“;
б) създават се ал. 8 и 9:
„(8) За извършване на оценка на потребностите от извънболнична помощ в случаите по
ал. 7 директорът на РЗОК изпраща по служебен ред искане до директора на съответната
регионална здравна инспекция. Директорът
на регионалната здравна инспекция извършва
оценката и изпраща на РЗОК удостоверение
относно наличието или липсата на потребност от съответната медицинска помощ в
14-дневен срок от постъпване на искането.
(9) Разпоредбата на ал. 7 се прилага доколкото със закона за бюджета на НЗОК за
съответната година не е установено друго.“
6. В чл. 62:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 и 3:
„(2) За целите на сключването на договор по ал. 1 директорът на РЗОК изпраща
по служебен ред искане до директора на
съответната регионална здравна инспекция
за извърш ва не на п рецен к а за недос татъчност. Преценката за недостатъчност се
извършва въз основа на потребностите от
медицинска помощ съгласно Националната
здравна карта.
(3) Директорът на регионалната здравна
инспекция извършва преценката по ал. 2 и
изпраща по служебен ред на РЗОК удостоверение относно наличието или липсата на
недостатъчност от съответните специалисти
в 14-дневен срок от постъпване на искането.“
7. Член 79 се изменя така:
„Чл. 79. Експертизата по чл. 78 се извършва от комисии в централното управление на НЗОК и РЗОК по ред, определен в
правилника за устройството и дейността на
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НЗОК, в срок до два месеца от постъпване
на заявление, което налага извършване на
експертизата.“
8. В чл. 101 се създава т. 6:
„6. проверява спазването на правата на
пациентите и на задълженията на лечебните
заведения по чл. 52.“
9. В чл. 102:
а) в ал. 5 след думите „ал. 1“ се добавя
„лечебните заведения“;
б) в ал. 6 след думите „ал. 1“ се добавя
„и лечебните заведения“.
10. Създава се чл. 105и:
„Чл. 105и. (1) Който нару ши право на
пациента или не изпълни задължение по
чл. 52, се наказва с глоба в размер от 2000
до 4000 лв., съответно му се налага имуществена санкция в размер от 4000 до 8000 лв.
(2) При повторно и всяко следващо нару шение по а л. 1 глобата е в размер на
4000 лв., съответно имуществената санкция
е в размер на 8000 лв.
(3) Нарушенията по ал. 1 и 2 се установяват с актове на длъжностни лица от Изпълнителна агенция „Медицински надзор“, а
наказателните постановления се издават от
изпълнителния директор на Изпълнителна
агенция „Медицински надзор“.“
11. В чл. 106, ал. 3 думите „и 105е“ се
заменят със „105е и 105и“.
12. В чл. 111:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Средствата, заплатени от НЗОК за
лечение при увреждане на собственото здраве
или на здравето на други лица при умишлено престъпление, както и при увреждане на
здравето на други лица, извършено в състояние на алкохолно опиянение или употреба
на наркотични или упойващи вещества, се
възстановяват на НЗОК от причинител я
заедно със законната лихва и разходите по
възстановяването.“;
б) създават се ал. 3 и 4:
„(3) А дминистративните органи и органите на съдебната власт, пред които с влязъл
в сила акт са установени обстоятелства и
лица по ал. 1, предоставят на НЗОК информацията, необходима за действията по възстановяване на сумите на НЗОК или РЗОК,
в едномесечен срок.
(4) Националната здравноосигу рителна
каса създава и поддържа регистър, в който
се вписват данните по ал. 3. Правилата за
създаването, воденето, достъпа до регистъра
и съхраняването на данните се утвърждават
от управителя на НЗОК.“
§ 76. В Закона за медицинските изделия
(обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 110 от
2008 г., бр. 41 и 82 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г.,
бр. 39 и 60 от 2011 г., бр. 54 и 84 от 2012 г.,
бр. 14 и 38 от 2015 г., бр. 14 и 43 от 2016 г.,
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бр. 84, 102 и 105 от 2018 г. и бр. 17 от 2019 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 30а:
а) в ал. 2 се създават т. 5 и 6:
„5. търговска информация, включително
продажна цена на медицинското изделие,
удостоверена с документ, представен пред
съответното митническо учреждение, какт о и з а п р ои зв од и т е л я /у п ъ л номощен и я
представител, вносителя или търговеца на
медицинското изделие, когато медицинското
изделие се внася от трета държава;
6. стойност та, на която медицинското
изделие е заплатено от Националната здравноосигу рителна каса, Министерството на
здравеопазването, лечебните заведения по
чл. 5 от Закона за лечебните заведения и
от лечебните заведения с държавно и/или
общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона
за лечебните заведения.“;
б) създава се нова ал. 3:
„(3) Информацията по ал. 2, т. 5 и 6 е
достъпна само за институциите и лицата,
които заплащат съответното медицинско
изделие. Институциите и лицата по ал. 2,
т. 6 нямат право да предоставят получената
информация на трети лица.“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Условията и редът за включване на
медицински изделия в списъка по ал. 1, за
предоставяне и съхраняване на информацията
по ал. 2, както и за поддържането и достъпа
до списъка по ал. 1, се определят в наредба,
издадена от министъра на здравеопазването.“;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5.
2. В чл. 30б:
а) в ал. 2 думите „чл. 30а, ал. 3“ се заменят с „чл. 30а, ал. 4“;
б) създава се ал. 3:
„(3) С наредбата по чл. 30а, ал. 4 се определят и условията и редът за определяне на
стойността, до която се заплащат помощните
средства, приспособленията и съоръженията за хората с увреждания със средства по
чл. 23, ал. 1, т. 11 от Закона за здравното
осигуряване.“
3. В чл. 79:
а) в ал. 1, изречение първо думите „проверява документацията по чл. 78 и 78а“ се
заменят с „оценява документацията по чл. 78
и проверява документацията по чл. 78а“;
б) в ал. 2 думите „като данните за помещенията им за съхранение и търговия и
списъкът на категориите медицински изделия
се вписват в регистъра по чл. 81“ се заменят
с „или прави мотивиран отказ“.
4. В чл. 80 ал. 4 се изменя така:
„(4) Изпълнителната агенция по лекарствата оценява документацията към заявлението
за промяна на разрешението по чл. 79, ал. 2.
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Изпълнителният директор на ИАЛ издава
разрешение за промяна на разрешението
по чл. 79, ал. 2 или прави мотивиран отказ
в 14-дневен срок от датата на подаване на
документацията по ал. 1.“
5. Създава се чл. 127а:
„Чл. 127а. Който наруши разпоредбата на
чл. 30а, ал. 3, се наказва с глоба в размер
от 2000 до 6000 лв.“
§ 77. В Закона за хората с увреждания
(обн., ДВ, бр. 105 от 2018 г.; изм., бр. 24 и
101 от 2019 г. и бр. 28 и 44 от 2020 г.) в чл. 73
ал. 4 се изменя така:
„(4) Механизмът за финансиране и стандартите по ал. 3 се определят с наредбата по
чл. 45, ал. 9 от Закона за здравното осигуряване и с наредбата по чл. 30а, ал. 4 от Закона
за медицинските изделия, а механизмът за
предоставяне – в правилника за прилагане
на закона.“
§ 78. (1) Подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон, Закона
за здравното осигуряване, Закона за медицинските изделия и на Закона за хората с
увреждания се приемат, съответно издават
и привеждат в съответствие, в срок до три
месеца от влизането в сила на този закон.
(2) До приемането, съответно издаването, и привеж дането в съответствие на
подзаконовите нормативни актове по ал. 1
се прилагат действащите подзаконови нормативни актове, доколкото не противоречат
на съответния закон.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 16 юли 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5293

РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-омбудсман
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 11, ал. 1 от Закона за омбудсмана
РЕШИ:
Избира Елена Николова Чернева-Маркова
за заместник-омбудсман.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 22 юли 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
5379
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РЕШЕНИЕ

за изготвяне и внасяне на доклад от Главния
прокурор на Република България
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 във връзка с чл. 84, т. 16, изр. второ от
Конституцията на Република България и чл. 91
във връзка с чл. 90 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Главният прокурор на Република България
да изготви и внесе за разглеждане Доклад за
дейността на прокуратурата по прилагането на
закона в периода януари – август 2020 г.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 23 юли 2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5399

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по вероизповеданията и правата на човека
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Елена Владимирова Ангелинина
за член на Комисията по вероизповеданията
и правата на човека.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 23 юли 2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5400
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РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по отбрана
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Тома Любомиров Биков за член
на Комисията по отбрана.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 23 юли 2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5402

РЕШЕНИЕ

за пром яна в състава на Комиси ята по
културата и медиите
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Освобождава Лъчезар Богомилов Иванов като член на Комисията по културата и
медиите.
2. Избира Калин Любенов Вельов за член
на Комисията по културата и медиите.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 23 юли 2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5403

РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

за промяна в състава на Комисията по политиките за българите в чужбина

за попъ лване състава на Комиси ята по
външна политика

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

Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание

РЕШИ:
Освобождава Тома Любомиров Биков като
член на Комисията по политиките за българите
в чужбина.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 23 юли 2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5401

РЕШИ:
Избира Лъчезар Богомилов Иванов за член
на Комисията по външна политика.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 23 юли 2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5404
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РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 21, ал. 3 от Правилника за организацията
и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Елена Владимирова Ангелинина за
член на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 23 юли 2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5405

РЕШЕНИЕ

за избиране на заместник-председател на
Комисията за финансов надзор
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 2 от Закона за
Комисията за финансов надзор
РЕШИ:
Избира Вла дими р Николаев Савов за
заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Застрахователен надзор“.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 23 юли 2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
5451

РЕШЕНИЕ

за избиране на член на Комисията за
финансов надзор
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8
и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република
България и чл. 5, ал. 2 от Закона за Комисията
за финансов надзор
РЕШИ:
Избира Петър Георгиев Джелепов за член
на Комисията за финансов надзор, подпомагащ
политиката є по анализ и оценка на рисковете
на финансовите пазари, усъвършенстване на
надзорната практика и защита на интересите
на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица.
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Решението е прието от 44-то Народно събрание на 23 юли 2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
5452

РЕШЕНИЕ

за персонални промени в Министерския съвет
на Република България
Народното събрание на основание чл. 84, т. 6
от Конституцията на Република България и във
връзка с Решение на Народното събрание за
избиране на Министерски съвет на Република
България от 4 май 2017 г. (ДВ, бр. 37 от 2017 г.),
Решение на Народното събрание за персонални
промени в Министерския съвет на Република
България от 10 ноември 2017 г. (ДВ, бр. 91 от
2017 г.), Решения на Народното събрание за
персонални промени в Министерския съвет на
Република България от 20 септември 2018 г.
(ДВ, бр. 78 от 2018 г.), Решение на Народното
събрание за персонални промени в Министерския съвет на Република България от 21 ноември 2018 г. (ДВ, бр. 97 от 2018 г.), Решение на
Народното събрание за персонални промени
в Министерския съвет на Република България
от 20 декември 2018 г. (ДВ, бр. 107 от 2018 г.),
Решение на Народното събрание за персонални
промени в Министерския съвет на Република
България от 5 април 2019 г. (ДВ, бр. 29 от
2019 г.), Решение на Народното събрание за
персонални промени в Министерския съвет
на Република България от 15 май 2019 г. (ДВ,
бр. 40 от 2019 г.), Решение на Народното събрание за персонални промени в Министерския
съвет на Република България от 3 декември
2019 г. (ДВ, бр. 96 от 2019 г.) и Решение на
Народното събрание за персонални промени
в Министерския съвет на Република България от 15 януари 2020 г. (ДВ, бр. 5 от 2020 г.)
РЕШИ:
1. Освобождава:
Владислав Иванов Горанов като министър
на финансите;
Младен Найденов Маринов като министър
на вътрешните работи;
Емил Любенов Караниколов като министър
на икономиката;
Кирил Миланов Ананиев като министър на
здравеопазването;
Николина Панайотова Ангелкова като министър на туризма.
2. Избира:
Марияна Петкова Николова – заместник
министър-председател по икономическата и
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демографската политика, и за министър на
туризма;
Кирил Миланов Ананиев за министър на
финансите;
Христо Богомилов Терзийски за министър
на вътрешните работи;
Лъчезар Димитров Борисов за министър
на икономиката;
Костадин Георгиев Ангелов за министър на
здравеопазването.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 24 юли 2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
5453

РЕШЕНИЕ

за прекратяване пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Владислав
Иванов Горанов като народен представител от
Двадесет и четвърти изборен район – София.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 24 юли 2020 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5454

ПРЕЗИДЕНТ
Н А РЕПУ БЛИК АТА
УКАЗ № 145
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Мая Николова Добрева от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България във Великото
херцогство Люксембург.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 15 юли 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5435

ВЕСТНИК
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УКАЗ № 146
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам П ламен Любоми ров Бончев – извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Кралство Белгия,
и за извънреден и пълномощен посланик на
Република България във Великото херцогство
Люксембург със седалище в гр. Брюксел,
Кралство Белгия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 15 юли 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5436

УКАЗ № 148
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Татяна Тодорова Сърбинска
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие
за особено значимите є заслуги в областта
на културата.
Издаден в София на 20 юли 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
5437

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154
ОТ 21 ЮЛИ 2020 Г.

за приемане на Прави ла за п лаване по
река Дунав
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правила за плаване по река Дунав съгласно приложението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се Правилата за плаване по
река Дунав, приети с Постановление № 83
на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 35
от 2013 г.).

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

§ 2. Приложението към член единствен
се обнародва като притурка на „Държавен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5353

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 158
ОТ 23 ЮЛИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2020 г. в размер 3 415 990 лв. за
финансиране на дейности, необходими за реализиране на проекти по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 – 2020.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1 да се увеличат
разходите по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно
и училищно образование. Учене през целия
живот“, бюджетна програма „Училищно образование“, по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2020 г., както
и показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 и 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и науката да извърши произтичащите промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2020 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния
бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на образованието
и науката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5397

ВЕСТНИК
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159
ОТ 23 ЮЛИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 2 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
с цел изпълнение на част от дейностите по
„Доизг ра ж дане на национа лната здравна
информационна система (НЗИС) – етап 1 и
етап 2“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
(3) Увеличава целевите текущи и капиталови разходи в областта на електронното
управление и за използваните информационни
и комуникационни технологии по чл. 55, ал. 1
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г. на Министерството на
здравеопазването с общо 2 000 000 лв., в т.ч.
капиталови разходи 2 000 000 лв.
(4) Със сумата по aл. 1 да се увеличат
разходите по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма
„Контрол на медицинските дейности, здравна
информация и електронно здравеопазване“,
по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
Чл. 2. Увеличава утвърдените показатели по
чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2020 г. за максимален размер на ангажиментите за разходи,
които могат да бъдат поети през 2020 г., с
9 862 000 лв. и нови задължения за разходи,
които могат да бъдат натрупани през 2020 г.,
с 2 000 000 лв.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши налагащите се промени по бюджета
на Министерството на здравеопазването за
2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши
произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2020 г.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 55, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
§ 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
5398

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160
ОТ 24 ЮЛИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2020 г. за финансово подпомагане на общините за ремонт,
възстановяване, изграждане и довършване
на военни паметници
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери
за други целеви разходи за 2020 г. в размер
300 000 лв. за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване на военни паметници, разпределени по общини съгласно
приложението.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят
за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително на бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 55а и чл. 109, ал. 3 от Закона за
публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на кметовете на съответните общини по бюджетите, на които се одобряват
допълнителните трансфери.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1
СПИСЪК
на военни паметници по общини за финансово
подпомагане за ремонт, възстановяване, изграждане и довършване за 2020 г.
№
по
ред

ВЕСТНИК
№
по
ред
1.

ПО БЮДЖЕТИТЕ НА
ОБЩИНИТЕ

Общо:
300 000 лв.

1.
2.

Изработване и монтаж на паметна плоча на войводата Стоян
Мълчанов (������������������
�������������������
участник в Балканските войни 1912 – 1913 г.) в
гр. Гоце Делчев.

2 000 лв.

Общо:

2 000 лв.

Община Петрич
Възстановяване и ремонт на
новооткрити военни гробове от
времето на гръцко-българския
военен конфликт през 1925 г.
в землището на с. Тополница.
Общо:

Средства
(в лв.)

7 000 лв.

7 000 лв.

Ремонт на паметната плоча
на подофицер Илия Димитров
Дуров в с. Катунци.
Ремонт на паметник-чешма
на загиналите във войните от
1912 – 1918 г. в с. Плоски.
Общо:

400 лв.
800 лв.
1 200 лв.

Община Струмяни
1.

Реставрация на чешма-паметник на загиналите във войните
от 1912 – 1945 г. в с. Микрево.
Общо:

700 лв.
700 лв.

Община Поморие
1.

Изграждане на монумент с имената на загиналите във войните
от с. Козичино.
Общо:

7 000 лв.
7 000 лв.

Община Средец
1.

2.
3.

Изграждане на мемориал на
воен н и т е поделен и я в гар низон Средец през периода
1950 – 2002 г. в гр. Средец.
Доизграждане на паметника
на загиналите във войните от
1912 – 1918 г. в с. Загорци.
Изграждане на паметника на
загиналите във войните в с. Орлинци.
Общо:

4 500 лв.

2 000 лв.
3 000 лв.
9 500 лв.

Община Аврен
1.

Ремонт на постамента на паметника на загиналите във войните
в с. Синдел.
Общо:

2 800 лв.
2 800 лв.

Община Ветрино
1.

Община Гоце Делчев
1.

Паметници

Община Сандански

Средства
(в лв.)

Паметници

С Т Р. 2 1

Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Доброплодно.
Общо:

2 500 лв.
2 500 лв.

Община Долни чифлик
1.

Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Старо
Оряхово.
Общо:

900 лв.
900 лв.

С Т Р.
№
по
ред
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Средства
(в лв.)

Паметници

ВЕСТНИК
№
по
ред

Община Провадия
1.
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Община Брегово

Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Добрина.

5 000 лв.

Общо:

1.

2 500 лв.

5 000 лв.

Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1885 –
1945 г. в гр. Брегово.
Общо:

2 500 лв.

Ремонтни дейности по конструкцията на паметника на
з а г и на л и т е в ъв вой н и т е в
с. Чернево.

1 100 лв.

Община Ново село

Общо:

1 100 лв.

Община Суворово
1.

1.

Община Велико Търново
Ремонтно-реставрационни дейности по паметника на опълченците в с. Ресен.

9 000 лв.

2.

Реставрация на паметника на
загина ли те във войни те от
1912 – 1918 г. в с. Церова кория.

1 300 лв.

Общо:

10 300 лв.

1.

Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Поликраище.

5 000 лв.

Общо:

5 000 лв.

Община Павликени
Ремонт на паметник на загиналите във войните в с. Бутово.

2 500 лв.

Общо:

2 500 лв.

Община Полски Тръмбеш
1.

Ремонт на паметни плочи с
имената на загина лите във
войните в с. Обединение.

200 лв.

2.

Ремонт на паметника на загиналите във Втората световна
война в с. Петко Каравелово.

4 000 лв.

Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1912 –
1918 г. в с. Раданово.

1 500 лв.

Общо:

5 700 лв.

3.

Общо:

2 500 лв.

Реставрация на паметника на
загиналите във войните в с. Горно Пещене.

2 300 лв.

Общо:

2 300 лв.

1.

Реставрация на паметника на
поручик-летец Иван Петров
Вътов в с. Бъркачево.

300 лв.

2.

Ремонт на Пантеона с имената
на загиналите във войните в
с. Габаре.

700 лв.

3.

Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1912 –
1918 г. в с. Галиче.

2 500 лв.

Общо:

3 500 лв.

Рехабилитация на паметника
на загиналите за Родината,
намиращ се в кв. Шумели на
гр. Габрово

300 лв.

Общо:

300 лв.

Ремонт на паметна плоча-морена с имената на загиналите във
войните от с. Царева ливада.

2 600 лв.

Общо:

2 600 лв.

1.

Ремонт на паметника на загиналите добруджанци през Втората
световна война в градския парк
на гр. Добрич.

7 000 лв.

2.

Подмяна на част от бетонните
кръстове с имената на погребаните във Военно гробище-музей
в гр. Добрич.

6 000 лв.

Общо:

13 000 лв.

Община Габрово
1.

Община Дряново
1.

Община Добрич

Община Стражица
1.

2 500 лв.

Община Бяла Слатина

Община Горна Оряховица

1.

Изграждане на паметник на загиналите през Втората световна
война в с. Ново село.
Община Враца

1.

1.

Средства
(в лв.)

Паметници

Възстановяване на паметника
на загиналите във войните от
1912 – 1945 г. в с. Бряговица.

6 000 лв.

Общо:

6 000 лв.

Община Видин
1.

Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1912 –
1945 г. в с. Дружба.

4 000 лв.

2.

Ремонт на паметника на загиналите във Втората световна
война в двора на църквата в
с. Кошава.

2 000 лв.

Общо:

6 000 лв.

Община Добричка
1.

Ремонт на паметника на загиналите във войните между селата
Бдинци и Вратарите.

1 500 лв.
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№
по
ред
2.

ДЪРЖАВЕН
Средства
(в лв.)

Паметници
Реставрация, преместване и
монтаж на паметника на подофицер Драган Райков Узунов в
с. Драганово.

1 100 лв.

Общо:

2 600 лв.

ВЕСТНИК
№
по
ред
1.

Изграждане на паметник на
загиналите във войните в с. Гигинци.

7 000 лв.

Общо:

7 000 лв.

Ремонт на паметника на загиналите в Балканските войни в
двора на манастира в с. Пещера.

2 900 лв.

Общо:

2 900 лв.

Ремонт на паметника-костница на загиналите по време на
Втората световна война край
с. Слишовци.

15 000 лв.

Общо:

15 000 лв.

1.

Ремонт на паметника-пилон
на загиналите беленчани във
войните в гр. Белене.

5 200 лв.

2.

Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1912 –
1945 г. в с. Татари.

2 000 лв.

Общо:

7 200 лв.

Дописване на липсващи имена
на загинали във войните върху
войнишкия паметник-пирамида в с. Загражден.

1 700 лв.

Общо:

1 700 лв.

Община Земен

Рехабилитация на паметника
на загиналите във войните в
с. Грамаждано.

3 500 лв.

Общо:

3 500 лв.

1.

Община Ябланица
1.

Община Трън

Рехабилитация на паметника на
загиналите във войните
в гр. Ябланица.

2 300 лв.

Общо:

2 300 лв.

1.

Община Георги Дамяново
1.

2.

Изработване и поставяне на
бара леф на капитан Камен
Луков Пейнски – капелмайстор
на 34-ти пех. Троянски полк в
с. Копиловци.

7 000 лв.

Изграждане на мемориал-триптих в памет на загиналите
във войните жители на с. Дива
Слатина.

4 000 лв.

Общо:

11 000 лв.

Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1912 –
1918 г. в с. Станево (Чучан).

2 300 лв.

Общо:

2 300 лв.

Ремонт на паметника-костница на загиналите във Втората
световна война в с. Дъбравите.

5 000 лв.

Общо:

5 000 лв.

Община Лом
1.

Община Белово
1.

Община Белене

Община Гулянци
1.

Община Долни Дъбник
1.

Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Петърница.

700 лв.

2.

Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1885 –
1945 г. в с. Крушовица.

1 100 лв.

Общо:

1 800 лв.

1.

Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Божурлук.

2 900 лв.

2.

Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Трънчовица.

3 500 лв.

Общо:

6 400 лв.

Община Панагюрище
1.

Средства
(в лв.)

Паметници
Община Брезник

Община Кюстендил
1.

С Т Р. 2 3

Реконструкция на паметника
на загиналите във войните в
с. Бъта и добавяне на липсващи
имена.

6 000 лв.

Общо:

6 000 лв.

1.

Изработване на фундамент за
паметната плоча на загиналите
във войните в с. Зидарци.

200 лв.

2.

Ремонт на паметника на подофицер Симеон К. Георгиев
(загинал през Втората световна
война) в с. Черна гора.

300 лв.

Общо:

500 лв.

Община Левски

Община Перник

Община Калояново
1.

Възстановяване на паметната
плоча с имената на загиналите в
Балканските войни в с. Ръжево
Конаре.

3 000 лв.

Общо:

3 000 лв.

С Т Р.
№
по
ред
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Паметници

Средства
(в лв.)

Община Първомай
1.

Доизграждане на паметника
на загиналите във войните в
с. Драгойново.
Общо:
Изграждане на „Военен мемориал на гарнизон Разград“ в
Разград.
Общо:

№
по
ред
2.

2.

Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1912 –
1918 г. в парк „Омол“ в гр. Кубрат.
Ремонт на паметника на загиналите във войните в двора на
училището в с. Каменово.
Общо:

3 000 лв.

Общо:

10 000 лв.

12 000 лв.

Община Тутракан
Реконструкция на два артилерийски форта от Тутраканската
крепост при с. А нтимово и
с. Пожарево.

8 000 лв.

11 000 лв.

1.

11 000 лв.

Общо:

8 000 лв.

4 000 лв.

1. Възстановяване на паметната
плоча с имената на загиналите
във войните в с. Жельо войвода.

800 лв.

2.

Възстановяване на надписите
върху паметника на загиналите
във войните в гр. Кермен.

700 лв.

3.

Подмяна на паметна плоча
с имената на загиналите във
войните в с. Николаево.

1 100 лв.

Общо:

2 600 лв.
7 000 лв.

1 900 лв.

Ремонт на паметника-костница
на загиналите за освобождението на Родопите през 1912 г. в
с. Полковник Серафимово.
Общо:

7 000 лв.

2 800 лв.

Община Девин
Ремонт на паметника на загиналите за свободата и независимостта на България в гр. Девин.

700 лв.

2 000 лв.

Общо:

700 лв.

2 000 лв.

Община Ботевград

Община Сливен

1 400 лв.
5 400 лв.

Община Русе
1.

2.

Възстановяване на липсващ
щик от паметника на загиналите в Сръбско-българската
война в гр. Русе.
Възстановяване на плоча с
имената на загина лите във
Втората световна война в кв.
Средна кула.
Общо:

900 лв.
Община Смолян
1.

Община Две могили
1.

Рехабилитация и почистване на
паметника на загиналите във
войните в с. Батишница.
Общо:

1.

Община Сливо поле
1.

2.

Почистване и ремонт на паметника на загиналите във войните
в с. Бабово.
Почистване и възстановяване
на паметна плоча с имената
на загиналите във войните в
с. Юделник.
Общо:

1.
2 400 лв.

2 000 лв.

Поч ис т в а не н а п а ме т н и к а
на загиналите във войните в
с. Джулюница.
Общо:

1.
4 400 лв.
600 лв.
600 лв.

Изграждане на паметник на
загиналите кавалеристи от 9-и
конен полк през септември
1916 г. и на загиналите във
войните жители на с. Гарван.

7 000 лв.

7 000 лв.

Общо:

7 000 лв.

Изграждане на паметник на
загиналите във войните за национално обединение и във Втората световна война в гр. Своге.

10 000 лв.

Общо:

10 000 лв.

Столична община –
район „Нови Искър“
1.

Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1912 –
1918 г. в с. Кътина.

2 100 лв.

2.

Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1912 –
1918 г. в с. Балша.

3 000 лв.

Общо:

5 100 лв.

Община Ситово
1.

Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1885 –
1945 г. в с. Трудовец.
Община Своге

Община Ценово
1.

Средства
(в лв.)

Паметници
Доизграждане на паметника на
участниците и загиналите във
войните в с. Добротица.

Община Кубрат
1.
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12 000 лв.

Община Разград
1.

ВЕСТНИК
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Средства
(в лв.)

Паметници
Столична община –
район „Овча купел“

1.

1.

Ремонт на военен мемориален
паметник в парк „Горна баня“
в кв. Горна баня.

4 000 лв.

Общо:

4 000 лв.
2 500 лв.

Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Калояновец.

3 200 лв.

Общо:

5 700 лв.

Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1912 –
1945 г. в г ра дск и я парк на
гр. Гурково.

3 600 лв.

Общо:

3 600 лв.

Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Бял извор.

5 000 лв.

Общо:

5 000 лв.

Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1912 –
1945 г. в с. Тихомирово.

900 лв.

Общо:

900 лв.

1.

Ремонт на паметник����������
а���������
на загиналите през войните от 1912 –
1945 г. в с. Димитриево.

350 лв.

2.

Ремонт на паметник����������
а���������
на загиналите през войните от 1912 –
1918 г. в с. Яздач.

350 лв.

Общо:

700 лв.

Община Гурково
1.

Община Опан
1.

Община Раднево
1.

Община Чирпан

Община Любимец
1.

2.

Средства
(в лв.)

Паметници

Ремонт на паметник-чешма с
имената на загиналите във войните от 1912 – 1918 г. в с. Силен.

6 000 лв.

Общо:

6 000 лв.

ОБЩО 300 000 лв.
5455

Ремонт на паметника на загиналите във войните в с. Горно
Ботево.

2.

№
по
ред
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Община Стамболово

Община Стара Загора
1.

ВЕСТНИК

Ремонт на паметника на загиналите във войните от 1912 –
1945 г. в с. Лозен.

1 600 лв.

Ремонт на паметник����������
а���������
на загиналите във войните от 1912 –
1945 г. в с. Малко градище.

3 800 лв.

Общо:

5 400 лв.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161
ОТ 24 ЮЛИ 2020 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на правосъдието
за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи в размер 227 300 лв. по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2020 г.
за изплащане на обезщетения по чл. 60з
от Закона за съдебната власт за периода от
1 април 2020 г. до 30 юни 2020 г.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на правосъдието“, бюджетна програма „Правна рамка за функционирането на съдебната
система“ по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2020 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 4. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на правосъдието за 2020 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши съответните промени по централния
бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси във връзка с чл. 60к от Закона за
съдебната власт.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на правосъдието.

С Т Р.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5456

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 162
ОТ 24 ЮЛИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Правилника за
прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, приет с
Постановление № 46 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 63 от 2010 г., бр. 53, 63 и 68 от 2011 г.,
бр. 36, 54, 92 и 99 от 2012 г., бр. 48 от 2013 г.,
бр. 37 и 77 от 2014 г., бр. 40 от 2015 г., бр. 27 от
2016 г., бр. 8 и 74 от 2017 г., бр. 107 от 2018 г.,
бр. 21 и 51 от 2019 г. и бр. 37 от 2020 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Военнослужещите се преназначават
на длъжност от министъра на отбраната или
от оправомощени от него длъжностни лица
при назначаване на длъжност във:
1. по-високо длъжностно ниво;
2. същото длъжностно ниво;
3. по-ниско длъжностно ниво.“
2. В ал. 2 думите „както и ако притежават необходимото разрешение за достъп до
класифицирана информация“ се заменят със
„с изключение на случаите, предвидени в
правилника“.
§ 2. В чл. 33а, ал. 1 думата „еднократно“
се заличава, а думите „на по-висока длъжност“ се заменят с „на длъжност в по-високо
длъжностно ниво“.
§ 3. Създава се нов чл. 33б:
„Чл. 33б. (1) На военнослужещите с висши офицерски звания и с военно звание
„полковник“ (капитан I ранг), които заемат
длъжност повече от 4 години могат да се
предлагат други длъжности в същото или повисоко длъжностно ниво по реда на чл. 32,
т. 4, буква „а“ или т. 6.
(2) При отказ на военнослужещ да заеме
предложената му длъжност по ал. 1 командирът (началникът) или ръководителят на
съответната структура в 5-дневен срок от получаването на отказа уведомява по команден
ред министъра на отбраната за отказа, като
прилага копие от протокол от проведена беседа с военнослужещия и кадрова справка.“
§ 4. Досегашният чл. 33б става чл. 33в и
се изменя така:
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„Чл. 33в. За преназначаване на военнослужещите по реда на чл. 32, т. 4, буква „а“ или
т. 6, извън случаите по чл. 33а, се изисква
писменото им съгласие.“
§ 5. В чл. 34 думите „по-ниска длъжност“
се заменят с „длъжност в по-ниско длъжностно ниво“.
§ 6. В чл. 37 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „след изготвяне на списъците по чл. 32, т. 2“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В Регистрите на вакантните длъжности
се обявяват вакантните длъжности, както и:
1. длъжностите, които се овакантяват до
края на календарната година и не са определени за включване в списъците по чл. 32, т. 2;
2. длъжностите на военнослужещите, които навършват пределна възраст по чл. 160,
ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България в едногодишен
период от датата на годишното разместване
и не са определени за включване в списъците
по чл. 32, т. 2.“
3. Алинеи 4 и 5 се отменят.
4. В ал. 6 думите „Автоматизираната информационна система на Българската армия“
се заменят с „Комуникационно-информационната система „Щит“.
5. В ал. 7 накрая се поставя запетая и
се добавя „а се заемат при условията и по
реда, определени съответно в Правилника за
прилагане на Закона за военната полиция и
Правилника за устройството и дейността на
служба „Военна информация“.
§ 7. В чл. 40а след думата „асистент“ се
поставя запетая, добавя се „ако отговарят на
условията на чл. 64а“ и се поставя запетая.
§ 8. В чл. 41 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В случаите по чл. 164, т. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България военнослужещите в срока
на предизвестието могат да кандидатстват
за назначаване на длъжност по регистрите
по чл. 37, ал. 1, като подават рапорт до командира (началника) на съответното военно
формирование или до ръководителя на съответната структура, където се водят на отчет
и доволствие, при спазване на процедурата
по чл. 38.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) В случаите по чл. 33б, ал. 2 в едногодишния срок на заемане на длъжността
си по чл. 156, ал. 3 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
военнослужещите могат да бъдат назначени на
длъжност при условията и по реда на чл. 32,
т. 1, буква „а“ или на чл. 32, т. 4, буква „а“,
или на чл. 32, т. 6.“
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§ 9. В чл. 51а се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се ал. 1:
„(1) Структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната
ежегодно до 31 декември изготвя план за
развитие на висшия команден състав на въоръжените сили за следващата календарна
година. Планът се утвърждава от министъра
на отбраната след обсъждане на Съвета по
отбрана и въз основа на него се предлагат
военнослужещи на длъжности, изискващи
висши офицерски звания.“
2. Досегашният текст на чл. 51а става ал. 2
и в нея в основния текст думите „по длъжностно разписание“ се заличават.
§ 10. Създава се чл. 51б:
„Чл. 51б. На длъжност, за която се изисква
старшо офицерско звание, може да се назначава офицер, притежаващ военно звание с
една степен по-ниско от изискващото се за
длъжността, когато:
1. е изтекъл минималният срок за престояване в длъжност и има не по-малко от
две години престой в притежаваното военно
звание;
2. отговаря на основните и специфичните
изисквания на длъжностната характеристика
за длъжността;
3. възможностите за кариерно развитие,
определени в атестационния формуляр, позволяват преназначаване на длъжност, изискваща
следващо военно звание;
4. не изтърпява дисциплинарно наказание
по чл. 244, т. 4, 5 и 6 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.“
§ 11. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо след думите
„военно формирование“ се поставя запетая и
се добавя „като в него се посочват не повече
от три длъжности“.
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Командирът (началникът) или ръководителят по ал. 4 писмено уведомява за
решението си военнослужещия, подал рапорт
по Регистъра на вакантните длъжности, чрез
съответния командир (началник) или ръководител.
(6) В случай че военнослужещият е избран
за назначаване на повече от една длъжност,
командирът (началникът) или ръководителят
по ал. 2 в тридневен срок писмено уведомява съответните структури по управление
на човешките ресурси (по личния състав)
за длъжността, на която военнослужещият
приема или отказва да бъде назначен.“
§ 12. В чл. 64а, ал. 3, т. 2 думата „четири“
се заменя с „пет“.
§ 13. В чл. 71у се създава ал. 6:

ВЕСТНИК
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„(6) Със заповед на министъра на отбраната
се обявява списък на специфичните длъжности
от списъка по ал. 2, за които Министерството
на отбраната, Съвместното командване на
силите, вид въоръжена сила, Съвместното
командване на специалните операции или
структура на пряко подчинение на министъра
на отбраната своевременно следва да организират подготовката на служителите си за
заемането им.“
§ 14. В чл. 71ф, ал. 1, т. 2 думите „чл. 33а
и 33б“ се заменят с „чл. 33а и 33в“.
§ 15. Член 76 се изменя така:
„Чл. 76. (1) Прекратяване на договора за
военна служба и освобождаване от военна
служба на основание чл. 162, т. 2 от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република България (при навършване на пределна
възраст от военнослужещия) се извършва при
спазване на следната процедура:
1. командирите (началниците) на военни формирования или ръководителите на
структури ежегодно до 31 октомври изготвят
и представят по команден ред до длъжностното лице, което има право да прекратява
договорите за военна служба:
а) списък на военнослужещите, които през
следващата календарна година навършват
пределна възраст за притежаваното военно
звание по чл. 160, ал. 1, 2 и 3 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България;
б) списък на военнослужещите, които през
следващата календарна година навършват
пределна възраст за притежаваното военно
звание по чл. 160, ал. 4 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България;
2. военнослужещите, желаещи да ползват правото си на квалификационен курс
по чл. 226е, ал. 2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България,
подават рапорт по команден ред;
3. министърът на отбраната взема военнослужещите по т. 2 в разпореждане по специален щат за времето на курса не по-рано
от 6 месеца преди датата на навършване на
пределната възраст;
4. за прекратяване на договора за военна
служба и освобождаване от военна служба се
издава заповед, с която договорът се прекратява
и военнослужещият се освобождава от военна
служба считано от датата на навършване на
пределната възраст.
(2) Списъците по ал. 1, т. 1 се изготвят
въз основа на подадена от военнослужещия
декларация, че е упражнил или не е упражнил правото си на пенсия за осигурителен
стаж и възраст при условията на Кодекса за
социално осигуряване, по образец, утвърден
от министъра на отбраната. При промяна на
декларираното в 7-дневен срок военнослуже-
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щият подава нова декларация. Декларацията
се съхранява в служебното дело на военнослужещия.
(3) При промяна на данните от списъците
по ал. 1, т. 1 командирът (началникът) на военното формирование или ръководителят на
съответната структура в 7-дневен срок изпраща
в донесение до структурата по управление
на човешките ресурси (по личния състав),
обслужваща длъжностното лице, което има
право да освободи военнослужещия от военна
служба, за актуализирането му.
(4) В случаите по чл. 160, ал. 3 от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република България министърът на отбраната взема
решение военнослужещ, заемащ длъжност, за
която се изисква хабилитация, да продължи да
заема длъжността при спазване на следния ред:
1. офицери с военно звание „полковник/
капитан I ранг“ – по предложение на началниците на военните академии, висшите военни
училища или ръководителите на съответните
структури, след решение съответно на академичния или научния съвет, и които са:
а) покрили минималните национални изисквания по Закона за развитие на академичния
състав в Република България и са вписани
в регистъра по чл. 2а, ал. 1 от същия закон;
б) изпълнили поне едно от следните изисквания:
аа) ръководили са не по-малко от трима
докторанти, успешно защитили дисертационни трудове, като са били единствен научен
ръководител на не по-малко от един от тях;
бб) били са ръководители, институционални
координатори или ръководители в национални/международни научни или образователни
проекти, чрез които са привлечени финансови
средства във военните академии и висшите
военни училища или в Министерството на
отбраната, Българската арми я или дру га
структура на пряко подчинение на министъра
на отбраната;
вв) имат публикации в научни издания,
реферирани и индексирани в световно известни бази данни с научна информация,
съответстващи на не по-малко от 80 точки
по минималните национални изисквания към
научната, преподавателската и/или художественотворческата или спортната дейност на
кандидатите за придобиване на научна степен и
за заемане на академичните длъжности „главен
асистент“, „доцент“ и „професор“ по научни
области и/или професионални направления;
в) участвали са в разработването на поне
една нова учебна програма за обучение за
придобиване на ОКС „бакалавър“, „магистър“
или докторска програма в системата на висшето военно образование или имат участие
в операция или мисия извън територията на
страната с изключение на военнослужещите
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от Военномедицинска академия и Института
по отбрана „Цветан Лазаров“;
2. за офицери с висше офицерско звание – след обсъждане в Съвета по отбрана.
(5) Договорът за военна служба на военнослужещ, който е навършил пределна възраст за
притежаваното военно звание, се прекратява
независимо дали е придобил право на пенсия
по чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване.
(6) В случаите по чл. 160, ал. 4 от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република България за длъжности, изискващи хабилитация, министърът на отбраната взема
решение по реда на ал. 4.“
§ 16. Създават се чл. 94а и 94б:
„Чл. 94а. (1) Прекратяване на договора за
военна служба и освобождаване от военна
служба на основание чл. 165, ал. 1, т. 12 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България (при изтичане на срока
по чл. 156, ал. 3) се извършва при спазване
на следната процедура:
1. командирите (началниците) на военни формирования или ръководителите на
структури ежегодно до 31 октомври изготвят
списък на военнослужещите по чл. 156, ал. 3
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, които са отказали да
заемат предложената им длъжност и едногодишният срок за заемането на длъжността им
изтича през следващата календарна година, и
го представят по команден ред до министъра
на отбраната;
2. един месец преди изтичане на едногодишния срок за престояване в длъжност на
военнослужещите по чл. 156, ал. 3 от Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република България командирите (началниците)
на военни формирования или ръководителите
на структури представят по команден ред до
министъра на отбраната протокола, с който
е констатиран отказът на военнослужещия,
и кадрова справка по чл. 33б, ал. 2;
3. за прекратяване на договора за военна
служба и освобождаване от военна служба се
издава заповед, с която договорът се прекратява и военнослужещият се освобождава от
военна служба, считано от датата на изтичане
на едногодишния срок за престояване в длъжност по чл. 156, ал. 3 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
и в случай че военнослужещият не е преназначен на длъжност по реда на чл. 41, ал. 3.
(2) При промяна на данните от списъка
по ал. 1, т. 1 командирът (началникът) на
военното формирование или ръководителят
на съответната структура в 7-дневен срок
изпраща донесение до структурата по управление на човешките ресурси към министъра
на отбраната за актуализирането му.
Чл. 94б. (1) Прекратяване на договора за
военна служба и освобождаване от военна
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служба на основание чл. 165, ал. 1, т. 13 от
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България (при упражнено право на
пенсия от военнослужещ с пределна възраст
по чл. 160, ал. 4) се извършва въз основа на
представено решение за отпускане на пенсия
със заповед на командира (началника) на военното формирование или на ръководителя
на съответната структура.
(2) В случаите, когато прекратяването на
договора по ал. 1 не е в правомощията на
командира (началника) на военното формирование или на ръководителя на съответната
административна структура, се прилага процедурата по чл. 78, ал. 2.
(3) Министърът на отбраната или оправомощено от него длъжностно лице по чл. 161,
т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България в двуседмичен
срок от датата на завеждане на предложението в регистратурата издава заповед за
прекратяване на договора за военна служба
и освобождаване на военнослужещия от военна служба.“
§ 17. В чл. 111, ал. 3 думите „40-годишна
възраст“ се заменят с „43-годишна възраст“,
думите „45-годишна възраст“ се заменят с
„48-годишна възраст“, а думите „49-годишна
възраст“ – с „52-годишна възраст“.
§ 18. В чл. 133 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Цивилните слу ж ители по трудово
правоотношение от Министерството на отбраната и структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната, за които се прилага
чл. 107а от Кодекса на труда, могат да бъдат
награждавани с наградите и отличията по
ал. 1, т. 1, 3 и 4.“
§ 19. В чл. 151 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „по-висока длъжност“ се
заменят с „длъжност в по-високо длъжностно
ниво“.
2. В т. 4 думите „по-висока длъжност“ се
заменят с „длъжност в по-високо длъжностно
ниво“.
§ 20. В чл. 156 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Служебното дело на
военнослужещия се изготвя“ се заменят със
„Служебното дело и АСК на военнослужещия
се изготвят“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Служебното дело получава уникален
номер от Електронния регистър по чл. 328,
ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.“
3. В ал. 4 думата „инвентарни“ се заличава.
4. Създава се ал. 5:
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„(5) Азбучните служебни карти се завеждат
в Регистър за отчитане на АСК.“
§ 21. В чл. 157 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „сержанти и войници“ се
заменят със „сержанти (старшини) и войници
(матроси)“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Регистърът за отчитане на АСК се
води общо за всички военнослужещи, като
се разделя на офицери, офицерски кандидати,
сержанти (старшини) и войници (матроси).“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „Регистърът по ал. 1 се извежда“ се
заменят с „Регистрите по ал. 1 и 2 се извеждат“.
§ 22. В чл. 158 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Дубликати на АСК за офицерите от
Българската армия и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната, с
изключение на служба „Военна полиция“ и
служба „Военна информация“, се изпращат
за водене и в структурата по управление на
човешките ресу рси в Министерството на
отбраната.“
2. В ал. 3, изречение първо и второ след
думите „Служебните дела“ се добавя „и АСК“.
3. В ал. 4 след думите „Служебните дела“
се добавя „и АСК“.
4. В ал. 5 думите „Служебните дела по ал. 1,
3 и 4 и азбучните служебни карти по ал. 2“
се заменят със „Служебните дела и АСК“.
5. Създава се ал. 6:
„(6) Азбучните служебни карти по ал. 2
може да се изготвят и съхраняват в електронен вид от структурата по управление на
човешките ресурси на Министерството на
отбраната, като се актуализират не по-малко
от два пъти в годината.“
§ 23. В чл. 159 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „азбучните служебни
карти“ се заменят с „АСК“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Извадените от служебното дело материали се унищожават от комисия, назначена
със заповед на съответния командир (началник)/ръководител.“
§ 24. В чл. 160 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 думите „отчет в“ се заличават.
2. Създава се ал. 7:
„(7) При прекратяване на договора за военна
служба и освобождаване от военна служба
дубликатите на АСК по чл. 158, ал. 2 на офицерите се унищожават от комисия, назначена
със заповед на министъра на отбраната.“
§ 25. В чл. 161 след думите „служебните
дела“ се добавя „и АСК“.
§ 26. В чл. 162, ал. 2 думите „от служебното си дело“ се заменят с „от оригинални
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документи, които се съхраняват в служебното
му дело“ и се поставя запетая.
§ 27. В преходни те и зак лючи телни те
разпоредби към Постановление № 191 на
Министерския съвет от 2017 г. за изменение
и допълнение на Правилника за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България (обн., ДВ, бр. 74 от
2017 г.; изм., бр. 107 от 2018 г.), в § 100, ал. 1,
накрая се поставя запетая и се добавя „до
учебната 2021/2022 година включително“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. В едномесечен срок от датата на влизането в сила на това постановление военнослужещите, които навършват пределна възраст
по чл. 160, ал. 1, 2 и 3 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
до края на 2020 г., подават декларация, че са
упражнили или не са упражнили правото си
на пенсия за осигурителен стаж и възраст
при условията на Кодекса за социално осигуряване, по образец, утвърден от министъра
на отбраната. Декларацията се съхранява в
служебното дело на военнослужещия.
§ 29. (1) Удължаване на пределната възраст в случаите по § 7, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от
преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България (ДВ, бр. 38 от 2020 г.)
може да се извърши, ако преди навършване
на пределна възраст от военнослужещия не е
определен друг военнослужещ за заемане на
длъжността му, при спазване на следния ред:
1. длъжността на военнослужещия, навършващ пределна възраст за военно звание по
чл. 160, ал. 1, т. 1 – 5 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България,
се включва в списъците по чл. 32, т. 2 или
в Регистрите на вакантните длъжности за
военнослужещи по чл. 37, ал. 1;
2. в случай че до три месеца преди навършването на пределната възраст от военнослужещия по т. 1 за длъжността му не е определен
за назначаване друг военнослужещ по реда на
чл. 32, т. 1 или т. 4, буква „а“, или т. 6, командирът (началникът) на военното формирование
или ръководителят на съответната структура
може да изготви мотивирано предложение
за удължаване на пределната му възраст за
военна служба, ако в последните три години
не са му налагани дисциплинарни наказания
по чл. 244, т. 4 – 6 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.
(2) Удължаването на пределната възраст
в случаите по § 7, ал. 1 за военнослужещите,
заемащи длъжност командир (началник) на
структура на пряко подчинение на министъра на отбраната, може да се извърши след
обсъждане на Съвет по отбрана.
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§ 30. Удължаване на пределната възраст
в случаите по § 7, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 38 от 2020 г.) може
да се извърши, ако преди навършването на
пределната възраст на военнослужещия не е
определен друг военнослужещ за заемане на
длъжността му, при спазване на следния ред:
1. За военнослужещ на академична длъжност, навършващ пределна възраст по чл. 160,
ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България – началникът/
ръководителят на съответното основно звено във висшето военно училище, военната
академия или научната организация може да
изготви предложение за удължаването є при
условията и по реда на съответния правилник на висшето военно училище, военната
академия или научна организация.
2. За военнослужещ с военно звание „полковник“/„капитан I ранг“, навършващ пределна възраст по чл. 160, ал. 3 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България – началникът/ръководителят на съответното основно звено във висшето военно
училище, военната академия или научната
организация може да изготви предложение
за удължаването є при условията и по реда
на съответния правилник на висшето военно училище, военната академия или научна
организация.
3. Академичният или научният съвет не покъсно от 4 месеца преди датата на навършване
на пределната възраст от военнослужещия по
т. 1 и 2 може да вземе решение за изготвяне
на мотивирано предложение за удължаване
на пределната възраст.
§ 31. Удължаване на пределната възраст
в случаите по § 7, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона
за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 38 от 2020 г.) може
да се извърши, ако преди навършването на
пределната възраст от военнослужещия не е
определен друг военнослужещ за заемане на
длъжността му, при спазване на следния ред:
1. За длъжностите на офицерите от висшия
команден състав, които навършват пределна
възраст за притежаваното военно звание по
чл. 160, ал. 1, т. 6 – 9 или ал. 3 от Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, се определят военнослужещи в
плана по чл. 51а, ал. 1.
2. В случай че не е определен военнослужещ
за длъжностите по реда на т. 1, на Съвет по
отбрана може да бъде обсъдено мотивирано
предложение за удължаване на пределната
възраст на заемащия съответната длъжност
офицер.
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§ 32. Удължаване на пределната възраст за
военнослужещите от служба „Военна полиция“ в случаите по § 7, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
(ДВ, бр. 38 от 2020 г.) може да се извърши, в
случай че няма определен друг военнослужещ
за заемане на длъжността, при спазване на
следния ред:
1. Длъжността на военнослужещия, навършващ пределна възраст за военно звание по
чл. 160, ал. 1, т. 1 – 5 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България,
се включва в списъците по чл. 32, т. 2 или в
Регистъра на вакантните длъжности по чл. 56
от Правилника за прилагане на Закона за
военната полиция.
2. В случай че в срок до три месеца преди навършване на пределната възраст от
военнослужещия по т. 1 не е определен друг
военнослужещ за назначаване на длъжност
по реда на чл. 73 от Правилника за прилагане
на Закона за военната полиция, директорът
на служба „Военна полиция“ може да изготви мотивирано предложение за удължаване
на пределната възраст за военна служба за
военнослужещия по § 7, ал. 1 и ал. 2, т. 1 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България,
при условие че в последните три години не
са му налагани дисциплинарни наказания
по чл. 244, т. 4 – 6 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България.
§ 33. (1) За военнослужещите от служба
„Военна информация“ в случаите по § 7, ал. 1
и ал. 2, т. 1 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България (ДВ, бр. 38 от 2020 г.)
министърът на отбраната може да вземе решение за удължаване на пределната възраст за
военна служба след мотивирано предложение
от директора на службата.
(2) Директорът на службата може да предложи удължаване на пределната възраст за
военна служба на военнослужещ от службата, ако не е определен друг военнослужещ
за заемане на длъжността, при спазване на
следния ред:
1. структурата, отговаряща за управлението на човешките ресурси на службата,
до 31 август на предходната година изготвя
списък на военнослужещите по ал. 1, които
навършват пределна възраст за притежаваното
военно звание през следващата година, и на
заеманите от тях длъжности и го предоставя
за разглеждане на комисията по чл. 58 от
Закона за военното разузнаване;
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2. по искане на комисията непосредствените началници на военнослужещите по т. 1
предлагат други военнослужещи, отговарящи на изискванията за заемане на техните
длъжности, като мотивирано обосновават
предложението си;
3. комисията разглежда мотивираните предложения по т. 2 и определя военнослужещите,
отговарящи на изискванията за заемане на
съответните длъжности, които предлага на
директора на службата за назначаване;
4. за военнослужещ, за длъжността на
когото не по-късно от три месеца преди навършването на пределна възраст комисията
не е определила друг военнослужещ, отговарящ на изискванията за заемането є, пределната възраст може да бъде удължена, ако
в последните три години не са му налагани
дисциплинарни наказания по чл. 244, т. 4 – 6
от Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България.
§ 34. (1) Министърът на отбраната може да
вземе решение за удължаване до три години
на пределната възраст за военна служба на
военнослужещ, упражнил към 24 април 2020 г.
правото си на пенсия за осигурителен стаж и
възраст при условията на Кодекса за социално
осигуряване.
(2) Решението по ал. 1 се взема при условията и по реда на § 29 – 33 не по-късно от
два месеца преди датата на навършване на
пределната възраст.
§ 35. (1) За военнослужещите, които навършват пределна възраст от 1 януари 2021 г.
до 30 юни 2021 г., удължаването на пределната
възраст в случаите по § 7, ал. 1 и ал. 2, т. 1
от преходните и заключителните разпоредби
към Закона за изменение и допълнение на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България (ДВ, бр. 38 от 2020 г.)
може да се извърши, ако до 1 декември 2020 г.
не е определен друг военнослужещ за заемане на длъжността по „Списък на вакантните
длъжности за военнослужещите, навършващи пределна възраст от 1 януари 2021 г. до
30 юни 2021 г.“ или по реда на чл. 32, т. 4,
буква „а“ или т. 6.
(2) Редът и сроковете за кандидатстване
и назначаване на длъжност по списъка по
ал. 1 се определят със заповед на министъра
на отбраната.
§ 36. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на отбраната.
§ 37. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5457
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ИНСПЕКТОРАТ
КЪМ ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Правилник за изменение и допълнение на
Правилника за организацията на дейността
на Инспектората към Висшия съдебен съвет
и за дейността на администрацията и на
експертите (обн., ДВ, бр. 103 от 2016 г.; изм.
и доп., бр. 35 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 9 ал. 1 се изменя така:
„(1) Инспекторатът има кръгъл печат с
логото на органа, изобразяващо два лъва,
които държат изправен щит с нарисувани
върху него меч и везни, а в кръга около тях
са изписани думите „Република България.
Инспекторат към ВСС“.
§ 2. В чл. 21, т. 4а след думите „чл. 17б
и 65 ЗЗЛД“ се поставя запетая и се добавя
„уведомления за нарушения на сигурността
на личните данни“.
§ 3. В чл. 23 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) По изключение заседания могат да се
провеждат и от разстояние (дистанционно)
чрез използване на технически средства.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 4. В чл. 33, ал. 1, т. 8 в края се добавя
„от общата администрация“.
§ 5. В чл. 36, ал. 1, т. 4 думата „отдел“ се
заменя с „дирекция“.
§ 6. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думата „отдел“ се
заменя с „дирекция“.
2. Създава се т. 9:
„9. участва в проверки по чл. 18 ЗЗЛД.“
§ 7. В чл. 46 т. 9 се отменя.
§ 8. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 4 и 5:
„4. с ъвме с т но с експер т и т е о т звено
„А налитично“ у частват в изготвянето на
информация, съдържаща в резюмиран вид
анонимизирани случаи на констатирани от
страна на ИВСС нарушения по чл. 175к ЗСВ,
която се включва в бюлетина за резултатите
от проверките и се публикува на интернет
страницата на Инспектората, като публикуването се осъществява един път годишно
след влизането в сила на съответните съдебни актове за наложени дисциплинарни
наказания;
5. съвместно с експертите от звено „Аналитично“ разработват насоки за подаване
на сигнали по чл. 175л, ал. 1 ЗСВ, които се
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предоставят на органите на съдебната власт
и се публикуват на интернет страницата на
Инспектората.“
2. В ал. 2 думите „по чл. 46, т. 1а, 5а“ се
заменят с „по чл. 46, т. 1, 2, 5“.
§ 9. В чл. 50, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 7 думата „отчет“ се заменя с „доклад“.
2. Създават се т. 9, 10 и 11:
„9. участват в изготвяне на всеки три месеца на проект на доклад до Висшия съдебен
съвет по чл. 60м, ал. 1 ЗСВ за констатираните от ИВСС нарушения при разглеждане
на заявления по чл. 60а, ал. 1 ЗСВ;
10. съвместно с експертите от звеното
по глава девета, раздел Іб от ЗСВ участват
в изготвянето на информация, съдържаща
в резюмиран вид анонимизирани слу чаи
на констатирани от страна на ИВСС нарушения по чл. 175к ЗСВ, която се включва
в бюлетина за резултатите от проверките
и се публикува на интернет страницата на
Инспектората, като публикуването се осъществява един път годишно след влизането
в сила на съответните съдебни актове за
наложени дисциплинарни наказания;
11. съвместно с експертите от звеното по
глава девета, раздел Іб от ЗСВ разработват
насоки за подаване на сигнали по чл. 175л,
ал. 1 ЗСВ, които се предоставят на органите
на съдебната власт и се публикуват на интернет страницата на Инспектората.“
§ 10. В чл. 52, ал. 1 след думите „чл. 54,
ал. 1, т. 1 и 2 ЗСВ“ се поставя запетая и се
добавя „по чл. 54, ал. 1, т. 15 ЗСВ“.
§ 11. В чл. 62 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 в края се добавя „в 7-дневен
срок от получаване на съобщението“.
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Когато подателят не отстрани недостатъците в посочения срок, сигналът се оставя
без разглеждане със становище.“
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават ал. 5 и 6.
§ 12. В чл. 65 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) Когато при предварителното проучване се установят данни за противоречива
с ъдебна п ра к т и к а и л и нео бход и мо с т о т
промяна в законодателството, се изготвя
мотивирано становище и се изпраща сигнал
по чл. 54, ал. 1, т. 4 или 7 ЗСВ.
(6) Когато при предварителното проучване
се установят данни за нарушения, които не
налагат извършването на проверка по реда
на чл. 56 – 58 ЗСВ, се изготвя мотивирано
становище и се изпраща сигнал по чл. 54,
ал. 1, т. 5 ЗСВ.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея
думата „допуснати“ се заличава.
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§ 13. В чл. 66, ал. 2 думите „ал. 3 и 4“ се
заменят с „ал. 3 – 5“, а след думата „срок“
се добавя „до“.
§ 14. В чл. 69 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „декларации“ се
добавя „по чл. 175а, ал. 1, т. 1 и по чл. 175а,
ал. 1, т. 2 ЗСВ“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Едновременно с декларацията за имущество и интереси съдиите, прокурорите и
следователите могат да подадат и отделна
декларация за съгласие за разкриване на банкова тайна по чл. 62, ал. 5, т. 1 от Закона за
кредитните институции. Такава декларация
могат да подадат и лицата по чл. 175б, ал. 4
ЗСВ. Декларацията за съгласие се подава в
писмена форма без нотариална заверка на
подписа по съответен образец, утвърден от
главния инспектор.“
§ 15. В чл. 71 ал. 1 се изменя така:
„(1) При деклариране на имуществото се
посочва:
1. при подаване на декларация по чл. 175в,
ал. 1, т. 1 ЗСВ – имуществото по чл. 175б,
ал. 1 ЗСВ към датата на възникване на качеството, което е основание за деклариране;
2. при подаване на декларация по чл. 175в,
ал. 1, т. 2 ЗСВ – промяна в имуществото по
чл. 175б, ал. 1 ЗСВ, настъпила през предходната календарна година, като по т. 3 – 6 се
посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението към 31 декември
на предходната календарна година;
3. при подаване на декларация по чл. 175в,
ал. 1, т. 3 ЗСВ – имуществото по чл. 175б,
ал. 1 ЗСВ към датата на изгубване на качеството, което е основание за деклариране;
4. при подаване на декларация по чл. 175в,
ал. 1, т. 4 ЗСВ – промяна в имуществото по
чл. 175б, ал. 1 ЗСВ, настъпила в период една
година след изгубване на качеството, което
е основание за деклариране, като по т. 3 – 6
се посочват наличностите, съответно остатъчният размер на задължението, изчислени
към дата една година след изгубване на качеството, което е основание за деклариране.“
§ 16. В чл. 72 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Декларацията за произхода на средствата по чл. 175а, ал. 1, т. 2 ЗСВ се подава
при пълно предсрочно погасяване на задължение и кредит, а при частично предсрочно
погасяване – ако размерът на средствата
надхвърля 10 000 лв.
(3) При промяна на заеманата длъжност
лице, което остава задължено лице по ЗСВ,
не подава декларация по чл. 175в, ал. 1, т. 1
и 3 ЗСВ.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 4.
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3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея
думите „ал. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1 и 4“
и се създава изречение второ: „Списъкът се
премахва от интернет страницата в края на
съответната календарна година, за която се
отнася.“
§ 17. В чл. 73, ал. 2 думите „ал. 2 – 7“ се
заменят с „ал. 2 – 8“.
§ 18. В чл. 74 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, изречение първо в края се добавя „в размер до 10 000 лв.“, а изречения
второ и трето се заличават.
2. В ал. 4:
а) създават се ново изречение второ и
изречение трето: „Уведомлението се изпраща на посочения от лицето адрес, в т. ч.
електронен адрес, а ако не е намерено – по
месторабота. Когато уведомлението не може
да бъде връчено, уведомяването се извършва
чрез съобщение на интернет страницата на
Инспектората за срок не по-кратък от 7 дни,
след изтичането на който уведомлението се
смята за връчено.“;
б) досегашното изречение второ става
изречение четвърто.
3. В ал. 5 се създава изречение второ:
„Списъкът се премахва от интернет страницата в края на съответната календарна
година, за която се отнася.“
§ 19. В чл. 76 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 числото „5 000“ се замен я с
„10 000“;
б) точка 2 се отменя;
в) в т. 3 числото „5 000“ се заменя с
„10 000“, а думата „имотното“ се заменя с
„имущественото“.
2. В ал. 2 след думите „съответното лице“
се добавя „в 14-дневен срок от уведомяването му“.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 накрая се добавя „и на лицата
по чл. 71, ал. 3“;
б) в т. 2 думата „лицето“ се заменя с „лицата“ и думите „регистрите на Централния
депозитар“ се заменят с „централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен
депозитар“ – АД“.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Доклад за съответствие се съставя,
когато не е установена разлика между декларираните факти и получената информация.
В доклада се описват извършените дейности
и получената информация, на база на която
е направено заключението.“
5. В ал. 7 числото „5 000“ се заменя с
„10 000“.
§ 20. Член 77 се отменя.
§ 21. В чл. 80 се правят следните изменения и допълнения:
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1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) Всеки сигнал се регистрира незабавно
след постъпването му в Инспектората.
(3) След регистриране на сигнала същият се разпределя от главния инспектор на
инспектор по реда на постъпването му на
принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение.“
§ 22. Член 81 се изменя така:
„Чл. 81. (1) Разглеждането на сигнала може
да протече в две фази:
1. предварително проучване, което приключва в срок до един месец от регистрирането на сигнала;
2. проверка по реда на чл. 175м – 175о ЗСВ.
(2) При предварителното проучване се
преценява редовността и допустимостта на
сигнала.
(3) Когато сигналът не е подписан и при
съмнение дали той изхожда от посочения
в него гражданин или организация, проверяващият изисква неговото потвърждение
със собственоръчен или електронен подпис
в тридневен срок от съобщението за това с
указание, че непотвърждаването ще предизвика прекратяване на производството.
(4) Когато сигналът не отговаря на останалите изисквания на чл. 175л, ал. 5 ЗСВ,
подателят се уведомява да отстрани недостатъците в тридневен срок от съобщението за
това с указание, че неотстраняването им ще
предизвика прекратяване на производството.
(5) Ако в срока по ал. 3 и 4 сигналът
не бъде потвърден със собственоръчен или
електронен подпис или недостатъците не
бъдат отстранени, сигналът се оставя без
разглеждане и производството се прекратява
със становище.
(6) Когато при предварителното проучване
се установи по безспорен начин, че сигналът
не е от компетентността на Инспектората,
се изготвя мотивирано становище, което се
изпраща на подателя.
(7) Когато при предварителното проучване
се констатира, че сигналът, с който е сезиран Инспекторатът, е от компетентността
на друг орган, преписката се препраща по
компетентност, като за това се известява
подателят.“
§ 23. Член 82 се изменя така:
„Чл. 82. Когато сигналът е от компетентността на Инспектората и отговаря на условията по чл. 175л, ал. 5 ЗСВ, се извършва
проверка по реда на чл. 175м – 175о ЗСВ.“
§ 24. В чл. 83 ал. 4 се изменя така:
„(4) Срокът за извършване на проверките
е двумесечен от приключване на предварителното проучване, като може еднократно
да бъде удължен с до два месеца със заповед
на главния инспектор.“
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§ 25. В чл. 84 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При извършване на проверките по
този раздел Инспекторатът има правата по
чл. 175д, ал. 2 – 8 ЗСВ.“
2. Създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) При извършване на проверките Инспекторатът може да поиска сведения, писмени и веществени доказателства и документи
от подателя на сигнала, от проверяваното
лице или от други лица, които биха могли
да потвърдят изложеното в сигнала или да
предоставят друга информация.
(4) Лицата по ал. 3 са длъжни да предоставят поисканите сведения, доказателства
и документи, както и да се явят лично в
Инспектората, ако бъдат призовани. Когато
личното явяване не може да се осъществи
по уважителни причини, се определя срок
за това.
(5) Предоставянето на сведения, доказателства и документи, поискани от Инспектората в хода на проверките по този раздел,
е задължително за гражданите, ако това не
застрашава техните права.“
§ 26. Член 88 се отменя.
§ 27. Член 89 се отменя.
§ 28. В чл. 91 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „екип“ и „екипът“ се
заменят със „състав“, съответно – „съставът“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) С ъс та ви т е по а л. 1 се оп редел я т
съобразно специализацията им по правна
материя.“
§ 29. В чл. 93 се създава ал. 4:
„(4) Проверяващият състав не се произнася по въпроса разумен ли е срокът на
съответното производство.“
§ 30. В чл. 94, т. 1 в края се поставя точка
и се създава изречение второ: „Когато след
постъпване на заявлението се установи, че
е подадено искане за възобновяване на наказателното дело или за отмяна на влязъл
в сила съдебен акт, срокът започва да тече
от произнасянето на компетентния съд по
искането.“
§ 31. В чл. 94а, ал. 1 се създава т. 2а:
„2а. разглежда уведомления за нарушения
на сигурността на личните данни.“
§ 32. В чл. 94ж се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3, изречение второ думите „не
се разглежда“ се заменят със „се оставя без
разглеждане със становище“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Когато сигналът е от компетентността на Инспектората и са налице данни за
нарушения, се извършва проверка по реда
на чл. 94д.“
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§ 33. Член 94з се изменя така:
„Чл. 94з. (1) Инспек торат ът разглеж да
уведомления за нарушения на сигурността
на личните данни, подадени от органи на
съдебната власт. Постъпилите уведомления
се вписват в регистъра по чл. 21, ал. 1, т. 2
ЗЗЛД и се разглеждат от инспектор, определен на принципа на случайния подбор от
главния инспектор.
(2) В двуседмичен срок от постъпване
на уведомлението инспекторът проверява
дали се съдържат данните по чл. 33, § 3 от
Регламент (ЕС) 2016/679 или по чл. 67, ал. 3
ЗЗЛД и извършва анализ на постъпилата
информация, при който се изясняват следните въпроси:
1. естеството на нарушението на сигурността на личните данни, категориите субекти на данни и записи на лични данни,
приблизителният брой на засегнатите субекти
на данни и записи на данни, последици от
нарушението на сигурността и предприетите
или предложени от администратора мерки;
2. определяне нивото на риска съобразно
приета от Инспектората методика.
(3) Когато искането не съдържа данните
по чл. 33, § 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 или
по чл. 67, ал. 3 ЗЗЛД, на подателя се изпраща
съобщение за представяне на допълнителна
информация в 7-дневен срок от получаване
на съобщението.
(4) Въз основа на информацията и анализа
по ал. 2 инспекторът изготвя предложение
до главния инспектор за:
1. приемане на уведомлението за нарушение за сведение при наличие на ниско ниво
на риск за правата и свободите на физическите лица, или
2. извършване на проверка по документи
при наличие на средно ниво на риск за правата и свободите на физическите лица, или
3. извършване на проверка на място при
наличие на високо ниво на риск за правата
и свободите на физическите лица.
(5) По предложение на инспектора може
да бъде извършена проверка на място независимо от нивото на риска.
(6) В слу чаите по ал. 4, т. 1 главни ят
инспектор може да разпореди извършването
на проверка независимо от нивото на риска.
(7) Проверката на място по ал. 4 – 6 се
извършва по реда на чл. 94д.“
§ 34. В чл. 94и се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Жалбата може да се подаде с писмо,
по факса или по електронен път по реда на
Закона за електронни я доку мент и електронните удостоверителни услуги и трябва
да съдържа:
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1. трите имена, единен граждански номер,
адрес, телефон, факс и електронен адрес на
подателя;
2. данни за администратора или когато
това е приложимо, за обработващия лични
данни;
3. описание на твърдяното нарушение,
включително място и период на извършване,
характер на използваните данни и операции,
както и всякакви други обстоятелства, при
които е било извършено;
4. дата на подаване и подпис на подателя.
(3) Когато жалбата не отговаря на някое
от изискванията по ал. 2, на подателя се
изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от
получаване на съобщението. Ако в този срок
нередовностите не бъдат отстранени, жалбата
се оставя без разглеждане със становище.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Жалбата се разглежда от инспектор
по реда на чл. 38в ЗЗЛД.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
4. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) По предложение на инспектора може
да бъде извършена проверка на място на
съответния администратор на лични данни
по реда на чл. 94д. Актът, изготвен в резултат на извършената проверка на място, се
изпраща на администратора.
(7) Когато при проверката се установят
факти и обстоятелства, които от обективна
страна сочат на нарушение на Регламент
(ЕС) 2016/679 или на ЗЗЛД, материалите се
изпращат на главния инспектор с мотивирано
предложение за предприемане на действия за
установяване на административно нарушение
в съответствие с глава девета от ЗЗЛД.“
§ 35. Наименованието на раздел VII в
глава пета се изменя така:
„Си г на л и, с та нови ща, п ред ложен и я и
доклади“.
§ 36. В чл. 95 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „при проверки по
раздели ІІ – ІV“ се заменят с „по реда на
раздели ІІ и ІІІ“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Инспекторатът дава становища по искания за приемане на тълкувателни решения
и тълкувателни постановления. Становището
се изготвя от инспектори, определени от
главния инспектор според специализацията
им по правна материя.“
§ 37. Навсякъде в текста на правилника
думите „раздел І „а“ и І „б“ ЗСВ“, „раздели І „а“ и І „б“ ЗСВ“, „раздел І „а“ ЗСВ“ и
„раздел І „б“ ЗСВ“ се заменят съответно с
„раздел Іа и Іб ЗСВ“, „раздели Іа и Іб ЗСВ“,
„раздел Іа ЗСВ“ и „раздел Іб ЗСВ“.
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Заключителна разпоредба
§ 38. Този правилник влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Главен инспектор:
Теодора Точкова
5341

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменен ие и доп ъ л нен ие на
Наредба № І-157 от 20 02 г. за условията
и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства,
отчета на водачите и тяхната дисциплина
(обн., ДВ, бр. 97 от 2002 г.; изм., бр. 66 от
2003 г., бр. 93 от 2006 г., бр. 46 и 90 от 2008 г.,
бр. 94 от 2009 г., бр. 18 от 2013 г., бр. 35 от
2014 г., бр. 37 от 2015 г., бр. 52 от 2017 г. и
бр. 72 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 12, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. на лица с трайни увреждания:
а) за категориите по т. 1 – до 10 години;
б) за категориите по т. 2 – до 5 години.“
§ 2. В чл. 14 ал. 1 се изменя така:
„(1) При възстановяване на правоспособност поради отнемане на контролните точки
на водача се издава ново свидетелство за
управление на МПС въз основа на служебно
изпратен от областния отдел на дирекция
„Автомобилна инспекция“ оригинален протокол за успешно положен изпит, като лицето
представя и документите по чл. 13, ал. 1,
т. 1, 3, 4, 6 и 7, както и старото свидетелство
за управление на МПС. При придобиване
на нова категория или при допълнително
вписване на код по чл. 7, ал. 3 на водача се
издава ново свидетелство за управление на
МПС въз основа на служебно изпратен от
областния отдел на дирекция „Автомобилна
инспекция“ оригинален протокол за успешно положен изпит, като лицето представя и
документите по чл. 13, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 6,
както и старото свидетелство за управление
на МПС.“
§ 3. В чл. 16 се създава ал. 8:
„(8) Когато срокът на валидност на свидетелство за управление на МПС, което е
изгубено, откраднато, повредено или унищожено, изтича в срок до 24 месеца от датата,
на която е подадена декларацията по ал. 3,
по желание на водача свидетелството за
управление на МПС може да се подмени
със свидетелство с нов срок на валидност.“
Министър:
Младен Маринов
5335
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МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменен ие и доп ъ лнен ие на
Наредба № 8 от 20 08 г. за фу нк циите и
организацията на дейността на бюрата за
съдимост (обн., ДВ, бр. 24 от 2008 г.; изм. и
доп., бр. 14 от 2013 г.; попр., бр. 15 от 2013 г.;
изм. и доп., бр. 58 от 2014 г., бр. 78 от 2015 г.
и бр. 18 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Мястото на Централното бюро за съдимост
в структурата на Министерството на правосъдието се урежда в Устройствения правилник
на Министерството на правосъдието.“
2. Aлинея 3 се изменя така:
„(3) За предаването и получаването по
електронен път на информацията по ал. 2,
включително подаването на заявление по
електронен път за издаване на свидетелство
за съдимост и на справки за съдимост в
електронен вид, Министерството на правосъдието създава и поддържа Централизирана
авт омат изи рана информац ионна система
„Съдебен статус“ (ЦАИС „Съдебен статус“)
с централна база данни. Бюрата за съдимост
при районните съдилища и Централното
бюро за съдимост поддържат локални бази
данни за лицата по чл. 2 и 3.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Централизираната автоматизирана
информационна система „Съдебен статус“
обменя по служебен път информация с Националната база данни „Население“, Регистъра на задължените лица на Националната
агенция за приходите, Единния регистър за
чужденци и Националния регистър на българските лични документи на МВР.“
§ 2. В чл. 2 т. 3 се изменя така:
„3. български граждани, осъдени от съдилища на държави – членки на Европейския
съюз, с влязъл в сила съдебен акт, както и
от чуждестранни съдилища с влязъл в сила
съдебен ак т по наказателни дела, приет
за изпълнение по реда на чл. 453 – 470 от
Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).“
§ 3. В чл. 3 се създава ал. 3:
„(3) Централното бюро за съдимост обменя информация от националните регистри
за съдимост с централните органи на други
държави членки на Европейския съюз, със
системи на Европейския съюз и на международни организации, както и с трети страни.“
§ 4. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Бюрото за съдимост при районен
съд издава справки за съдимост на лицата,
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родени в района на съда, и предоставя данни
за съдимост за тези лица, както и издава
свидетелства за съдимост на подалите заявление лица при условията и по реда на
тази наредба.
(2) Централното бюро за съдимост издава
справки за съдимост за лицата по чл. 3, ал. 1,
предоставя данни за съдимост за тези лица,
както и сведения за съдимост за лицата по
чл. 3, ал. 2. Централното бюро за съдимост
издава свидетелства за съдимост на подалите
заявление лица при условията и по реда на
тази наредба.“
§ 5. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. (1) Регистрирането в бюрата за
съдимост на осъдените и освободените от
наказателна отговорност лица се извършва
чрез хартиени и електронни бюлетини за
съдимост и бюлетини за наложени административни наказания по чл. 78а НК.
(2) Бюрата за съдимост поддържат и съхраняват хартиени и електронни картотеки
на бюлетините за съдимост и на бюлетините
за наложени административни наказания по
чл. 78а НК, както и електронни и хартиени
азбу чни указатели и входящ регистър на
хартиен носител и в електронен вариант.“
§ 6. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. (1) Бюлетини за съдимост се съставят за всички осъдени лица на наказания
по чл. 37 НК, включително и в случаите,
когато осъденият е освободен от изтърпяване
на наказанието или не е наказан съгласно
НК, или е приложено условно осъждане по
чл. 66 НК.
(2) Бюлетинът за съдимост се съставя чрез
специализиран модул на Ц АИС „Съдебен
статус“ на бюрата за съдимост.“
§ 7. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. (1) В бюлетина за съдимост на
осъденото лице се вписват:
1. пълното име на осъденото лице, изписано на кирилица и латиница по начина, по
който е изписано в документа му за самоличност; в случай че лицето е встъпило в брак,
в бюлетина се вписват и пълните имена на
лицето преди сключването му; когато е извършена промяна на име по реда на Закона
за гражданската регистрация, на вписване
подлежат и предходните имена на лицето;
2. пол;
3. единен граждански номер (ЕГН), личен
номер (ЛН) или личен номер за чужденец
(ЛНЧ);
4. денят, месецът и годината на раждане;
5. месторождението (за лицата с известно
такова);
6. гражданството/гражданствата на лицето;
7. датата и номерът на съдебния акт и
съдът, който го е постановил;
8. номерът на делото;
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9. извършеното престъпление и неговата
квалификация и кодът на деянието съгласно
Общата таблица на категориите наказуеми
деяния от приложение № 8;
10. формата на вината;
11. времето и мястото на извършване на
престъплението;
12. видът и размерът/срокът на наложеното наказание и кодът съгласно Общата
таблица на категориите наказания и мерки
от приложение № 8;
13. нача л ни я т и к ра йни я т момен т на
действие на наказанието;
14. приспадането и зачитането на предварителното задържане по чл. 59, ал. 1 НК;
15. освобождаването от изтърпяване на
наказанието и неналагането на наказание
съгласно НК, както и условното осъждане
по чл. 66 НК, при което се посочва и изпитателният срок;
16. датата на влизане в сила на съдебния
акт.
(2) На вписване подлежи и следната допълнителна информация, в случай че съдът
разполага с нея:
1. вид, номер и дата на документ за самоличност на осъденото лице, както и информация за органа по издаването;
2. псевдоним и/или друго/и използвано/и
име/на на осъденото лице;
3. пълните имена на родителите на осъденото лице.
(3) Когато актът на съда е отменен по
реда на глава тридесет и трета от НПК, в
бюлетина за съдимост се отразява актът по
чл. 425 НПК.“
§ 8. Член 8 се изменя така:
„Ч л. 8. (1) Бюлет ин ът за съдимост се
съставя в тридневен срок от влизане в сила
на съдебния акт.
(2) Електронният бюлетин за съдимост се
попълва в електронна форма с полета, които
съответстват на съдържанието на чл. 7.
(3) Бюлетинът за съдимост на хартиен
носител се съставя чрез разпечатването на
електронния бюлетин на картон по образец
съгласно приложение № 1.“
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Съдебният служител, определен да
съставя бюлетините за съдимост, отбелязва
върху хартиения бюлетин датата на съставянето му, прави заверка „Вярно извлечение от
оригинала“, написва собственото, бащиното
и фамилното си име и се подписва. Когато
лицето е било осъждано, в горната дясна
страна на бюлетина за съдимост се прибавя
думата „осъждан“. Електронният бюлетин за
съдимост съдържа същите реквизити като
хартиения бюлетин и се подписва с квалифициран електронен подпис на съдебни я
служител.“
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2. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Електронният бюлетин за съдимост се подписва с квалифициран електронен подпис.“
§ 10. В чл. 12 ал. 1 се изменя така:
„(1) Съдебният служител изпраща харт иен и я бюле т и н за с ъд и мо с т не заба вно
или най-късно на следващия работен ден
от подписването му в съответното бюро за
съдимост, придружен с писмо. Централизираната автоматизирана информационна
система „Съдебен стат ус“ изпраща автоматично нотификация до районния съд по
месторождението на лицето за наличие на
изготвен бюлетин за съдимост.“
§ 11. В чл. 13 ал. 1 се изменя така:
„(1) Бюлетинът за съдимост се завежда
незабавно в азбучния указател в хартиен и
електронен вид, като вписването в електронен вид става автоматично чрез въвеждане
на получения електронен запис в локалната
база данни. На вписване подлежи и датата
на постъпване на хартиения бюлетин. Бюлетинът за съдимост се подрежда в картотеката по азбучен ред по собственото име
на осъденото лице.“
§ 12. В чл. 15 ал. 1 се изменя така:
„(1) Хартиените бюлетини за съдимост
се съх ран яват в предназначени за цел та
технически съоръжения, които се държат
заключени на място с ограничен достъп за
външни лица.“
§ 13. В чл. 16 ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато се установи, че за определено лице в бюрото за съдимост се намират
бюлетини и под други имена, лицето, изпълняващо функциите на ръководител на
бюрото за съдимост в съответния съд, а в
Централното бюро за съдимост – неговият
ръководител или определен служител юрист,
п рави незабавно съо т вет ни т е о т мет к и в
хартиените и елек т ронните бюлетини за
съдимост, както и в азбучния указател, като
съставя напомнителни бюлетини.“
§ 14. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) В хартиения и в електронния
бюлетин за съдимост служебно се отбелязват
допълнителни сведения, когато:
1. п рест ъп лението, за което лицето е
осъдено, е амнистирано;
2. лицето е реабилитирано;
3. е било допуснато или отменено условно
предсрочно освобождаване;
4. определеното наказание е заменено с
друго наказание;
5. e било определено общо наказание по
чл. 23, 25 и 27 НК;
6. има дата на изтърпяване на наказанието;
7. е постановен съдебен акт по чл. 425
НПК.
(2) При амнистия се посочва законът, с
който е дадена.
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(3) В тридневен срок от изтърпяване на
наказанието органите по изпълнение на наказанията изпращат данни за изтърпяното
наказание на бюрото за съдимост при съответния районен съд по месторождението на
лицето или на Централното бюро за съдимост
за лицата по чл. 3, ал. 1 за отбелязване в
бюлетина за съдимост.
(4) Информацията по ал. 3 може да се
изпраща и по електронен път и съдържа
данни за осъденото лице, номера на делото
и съда, постановил съдебния акт, вида на
наказанието, датата на изтърпяването му,
съответно – датата на освобождаването на
лицето от мястото за лишаване от свобода.
(5) Съдебният служител при бюрото за
съдимост по разпореждане на лицето, изпълняващо функциите на ръководител на
бюрото за съдимост, а в Централното бюро
за съдимост – служителят по разпореждане
на неговия ръководител или на определен
служител юрист, отбелязва незабавно или
най-късно в рамките на следващия работен
ден в хартиения и в електронния бюлетин
за съдимост получените от органите по изпълнение на наказанията данни.“
§ 15. В чл. 18, ал. 1 думата „седемдневен“
се заменя с „тридневен“.
§ 16. В чл. 19 думата „седемдневен“ се
заменя с „тридневен“.
§ 17. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. (1) Поправките и отбелязванията
в бюлетина за съдимост се вписват и подписват от лицето, изпълняващо функциите
на ръководител на бюрото за съдимост в
съответния съд, а в Централното бюро за
съдимост – от неговия ръководител или от
определен служител юрист.
(2) Поправките и отбелязванията по ал. 1
незабавно се вписват и в електронния бюлетин
за съдимост, като корекциите автоматично
се отразяват в централната и в локалната
бази данни.“
§ 18. В чл. 22, ал. 1 думата „седемдневен“
се заменя с „тридневен“.
§ 19. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Всички обстоятелства във връзка
с необходимите поправки и отбелязвания на
допълнителни сведения се отразяват както в
хартиените, така и в електронните бюлетини
за съдимост.“
§ 20. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „след като бъдат микрофилмирани“ се заличават.
2. В ал. 3 след думата „унищожаване“ се
добавя „хартиени“.
§ 21. В чл. 25, ал. 2 думите „и в електронния архив“ се заличават.
§ 22. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) В бюлетините за наложени
административни наказания по чл. 78а НК
се вписват:
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1. пълното име на осъденото лице, изписано на кирилица и латиница по начина, по
който е изписано в документа му за самоличност; в случай че лицето е встъпило в брак,
в бюлетина се вписват и пълните имена на
лицето преди сключването му; когато е извършена промяна на име по реда на Закона
за гражданската регистрация, на вписване
подлежат и предходните имена на лицето;
2. пол;
3. ЕГН, ЛН или ЛНЧ;
4. денят, месецът и годината на раждане;
5. месторождението (за лицата с известно
такова);
6. гражданството/гражданствата на лицето;
7. датата и номерът на съдебния акт и
съдът, който го е постановил;
8. номерът на делото, по което е наложено
административното наказание;
9. извършеното престъпление и неговата
квалификация и кодът на деянието съгласно
Общата таблица на категориите наказуеми
деяния от приложение № 8;
10. времето и мястото на извършване на
престъплението;
11. формата на вината;
12. видът и размерът на наложеното административно наказание и кодът съгласно
Общата таблица на категориите наказания
и мерки от приложение № 8;
13. нача л ни я т и к ра й н и я т момен т на
действие на наказанието;
14. датата на влизане в сила на съдебния
акт.
(2) На вписване подлежи и следната допълнителна информация, в случай че съдът
разполага с нея:
1. вид, номер и дата на документ за самоличност на осъденото лице, както и информация за органа по издаването;
2. псевдоним и/или друго/и използвано/и
име/на на осъденото лице;
3. пълните имена на родителите на осъденото лице.“
§ 23. Член 27 се изменя така:
„Чл. 27. (1) Бюлетинът за наложено административно наказание по чл. 78а НК се
съставя в тридневен срок от влизане в сила
на съдебния акт от определен за това съдебен
служител към съда, който го е постановил.
Към записа се прилага и сканирано копие
на влезлия в сила съдебен акт.
(2) Електронният бюлетин за наложено
административно наказание по чл. 78а НК се
попълва в електронна форма с полета, които
съответстват на съдържанието на чл. 26.
(3) Бюлетинът за наложено административно наказание по чл. 78а НК на хартиен
носител се съставя чрез разпечатването на
електронния бюлетин на картон съгласно
приложение № 2.
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(4) Съставени ят бюлетин за наложено
административно наказание по чл. 78а НК
се проверява и подписва от председателя
на съда или определен от него заместник,
от председателя на съдебния състав, който
е постановил съдебния акт, или от съдиятадокладчик при разглеждане на наказателното
дело като първа инстанция. Електронният
бюлетин за наложено административно наказание по чл. 78а НК се подписва с квалифициран електронен подпис.“
§ 24. В чл. 28 ал. 1 се изменя така:
„(1) Бюлетинът за наложено административно наказание по чл. 78а НК след получаването му в бюрото за съдимост се завежда
в азбучния указател в хартиен и електронен
вид, като вписването в електронен вид става
автоматично чрез въвеждане на получения
електронен запис в локалната база данни. В
бюлетина се вписва и датата на получаване
на съдебния акт.“
§ 25. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. (1) Свидетелство за съдимост се
издава на лице въз основа на заявление, генерирано от ЦАИС „Съдебен статус“, в което
лицето вписва допълнително необходимите
данни и го подписва. Заявлението може да
бъде подадено в бюрото за съдимост към
всеки районен съд или в Централното бюро
за съдимост.
(2) Когато заявлението е подадено в бюрото
за съдимост към районен съд, различен от
този по месторождението на лицето, или в
Централното бюро за съдимост, се извършва справка в ЦАИС „Съдебен статус“. При
наличие на бюлетин за съдимост служебно
от бюрото за съдимост по месторождение
се изискват данни, като се посочва целта,
за която се искат, ако същата е отбелязана
в заявлението. При наличие на бюлетини и
непосочване на целта на документа в свидетелството за съдимост изрично се отбелязва, че то не може да послужи за цел или
постъпване на работа, когато закон или указ
не заличават последиците от осъждането.
Когато в наличната при съда информация
липсват данни за изпълнение на наказанието,
съдът по месторождение изисква служебно
информаци ята от компетентните органи.
Данните се изискват по електронен път, а
по изключение и по факс.
(3) В случаите, когато лицето е осъждано, но е реабилитирано или престъплението е амнистирано, бюрото за съдимост по
месторождение чрез лицето, изпълняващо
функциите на ръководител на бюрото за
съдимост в него, а в Централното бюро за
съдимост – неговият ръководител или определен служител юрист, извършва преценка
дали тези обстоятелства следва да се отразят
в свидетелството за съдимост, предвид целта,
за която то се иска, след което генерират до-

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

кумента в ЦАИС „Съдебен статус“, а бюрото
за съдимост, в което е подадено заявлението,
издава свидетелството за съдимост.
(4) Когато заявлението за издаване на
свидетелство за съдимост бъде подадено чрез
българско задгранично представителство,
Централното бюро за съдимост съставя по
съответния ред свидетелство за съдимост,
поставя апостил, ако е поискан, и го изпраща по надлежния ред. Свидетелството за
съдимост може да бъде изпратено до българско задгранично представителство като
електронно подписан документ, който се
разпечатва на хартиен носител и се заверява от оправомощения в представителството
служител.“
§ 26. Член 35 се изменя така:
„Чл. 35. (1) Заявлението за издаване на
свидетелство за съдимост в хартиен вариант
се изготвя по образец съгласно приложение
№ 3 и съдържа:
1. пълното име на лицето, за което се
иска издаване на свидетелство за съдимост,
изписано на кирилица и латиница в реда,
посочен в документ за самоличност;
2. ЕГН, ЛН или ЛНЧ на лицето, за което
се иска свидетелството за съдимост;
3. деня, месеца и годината на раж дане
на лицето, за което се иска свидетелството
за съдимост;
4. месторождението на лицето, за което
се иска свидетелството за съдимост;
5. гражданството на лицето, за което се
иска свидетелството за съдимост;
6. пълните имена на родителите на лицето,
за което се иска свидетелството за съдимост;
7. целта, за която се иска свидетелството
за съдимост, а когато е за постъпване на
работа – точната длъжност; посочва се и
нормативният акт, който съдържа условията и реда за извършването на работата или
заемането на длъжността;
8. държавата, ако свидетелството за съдимост е предназначено за чужбина.
(2) Когато свидетелството за съдимост се
иска за починал възходящ, низходящ, съпруг,
брат или сестра, лицето, което иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението
и собственото, бащиното и фамилното си
име и адрес за кореспонденция. Данните
относно родствената връзка се проверяват
от служителя в бюрото за съдимост посредством служебен достъп до Национална база
данни „Население“.
(3) Когато свидетелството за съдимост
се иска за жив възходящ, низходящ, съпруг,
брат или сестра, лицето, което иска свидетелството за съдимост, посочва в заявлението и собственото, бащиното и фамилното
си име, адрес за кореспонденция и прилага
изрично писмено пълномощно, а когато е за
други лица – изрично нотариално заверено
пълномощно, съдържащо пълните имена на
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упълномощителя, изписани на кирилица и
на латиница в реда, посочен в документ за
самоличност.
(4) Когато собственото, бащиното и фамилното име на лицето, за което се иска
свидетелството за съдимост, са променени
след навършване на 14-годишна възраст поради встъпване в брак, осиновяване или на
други основания, в заявлението се посочват
допълнително и имената по рождение.
(5) При подаване на заявление за издаване
на свидетелство за съдимост се представя
в оригинал лична карта – за българските
гра ж дани, или док у мент за самоличност
или документ за пребиваване, издаден от
компетентен орган по реда на Закона за българските лични документи – за чужденците.
(6) В заявлението се посочва постановената
съдебна реабилитация или амнистията, ако
има такива, и се представят необходимите
доказателства.
(7) Служителят от бюрото за съдимост при
приемане на заявлението по ал. 1 извършва
проверка за съответствието на посочените
в него данни с представените документи.
Посочените данни за месторож дението и
родителите на лицето, което иска свидетелството за съдимост, се проверяват посредством служебен достъп до Национална база
данни „Население“.
(8) Чужденец, който не подлежи на вписване в регистъра на населението съгласно
Закона за гражданската регистрация, прилага
към заявлението по ал. 1 и документ, издаден от компетентен орган, удостоверяващ
данни за месторождението и родителите му,
в превод на български език.
(9) Свидетелство за съдимост може да
се заяви и без посочване на информацията
по ал. 1, т. 7, с изключение на случаите по
чл. 33, ал. 2, т. 2 и 3. При наличие на бюлетини и непосочване на целта на документа в
свидетелството за съдимост изрично се отбелязва, че то не може да послужи за цел или
постъпване на работа, когато закон или указ
не заличават последиците от осъждането.“
§ 27. В чл. 35а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 и 4 думите „електронния подпис“
се заменят с „електронните удостоверителни
услуги“.
2. В ал. 7 и 12 думата „безсрочно“ се заличава, а в края на изречението се добавя
„за срок от 20 години“.
3. В ал. 8 думите „приложение № 6“ се
заменят с „приложение № 4“.
§ 28. В чл. 35б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост (ЕССС) се извършва
от Министерството на правосъдието след
подаване на заявление по електронен път
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от централните и териториалните органи на
изпълнителната власт, от Висшия съдебен
съвет и органите на съдебната власт, както
и от Народното събрание, Централната избирателна комисия, Националната служба за
охрана, Сметната палата, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и
Националния институт на правосъдието чрез
оправомощени от тях лица. Електронното
служебно свидетелство за съдимост се издава
за лица, за които не са съставяни бюлетини
за съдимост, включително и по чл. 78а НК. В
останалите случаи свидетелство за съдимост
се издава по общоустановения ред.“
2. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Електронно служебно свидетелство за
съдимост се издава незабавно, а при необходимост от информация, налична в бюрото
за съдимост към районния съд по месторождение на лицето – в срок не по-късно от
три работни дни от датата на заявяване. В
случай че за същото лице вече има издадено
валидно ЕССС, заявителят може да прецени
дали да използва вече издаденото ЕССС, или
да заяви издаването на ново ЕССС.“
3. В ал. 9 думите „приложение № 7“ се
заменят с „приложение № 5“.
§ 29. В чл. 36 ал. 1 се изменя така:
„(1) Справката за съдимост се издава въз
основа на искане на съответния орган. Искането трябва да съдържа данните, посочени
в чл. 35, ал. 1 и 4. В искането имената на
чуждите граждани задължително се изписват и на кирилица. Данните по чл. 35, ал. 1,
т. 6 се посочват, ако са известни на органа,
поискал справката.“
§ 30. В чл. 36а, ал. 1, 2, 3 и 5 думите „т. 3“
се заменят с „т. 2“.
§ 31. Създава се чл. 36б:
„Чл. 36б. Когато справката за съдимост
се издава по искане на органите по чл. 33,
ал. 5, т. 3, в нея не се вписват наложените
административни наказания по чл. 78а НК,
както и осъждането за престъпление, което
е амнистирано, или за което лицето е реабилитирано. Осъждане, за което лицето е
реабилитирано, се вписва при условията на
чл. 39, ал. 3.“
§ 32. В чл. 38, ал. 1 изречение второ се
заличава.
§ 33. В чл. 39, ал. 1 след думите „по чл. 35,
ал. 1“ се добавя „т. 1 – 5 и 7, както“.
§ 34. В чл. 40 ал. 2 се изменя така:
„(2) Свидетелството за съдимост и справката за съдимост, в кои т о има вписа ни
осъж дания, се подписват от определения
служител в съответното бюро за съдимост и
от лицето, изпълняващо функциите на ръководител на бюрото за съдимост в съответния
съд, а тези, издавани от Централното бюро
за съдимост – от определения служител и
от неговия ръководител или от определен
служител юрист с изключение на случаите
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по чл. 36а. Под подписите се написват името
и фамилията на съответните длъжностни
лица и се полага печат.“
§ 35. Член 42 се изменя така:
„Чл. 42. Когато свидетелството или справката за съдимост се издават, за да послужат
в чужбина, те се подписват от определения
служител в съответното бюро за съдимост и
от лицето, изпълняващо функциите на ръководител на бюрото за съдимост в съответния
съд, а тези, издавани от Централното бюро
за съдимост – от определения служител и
от неговия ръководител или от определен
служител юрист. Под подписите се написват
името и фамилията на съответните длъжностни лица и се полага печат.“
§ 36. Член 44 се изменя така:
„Чл. 44. Свидетелство за съдимост се издава срещу заплащане на държавна такса,
определена с Тарифа № 1 към Закона за
държавните такси за таксите, събирани от
съдилищата, проку рат у рата, следствените
служби и Министерството на правосъдието, одобрена с Постановление № 167 на
Министерския съвет от 1992 г. (ДВ, бр. 71
от 1992 г.).“
§ 37. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „приложение № 2“ се
заменят с „приложение № 6“.
2. В ал. 2 думите „приложение № 3“ се
заменят с „приложение № 7“.
§ 38. В чл. 48, ал. 5 след думите „ал. 2 – 4“
се добавя „при искане на държавата членка“.
§ 39. В чл. 50, ал. 2 думите „да му бъде
издадено свидетелство за съдимост“ се заменят с „информация за своето досие за
съдимост“.
§ 40. В чл. 50б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 думите „приложение № 4“
се заменят с „приложение № 8“.
2. Създават се ал. 4 – 6:
„(4) При получено запитване от централен
орган на държава членка чрез системата
ECRIS, с оглед изпълнение на задълженията по чл. 50а, ал. 1 – 3, Централното бюро
за съдимост изпраща чрез ЦАИС „Съдебен
статус“ искане за информация до бюрото за
съдимост при районния съд по месторождение на лицето. Искането съдържа пълно
име на лицето, ЕГН (в случай че лицето има
такова), дата на раждане, място на раждане,
гражданство и цел на запитването.
(5) Бюрото за съдимост при районния
съд по месторождение връща чрез ЦАИС
„Съдебен статус“ отговор на искането за
и нформа ц и я с ъобра зно ра зпоредби т е на
чл. 50а, ал. 1 – 3, който съдържа:
1. информация за осъждането (съд, постановил акта, дата на съдебния акт, дата
на влизане в сила на съдебния акт);
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2. информация за всяко от наказуемите
деяния (дата, място на наказуемото деяние,
правна квалификация на наказуемото деяние
и приложими законови разпоредби, кода на
деянието в съответствие с Общата таблица
на категориите наказуеми деяния от приложение № 8);
3. информация за наказанията, както и за
всякакви съпътстващи наказания, мерки за
сигурност и последващи решения, променящи
изпълнението на наказанията (вид наказание и
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код в съответствие с Общата таблица на категориите наказания и мерки от приложение № 8).
(6) След получаване на отговора от бюрото
за съдимост при районния съд по месторождение Централното бюро за съдимост изпраща
чрез системата ECRIS отговор на запитването
до централния орган на държавата членка,
поискала информацията.“
§ 41. В приложение № 1 думите „към чл. 8,
ал. 2“ се заменят с „към чл. 8, ал. 3“, а приложението се изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 8, ал. 3

Входящ
номер и
дата на
получаване

БЮЛЕТИН ЗА СЪДИМОСТ

Пореден
номер на
бюлетина
за лицето

Собствено, бащино и фамилно име на осъдения

Фамилно име,
придобито при
сключване на
граждански брак

(изписано на кирилица и на латиница)

Месторождение

Ден, месец и година
на раждане

Пол на осъденото
лице
Собствено, бащино
и фамилно име на
бащата
Собствено, бащино
и фамилно име на
майката

Вид, №, дата и орган, издал
документа за самоличност
-

Номер на делото

Дата и номер на съдебния акт

ЕГН/ЛНЧ/ЛН

Гражданство

Псевдоним или друго използвано име
на осъденото лице
-

Наименование на съда,
постановил акта
Извършеното престъпление и неговата
Код на деянието по Общата таблица на
квалификация
категориите наказуеми деяния
Формата на вината
Времето и мястото на извършване на престъплението
Вид и размер/срок на наложеното наказание
Код на наказанието по Общата таблица
на категориите наказания и мерки
Начален момент на действие на наказанието Краен момент на действие на наказанието
Приспадане и зачитане на предварителното задържане по чл. 59, ал. 1 от НК
Освобождаване от изтърпяване на наказанието/неналагане на наказание/условно освобождаване с посочване на изпитателния срок
Извлечение от влязъл в сила съдебен акт по наказателно дело, което отразява диспозитива
Дата на влизане в
Дата на съставяне на
Вярно извлечение от оригинала!
сила на съдебния
бюлетина за съдимост
Съдебен служител:
(име, презиме, фамилия и подпис)
акт
Проверил:
Дата

(име, презиме, фамилия и подпис)

Допълнителни сведения – основание, документ, номер и дата

Подпис“
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§ 42. Досегашното приложение № 2 към
ч л. 45, а л. 1 става п ри ложение № 6 к ъм
чл. 45, ал. 1 и се изменя така:
„Приложение № 6
към чл. 45, ал. 1
Образец 6.1
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЦЕНТРАЛНО БЮРО
ЗА СЪДИМОСТ
ИЛИ
РАЙОНЕН СЪД – ГР. .............
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № ...........................................

ВА ЖИ
ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

ВЕСТНИК
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СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО –
ЦЕНТРАЛНО БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
ИЛИ
РАЙОНЕН СЪД – ГР. ....................................
УДОСТОВЕРЯВА ПО ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ
ОТ БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ ...........
..........................................................................
......................................................................... ,
(МП/РС – гр. ...........)
ЧЕ ЛИЦЕТО:
..........................................................................
(пълното име на лицето на кирилица)

..........................................................................
(пълното име на лицето на латиница)

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО –
ЦЕНТРАЛНО БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
ИЛИ
РАЙОНЕН СЪД – ГР. ....................................
УДОСТОВЕРЯВА ПО ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ
ОТ БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ ...........
..........................................................................
......................................................................... ,
(МП/РС – гр. ...........)
ЧЕ ЛИЦЕТО:
..........................................................................

ЕГН/ЛН или ЛНЧ: ........................................
РОДЕН(А): ......................................................
(дата и място на раждане)

ГРА ЖДАНСТВО: ..........................................
НЕ Е ОСЪЖДАНО
НАСТОЯЩОТО ВА ЖИ ЗА ..........................
..........................................................................
(посочват се държавата, целта, а когато е за
работа – точната длъжност)
РЪКОВОДИТЕЛ НА БЮРОТО
ЗА СЪДИМОСТ/ЮРИСТ: ...........
(подпис)

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

(пълното име на лицето на кирилица)

..........................................................................
(пълното име на лицето на латиница)

ЕГН/ЛН или ЛНЧ: ........................................
РОДЕН(А): ......................................................

(име и фамилия)

СЛУЖИТЕЛ
БЮРО СЪДИМОСТ: ...................
(подпис)

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

(дата и място на раждане)

(име и фамилия)
(печат)

ГРА ЖДАНСТВО/А: ......................................
НЕ Е ОСЪЖДАНО
НАСТОЯЩОТО ВА ЖИ ЗА ..........................
..........................................................................
(вписва се, ако е заявено, но при наличие на
бюлетин и непосочване на целта се вписва и
текстът на изречение второ от чл. 35, ал. 9)
СЛУЖИТЕЛ
БЮРО СЪДИМОСТ: ...................
(подпис)

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

(име и фамилия)
(печат)

Образец 6.2
(когато е за чужбина)

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЦЕНТРАЛНО БЮРО
ЗА СЪДИМОСТ
ИЛИ
РАЙОНЕН СЪД – ГР. .............
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № ...........................................

ВА ЖИ
ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

Образец 6.3

(издава се от БС при РС)

РАЙОНЕН СЪД – 	
ГР. ......................................
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № ................................

ВА ЖИ ЗА
СРОК ОТ
ШЕСТ МЕСЕЦА!

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
РАЙОНЕН СЪД – ГР. ....................................
УДОСТОВЕРЯВА ПО ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ
ОТ БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ ...........
..........................................................................
......................................................................... ,
(МП/РС – гр. ...........)
ЧЕ ЛИЦЕТО:
..........................................................................
(пълното име на лицето на кирилица)

..........................................................................
(пълното име на лицето на латиница)

ЕГН/ЛН или ЛНЧ: ........................................
РОДЕН(А): ......................................................
(дата и място на раждане)

ГРА ЖДАНСТВО: ..........................................
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Е ОСЪЖДАНО
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§ 43. Създава се ново приложение № 3
към чл. 35, ал. 1:

(вписват се осъжданията)

НАСТОЯЩОТО ВА ЖИ ЗА ..........................
..........................................................................
(вписва се, ако е заявено)
РЪКОВОДИТЕЛ НА БЮРОТО
ЗА СЪДИМОСТ: ..........................
(подпис)

.......................
(име и фамилия)

СЛУЖИТЕЛ
БЮРО СЪДИМОСТ: ...................
(подпис)

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

(име и фамилия)
(печат)

Образец 6.4
(издава се от ЦБС при МП)

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЦЕНТРАЛНО БЮРО
ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № .............................

ВЕСТНИК

ВА ЖИ ЗА
СРОК ОТ
ШЕСТ МЕСЕЦА!

СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО –
ЦЕНТРАЛНО БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
УДОСТОВЕРЯВА ПО ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ
ОТ БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ ...........
......................................................................... ,
(МП/РС – гр. ...........)
ЧЕ ЛИЦЕТО:
..........................................................................
(пълното име на лицето на кирилица)

..........................................................................
(пълното име на лицето на латиница)

ЕГН/ЛН или ЛНЧ: ........................................
РОДЕН(А): ......................................................
(дата и място на раждане)

ГРА ЖДАНСТВО: ..........................................
Е ОСЪЖДАНО

(вписват се осъжданията)

НАСТОЯЩОТО ВА ЖИ ЗА ..........................
..........................................................................
(вписва се, ако е заявено)
РЪКОВОДИТЕЛ НА БЮРОТО
ЗА СЪДИМОСТ/ЮРИСТ: ...........
(подпис)

.......................
(име и фамилия)

СЛУЖИТЕЛ
БЮРО СЪДИМОСТ: ...................
(подпис)

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

(име и фамилия)
(печат)“

„Приложение № 3
към чл. 35, ал. 1
ДО …………………....
З А Я В Л Е Н И Е
Пълно име на лицето, за което се иска издаване на свидетелство за съдимост:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
(изписва се на кирилица и на латиница в реда,
посочен в документ за самоличност)

Пълно име на заявителя:
..........................................................................

(в случай че се иска издаване на свидетелство за
съдимост за друго лице)

Други имена и/или псевдоним на лицето
(имената на лицето, преди да встъпи в брак
(ако е настъпила промяна в тях); предходните
имена на лицето при извършена промяна на
име по реда на Закона за гражданската регистрация, както и други използвани имена
на лицето):
..........................................................................
..........................................................................
А дрес за кореспонденция:
..........................................................................
..........................................................................
ЕГН/ЛН/ЛНЧ на лицето .............................
Роден/а на ......................................................
(дата, месец и година на раждане)

в гр./с. .............................................................

(държава, област, община, град/село, в което
лицето е родено)

Гражданство/гражданства: ...........................
Пълни имена на родителите на лицето:
1. Имена на бащата:
..........................................................................
2. Имена на майката:
..........................................................................
Моля да ми бъде издадено свидетелство за
съдимост, което ми е необходимо за:
..........................................................................
..........................................................................

(пълно посочване на целта, държава, ако е за
чужбина, както и длъжност – за постъпване на
работа)

Допълнителни сведения:

□ Съдебна реабилитация
□ Амнистия

Приложения:
Отбележете едно или няколко от посочените.
□ Документ за самоличност на заявителя в
оригинал – за справка.
□ Писмено пълномощно в оригинал, когато
се изисква свидетелство за съдимост за жив
възходящ, низходящ, съпруг, брат, сестра.
□ Но т ари а л но з а в ер ено п ъ л номощ но в
оригинал, когато се изисква свидетелство
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за съдимост за дру го лице, различно от
посочените.
□ Доказателства във връзка с постановена
реабилитация/амнистия.
□ Документ за платена такса.
□ Документ за платени разходи за пощенски услуги в случай на заявено желание за
получаване на свидетелството за съдимост
по пощата.
□ Други доказателства:
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
..........................................................................
Заявявам желанието си издаденото свидетелство за съдимост да бъде получено:

□

(подпис на
заявителя)

На място

□

Чрез лицензиран пощенски
оператор, като вътрешна препоръчана пощенска пратка, като
декларирам, че пощенските разходи са за моя сметка, като давам
съгласие документите да бъдат
пренасяни за служебни цели

„Приложение № 7
към чл. 45, ал. 2
Образец 7.1
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЦЕНТРАЛНО БЮРО
ЗА СЪДИМОСТ
ИЛИ
РАЙОНЕН СЪД – ГР. .............
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № ...........................................

ВА ЖИ
ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

СПРАВК А ЗА СЪДИМОСТ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО –
ЦЕНТРАЛНО БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
ИЛИ
РАЙОНЕН СЪД – ГР. ....................................
УДОСТОВЕРЯВА ПО ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ
ОТ БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ ...........
......................................................................... ,
(МП/РС – гр. ...........)
ЧЕ ЛИЦЕТО:
..........................................................................
(пълното име на лицето на кирилица)

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

(подпис на
заявителя)

ГРА ЖДАНСТВО/А: ......................................

(пълното име на лицето на латиница)

ЕГН/ЛН или ЛНЧ: ........................................
РОДЕН(А): ......................................................
(дата и място на раждане)

□

С меж дународна куриерска
усл у га на а дреса, като давам
съгласие документите да бъдат
пренасяни за служебни цели

С Т Р. 4 5

(подпис на
заявителя)

□ С международна препоръчана

пощенска пратка с известие за
доставяне на адреса, като давам
съгласие документите да бъдат
пренасяни за служебни цели

ВЕСТНИК

(подпис на
заявителя)

НЕ Е ОСЪЖДАНО
НАСТОЯЩАТА ВА ЖИ ЗА ..........................
..........................................................................
СЛУЖИТЕЛ
БЮРО СЪДИМОСТ: ...................
(подпис)

В случай че желаете свидетелството да Ви
бъде изпратено чрез лицензиран пощенски
!
оператор, попълнете ЧЕТЛИВО необходимата
информация за пощенския плик.

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

АДРЕС НА ПОЛУЧАТЕЛ/Address of the recipient
Име/name:
ул. №/str. №
ОБЛАСТ/district:
п.к./Град/postal code/Town:
ДЪРЖАВА/state:
моб. тел./mobile phone:
ЕЛ. ПОЩА/E-MAIL:

(издава се от МП/РС във връзка
с чл. 33, ал. 5, т. 4 и 5)

Дата: .....................
Подпис на заявителя: …………………………
Получил документите
Дата:
Име и фамилия:

Подпис:

(печат)
“
§ 44. Досегашното приложение № 3 към
ч л. 45, а л. 2 става п ри ложение № 7 к ъм
чл. 45, ал. 2 и се изменя така:

(име и фамилия)
(печат)

Образец 7.2

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЦЕНТРАЛНО БЮРО
ЗА СЪДИМОСТ
ИЛИ
РАЙОНЕН СЪД – ГР. .............
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № ...........................................

ВА ЖИ
ЗА СРОК
ОТ ШЕСТ
МЕСЕЦА!

СПРАВК А ЗА СЪДИМОСТ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО –
ЦЕНТРАЛНО БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
ИЛИ
РАЙОНЕН СЪД – ГР. ....................................
УДОСТОВЕРЯВА ПО ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ
ОТ БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ ...........
......................................................................... ,
(МП/РС – гр. ...........)

С Т Р.
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ЧЕ ЛИЦЕТО:
..........................................................................
(пълното име на лицето на кирилица)

..........................................................................
(пълното име на лицето на латиница)

ЕГН/ЛН или ЛНЧ: ........................................
РОДЕН(А): ......................................................
(дата и място на раждане)

ГРА ЖДАНСТВО: ..........................................
НЕ Е ОСЪЖДАНО
НАСТОЯЩАТА ВА ЖИ ЗА ..........................
..........................................................................
РЪКОВОДИТЕЛ НА БЮРОТО
ЗА СЪДИМОСТ/ЮРИСТ: ...........

(подпис)

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

(име и фамилия)

СЛУЖИТЕЛ
БЮРО СЪДИМОСТ: ...................
(подпис)

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

(име и фамилия)
(печат)

Образец 7.3

(издава се от БС при РС)

РАЙОНЕН СЪД – 	
ГР. ......................................
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № ................................

ВА ЖИ ЗА
СРОК ОТ
ШЕСТ МЕСЕЦА!

СПРАВК А ЗА СЪДИМОСТ
РАЙОНЕН СЪД – ГР. ....................................
УДОСТОВЕРЯВА ПО ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ
ОТ БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ ...........
......................................................................... ,
(МП/РС – гр. ...........)
ЧЕ ЛИЦЕТО:
..........................................................................

ВЕСТНИК
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Образец 7.4
(издава се от ЦБС при МП)

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЦЕНТРАЛНО БЮРО
ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № .............................

ВА ЖИ ЗА
СРОК ОТ
ШЕСТ МЕСЕЦА!

СПРАВК А ЗА СЪДИМОСТ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО –
ЦЕНТРАЛНО БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
УДОСТОВЕРЯВА ПО ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ
ОТ БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ ...........
......................................................................... ,
(МП/РС – гр. ...........)
ЧЕ ЛИЦЕТО:
..........................................................................
(пълното име на лицето на кирилица)

..........................................................................
(пълното име на лицето на латиница)

ЕГН/ЛН или ЛНЧ: ........................................
РОДЕН(А): ......................................................
(дата и място на раждане)

ГРА ЖДАНСТВО: ..........................................
Е ОСЪЖДАНО

(вписват се осъжданията)

НАСТОЯЩАТА ВА ЖИ ЗА ..........................
..........................................................................
РЪКОВОДИТЕЛ НА БЮРОТО
ЗА СЪДИМОСТ/ЮРИСТ: ...........

(подпис)

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

(име и фамилия)

СЛУЖИТЕЛ
БЮРО СЪДИМОСТ: ...................
(подпис)

(пълното име на лицето на кирилица)

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

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

(име и фамилия)
(печат)

(пълното име на лицето на латиница)

ЕГН/ЛН или ЛНЧ: ........................................
РОДЕН(А): ......................................................
(дата и място на раждане)

ГРА ЖДАНСТВО: ..........................................
Е ОСЪЖДАНО
(вписват се всички осъждания)
НАСТОЯЩАТА ВА ЖИ ЗА ..........................
..........................................................................
РЪКОВОДИТЕЛ НА БЮРОТО
ЗА СЪДИМОСТ: ..........................
(подпис)

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

(име и фамилия)

СЛУЖИТЕЛ
БЮРО СЪДИМОСТ: ...................
(подпис)

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

(име и фамилия)
(печат)

Образец 7.5
(издава се от БС при РС)

РАЙОНЕН СЪД – 	
ГР. ......................................
БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № ................................

ВА ЖИ ЗА
СРОК ОТ
ШЕСТ МЕСЕЦА!

СПРАВК А ЗА СЪДИМОСТ
РАЙОНЕН СЪД – ГР. ....................................
УДОСТОВЕРЯВА ПО ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ
ОТ БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ ...........
......................................................................... ,
(МП/РС – гр. ...........)
ЧЕ ЛИЦЕТО:
..........................................................................
(пълното име на лицето на кирилица)

..........................................................................
(пълното име на лицето на латиница)
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ЕГН/ЛН или ЛНЧ: ........................................
РОДЕН(А): ......................................................
(дата и място на раждане)

ГРА ЖДАНСТВО: ..........................................
НЕ Е ОСЪЖДАНО
ИМА НАЛОЖЕНО АДМИНИСТРАТИВНО
НАК АЗАНИЕ
..........................................................................
..........................................................................
(вписва се наложеното административно наказание по чл. 78а НК)
НАСТОЯЩАТА ВА ЖИ ЗА ..........................
..........................................................................
РЪКОВОДИТЕЛ НА БЮРОТО
ЗА СЪДИМОСТ/ЮРИСТ: ...........
(подпис)

.......................
(име и фамилия)

СЛУЖИТЕЛ
БЮРО СЪДИМОСТ: ...................
(подпис)

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

(име и фамилия)
(печат)

Образец 7.6
(издава се от ЦБС при МП)

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЦЕНТРАЛНО БЮРО
ЗА СЪДИМОСТ
Рег. № .............................

ВА ЖИ ЗА
СРОК ОТ
ШЕСТ МЕСЕЦА!

СПРАВК А ЗА СЪДИМОСТ
МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО –
ЦЕНТРАЛНО БЮРО ЗА СЪДИМОСТ
УДОСТОВЕРЯВА ПО ДАННИ, ПОЛУЧЕНИ
ОТ БЮРОТО ЗА СЪДИМОСТ ПРИ ...........
..........................................................................
......................................................................... ,
(МП/РС – гр. ...........)
ЧЕ ЛИЦЕТО:
..........................................................................
(пълното име на лицето на кирилица)

..........................................................................
(пълното име на лицето на латиница)

ЕГН/ЛН или ЛНЧ: ........................................
РОДЕН(А): ......................................................
(дата и място на раждане)

ГРА ЖДАНСТВО: ..........................................
НЕ Е ОСЪЖДАНО
ИМА НАЛОЖЕНО АДМИНИСТРАТИВНО
НАК АЗАНИЕ
..........................................................................
..........................................................................
(вписва се наложеното административно наказание по чл. 78а НК)

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

НАСТОЯЩАТА ВА ЖИ ЗА ..........................
..........................................................................
РЪКОВОДИТЕЛ НА БЮРОТО
ЗА СЪДИМОСТ/ЮРИСТ: ...........

(подпис)

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

(име и фамилия)

СЛУЖИТЕЛ
БЮРО СЪДИМОСТ: ...................
(подпис)

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

(име и фамилия)
(печат)“

§ 45. Досегашното приложение № 4 към
чл. 50б, ал. 1 става приложение № 8 към
чл. 50б, ал. 1 и 2 и се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 50б, ал. 1 и 2
ИСКАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪДИМОСТ
a) Информация, отнасяща се до молещата
държава членка:
Държава членка: Централен(ни) орган(и):
Лице за контакт:
Телефон (с код за страната и града):
Факс (с код за страната и града):
Е-mail:
Пощенски адрес:
Р еференция на преписката, когато има
такава:
б) Информация за самоличността на лицето,
свързано с искането (*):
Пълно име (лични имена и всички фамилни
имена):
Предишни имена:
Псевдоним и/или друго използвано име,
ако има такива:
Пол: M/Ж
Националност:
Дата на раждане (с цифри: дд/мм/гггг):
Място на раждане (град и държава):
Име на бащата:
Име на майката:
Местоживеене или известен адрес:
И дентификационен номер на лицето или
вид и номер на документа за самоличност
на лицето:
Пръстови отпечатъци:
Друга налична информация за установяване
на самоличност:
(*) За да се улесни установяването на самоличността на лицето, се въвежда възможно
най-много информация.
в) Цел на искането:
Моля, отбележете подходящата клетка
1) наказателно производство (моля, отбележете от кой орган ще се извършва производството и номера на делото, ако има такъв) ...
..................................................................................
2) искане извън контекста на наказателно
производство (моля, отбележете от кой орган
ще се извършва производството и номера на
делото, ако има такъв)
i) от съдебен орган .........................................
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ii) от компетентен административен орган ......................................................................
iii) от заинтересованото лице за собственото
досие за съдимост ...........................................
Л ице за контакти при нужда от допълнителна информация:
Име:
Телефон:
Е-mail:
Друга информация (например спешност на
искането):
ОТГОВОР НА ИСКАНЕТО ЗА ИНФОРМАЦИЯ
ЗА СЪДИМОСТ
Информация относно въпросното лице
Моля, отбележете подходящата клетка
Долуподписаният орган потвърждава, че:
няма информация относно присъди в досието
за съдимост на въпросното лице;
има информация относно присъди, вписани
в досието за съдимост на въпросното лице;
прилага се справка за съдимост;
има друга информация, вписана в досието
за съдимост на въпросното лице;
информацията се прилага (по избор);
има информация относно присъди, вписани
в досието за съдимост на въпросното лице, но
осъждащата държава членка е съобщила, че информацията относно тези присъди може да бъде
препредавана единствено и само за целите на
наказателното производство; искането за повече
информация може да бъде изпратено директно до
.................................................................................;
(моля, посочете осъждащата държава членка)

в съответствие с националното законодателство на замолената държава членка искания
за цели, различни от тези на наказателното
производство, не могат да бъдат удовлетворени.
Лице за контакти при нужда от допълнителна информация:
Име:
Телефон:
Е-mail:
Друга информация (ограничения върху използването на данни, отнасящи се до искания
извън контекста на наказателното производство):
Моля, отбележете броя страници, приложени
към формуляра за отговор:
Съставено в
Дата:
Подпис и официален печат (ако има такъв):
Име и длъжност/организация:
Ако е уместно, моля приложете справка
за съдимост и изпратете пълния комплект
документи на молещата държава членка. Не
е необходимо формулярът или справката да
се превеждат на езика на молещата държава
членка.
ОБЩА ТАБЛИЦА НА КАТЕГОРИИТЕ НАКАЗУЕМИ ДЕЯНИЯ
Параметри
Степен на довършване:
Довършено престъпление С
Опит или приготовление A
Непрехвърлен елемент Ø

ВЕСТНИК
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Степен на участие:
Извършител M
Помагач и подбудител/организатор, член на
престъпна група H
Непрехвърлен елемент Ø
Освобождаване от наказателна отговорност:
Невменяемост или ограничена отговорност S
Рецидив/повторност R
Код Категории и подкатегории наказуеми
деяния
0100 00 отворена категория Престъпления
под юрисдикцията на международния наказателен съд
0101 00 Геноцид
0102 00 Престъпления против човечеството
0103 00 Военни престъпления
0200 00 Отворена категория Участие в престъпна организация
0201 00 Ръководене на престъпна организация
0202 00 Умишлено участие в престъпната
дейност на престъпна организация
0203 00 Умишлено участие в непрестъпната
дейност на престъпна организация
0300 00 Отворена категория Тероризъм
0301 00 Ръководене на терористична група
0302 00 Умишлено участие в дейността на
терористична група
0303 00 Финансиране на тероризма
0304 00 Публично подбуждане към извършване на терористично действие
0305 00 Набиране или обучаване за извършване на терористични действия
0400 00 Отворена категория Трафик на хора
0401 00 Трафик на хора с цел експлоатация
на труд или услуги
0402 00 Трафик на хора с цел експлоатацията им чрез проституция или други форми на
сексуална експлоатация
0403 00 Трафик на хора с цел отнемане на
телесни органи или тъкани
0404 00 Трафик на хора с цел робство, практики, сходни на робството, или принудително
подчинение
0405 00 Трафик на хора с цел експлоатация на труд или услуги на малолетни и/или
непълнолетни
0406 00 Трафик на хора с цел експлоатация
на малолетни и/или непълнолетни чрез проституция или други форми на тяхната сексуална
експлоатация
0407 00 Трафик на хора с цел отнемане на
телесни органи или тъкани от малолетни и/
или непълнолетни
0408 00 Трафик на хора с цел робство, практики, сходни на робството, или принудително
подчинение на малолетни и/или непълнолетни
0500 00 Отворена категория Незаконен
трафик (1) и други престъпления във връзка
с оръжия, огнестрелни оръжия, техни части и
компоненти, боеприпаси и взривни вещества
0501 00 Незаконно производство на оръжия,
огнестрелни оръжия, техни части и компоненти,
боеприпаси и взривни вещества
0502 00 Незаконен трафик на оръжия, огнестрелни оръжия, техни части и компоненти,
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боеприпаси и взривни вещества на национално
равнище (2)
0503 00 Незаконен износ или внос на оръжия,
огнестрелни оръжия, техни части и компоненти,
боеприпаси и взривни вещества
0504 00 Незаконно притежаване или използване на оръжия, огнестрелни оръжия, техни
части и компоненти, боеприпаси и взривни
вещества
0600 00 Отворена категория Престъпления
против околната среда
0601 00 Унищожаване или увреждане на
защитени животински и растителни видове
0602 00 Неправомерно изпускане на замърсяващи вещества или йонизираща радиация
във въздуха, почвата или водите
0603 00 Престъпления, свързани с отпадъци,
включително опасни отпадъци
0604 00 Престъпления, свързани с незаконен
трафик (1) на защитени животински и растителни видове или части от тях
0605 00 Неумишлени престъпления, свързани
с околната среда
0700 00 Отворена категория Престъпления,
свързани с наркотици или прекурсори, и други
престъпления срещу общественото здраве
0701 00 Престъпления, свързани с незаконен
трафик (3) на наркотични вещества, психотропни вещества и прекурсори, които не са
изключително за лична употреба
0702 00 Незаконна употреба на наркотици
и тяхното придобиване, притежание, преработване или производство изключително за
лична употреба
0703 00 Помагане или подбуждане към
незаконна употреба на наркотични или психотропни вещества
0704 00 Преработване или производство на
наркотични вещества, които не са предназначени изключително за лична употреба
0800 00 Отворена категория Престъпления
против личността
0801 00 Умишлено убийство
0802 00 Квалифицирани случаи на умишлено
убийство (4)
0803 00 Неумишлено убийство
0804 00 Неумишлено убийство на новородено
от майка му
0805 00 Незаконен аборт
0806 00 Незаконна евтаназия
0807 00 Престъпления, свързани с извършване на самоубийство
0808 00 Насилие, предизвикало смърт
0809 00 Причиняване на тежко телесно
увреждане, обезобразяване или инвалидност
0810 00 Неумишлено причиняване на тежко
телесно увреждане, обезобразяване или постоянни увреждания
0811 00 Причиняване на леко телесно увреждане
0812 00 Неумишлено причиняване на леко
телесно увреждане
0813 00 Излагане на опасност от смърт или
тежка телесна повреда
0814 00 Изтезание
0815 00 Неоказване на помощ или грижи
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0816 00 Престъпления, свързани с отнемане
на телесни органи или тъкани без разрешение
или без съгласие
0817 00 Престъпления, свързани с незаконен
трафик (3) на човешки органи и тъкани
0818 00 Домашно насилие или заплашване
0900 00 Отворена категория Престъпления
против личната свобода, достойнството и други
защитени интереси, включително расизъм и
ксенофобия
0901 00 Отвличане, отвличане с цел откуп,
противозаконно лишаване от свобода
0902 00 Незаконно задържане под стража
или лишаване от свобода от орган на властта
0903 00 Вземане на заложници
0904 00 Незаконно отвличане на въздухоплавателни средства или кораби
0905 00 Обида, уронване на доброто име,
клевета, неуважение
0906 00 Заплашване
0907 00 Принуда, натиск, преследване, тормоз или посегателство от психологическо или
емоционално естество
0908 00 Изнудване чрез заплашване с насилие или друга форма на принуда
0909 00 Квалифицирани случаи на изнудване
0910 00 Незаконно навлизане в частна собственост
0911 00 Посегателство срещу личния живот,
различно от незаконно навлизане в частна
собственост
0912 00 Престъпления срещу защитата на
личните данни
0913 00 Незаконно прехващане на данни
или съобщения
0914 00 Дискриминация въз основа на пол,
раса, сексуална ориентация, религия или етнически произход
0915 00 Публично подбуждане към расова
дискриминация
0916 00 Публично подбуждане към расова
омраза
0917 00 Изнудване чрез заплашване за разкриване на позорящи обстоятелства
1000 00 Отворена категория Престъпления
срещу половата неприкосновеност
1001 00 Изнасилване
1002 00 Квалифицирани случаи на изнасилване (5), различни от изнасилване на малолетни
и/или непълнолетни
1003 00 Сексуално посегателство
1004 00 Сводничество
1005 00 Неприлично излагане
1006 00 Сексуален тормоз
1007 00 Предлагане на сексуални услуги от
проституиращо лице
1008 00 Сексуална експлоатация на деца
1009 00 Престъпления, свързани с детска
порнография или неприлични изображения на
малолетни и/или непълнолетни
1010 00 Изнасилване на малолетно или непълнолетно лице
1011 00 Сексуално насилие над малолетно
или непълнолетно лице
1100 00 Отворена категория Престъпления
против семейството
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1101 00 Незаконни сексуални отношения
между близки членове на семейството
1102 00 Многобрачие
1103 00 Неизпълнение на задължение за
издръжка
1104 00 Неполагане на грижи или изоставяне
на малолетно или непълнолетно лице или на
лице в безпомощно състояние
1105 00 Неизпълнение на разпореждане за
предаване на малолетно или непълнолетно
лице или отнемане на малолетно или непълнолетно лице
1200 00 Отворена категория Престъпления
против държавата, обществения ред, правосъдието или лица на публична длъжност
1201 00 Шпионство
1202 00 Измяна
1203 00 Престъпления, свързани с избори
и референдуми
1204 00 Опит за покушение срещу живота
или здравето на държавния глава
1205 00 Опетняване на държавата, нацията
или държавни символи
1206 00 Обида или оказване на съпротива
на представител на органите на властта
1207 00 Изнудване, упражняване на принуда, натиск върху представител на органите
на властта
1208 00 Насилие или заплаха на представител
на органите на властта
1209 00 Престъпления против реда и общественото спокойствие
1210 00 Насилие по време на спортни събития
1211 00 Кражба на публични или административни документи
1212 00 Възпрепятстване или отклоняване на
работата на правосъдието, неверни твърдения в
хода на наказателно или съдебно производство,
лъжесвидетелстване
1213 00 Незаконно представяне като друго
лице или представител на властта
1214 00 Бягство от задържане въз основа на
законно разпореждане
1300 00 Отворена категория Престъпления
против публична собственост или обществени
интереси
1301 00 Измама, свързана с обществената и
социалната сигурност или семейните добавки
1302 00 Измама, свързана с европейско
осигуряване или надбавки
1303 00 Престъпления, свързани с незаконна
хазартна игра
1304 00 Възпрепятстване на процедури за
възлагане на обществени поръчки
1305 00 Активна или пасивна корупция на
държавен служител, лице на публична длъжност или орган на властта
1306 00 Незаконно присвояване, злоупотреба
или друго отклоняване на собственост от лице
на публична длъжност
1307 00 Злоупотреба със служебно положение
от лице на публична длъжност
1400 00 Отворена категория Данъчни и
митнически престъпления
1401 00 Данъчни престъпления
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1402 00 Митнически престъпления
1500 00 Отворена категория Икономически
престъпления
1501 00 Банкрут или умишлен банкрут
1502 00 Нарушаване на счетоводни разпоредби, незаконно присвояване, укриване на активи
или незаконно увеличаване на задълженията
на дружество
1503 00 Нарушаване на правилата за конкуренция
1504 00 Изпиране на пари, придобити чрез
престъпление
1505 00 Активна или пасивна корупция в
частния сектор
1506 00 Разкриване на тайна или нарушаване
на задължение за пазене на тайна
1507 00 Неправомерно предоставяне на вътрешна информация с търговска цел
1600 00 Отворена категория Престъпления
против собствеността или свързани с унищожаване или повреждане на вещи
1601 00 Незаконно присвояване
1602 00 Незаконно присвояване или отклоняване на енергия
1603 00 Измама, включително мошеничество
1604 00 Търговия с откраднати вещи
1605 00 Незаконен трафик (6) на предмети
на културата, включително антики и произведения на изкуството
1606 00 Умишлено повреждане или унищожаване на имущество
1607 00 Неумишлено повреждане или унищожаване на имущество
1608 00 Саботаж
1609 00 Престъпления против индустриалната или интелектуалната собственост
1610 00 Палеж
1611 00 Причиняване на смърт или телесна
повреда вследствие на палеж
1612 00 Предизвикване на горски пожар
1700 00 Отворена категория Кражби
1701 00 Кражба
1702 00 Кражба с незаконно проникване в
чужда собственост
1703 00 Кражба с използване на насилие или
оръжие, или заплаха за използване на насилие
или оръжие срещу лица
1704 00 Квалифицирани случаи на кражба,
които не включват използването на насилие
или оръжие, или заплаха за използване на
насилие или оръжие срещу лица
1800 00 Отворена категория Престъпления
срещу информационни системи и други компютърни престъпления
1801 00 Неправомерен достъп до информационни системи
1802 00 Неправомерна намеса в система
1803 00 Неправомерна намеса в данни
1804 00 Производство, притежание, разпространение или трафик на компютърни устройства
или данни, даващи възможност за извършване
на компютърни престъпления
1900 00 Отворена категория Подправяне на
платежни инструменти
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1901 00 Изготвяне на неистински или подправяне на парични знаци, включително евро
1902 00 Изготвяне на неистински непарични
платежни инструменти
1903 00 Изготвяне на неистински или подправяне на публични ценни книжа
1904 00 Пускане в обращение/използване
на неистински или подправени парични знаци,
непарични платежни инструменти или публични ценни книжа
1905 00 Притежаване на устройства за изготвяне на неистински или за подправяне на
парични знаци или публични ценни книжа
2000 00 Отворена категория Подправяне
на документи
2001 00 Подправяне на публичен или административен документ от частно лице
2002 00 Подправяне на документ от длъжностно лице или орган на властта
2003 00 Предоставяне или придобиване на
подправен публичен или административен
документ; предоставяне или придобиване на
подправен документ от длъжностно лице или
орган на властта
2004 00 Използване на подправени публични
или административни документи
2005 00 Притежаване на устройства за подправяне на публични или административни
документи
2006 00 Подправяне на частен документ от
частно лице
2100 00 Отворена категория Престъпления
против правилата за движение
2101 00 Опасно управление на превозно
средство
2102 00 Управление на превозно средство под
влиянието на алкохол или наркотични вещества
2103 00 Управление на превозно средство без
свидетелство за управление или след лишаване
от право за управление на превозно средство
2104 00 Неспиране след пътнотранспортно
произшествие
2105 00 Избягване на пътна проверка
2106 00 Престъпления, свързани с движението по пътищата
2200 00 Отворена категория Престъпления
срещу трудовото законодателство
2201 00 Незаконно наемане на работа
2202 00 Престъпления, свързани със заплащането на възнаграждение, включително с
осигурителните вноски
2203 00 Престъпления, свързани с безопасните и здравословни условия на труд
2204 00 Престъпления, свързани с достъп
до или упражняване на професия
2205 00 Престъпления, свързани с работното
време и времето за почивка
2300 00 Отворена категория Престъпления
срещу миграционното право
2301 00 Неразрешено влизане или пребиваване
2302 00 Улесняване на неразрешено влизане
и пребиваване
2400 00 Отворена категория Престъпления
против военни задължения
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2500 00 Отворена категория Престъпления,
свързани с хормонални вещества и други стимулатори на растежа
2501 00 Неразрешен внос, износ или доставяне
на хормонални вещества и други стимулатори
на растежа
2600 00 Отворена категория Престъпления,
свързани с ядрени материали или други опасни
радиоактивни вещества
2601 00 Неразрешен внос, износ, доставка
или придобиване на ядрени или радиоактивни
материали
2700 00 Отворена категория Други престъпления
2701 00 Други умишлени престъпления
2702 00 Други неумишлени престъпления
(1) Освен ако в настоящата категория не е
посочено друго, „трафик“ означава внос, износ,
придобиване, продажба, доставка, пренасяне или
превозване.
(2) За целите на настоящата подкатегория
трафикът включва придобиване, продажба, доставка, пренасяне или превозване.
(3) За целите на настоящата подкатегория
трафикът включва внос, износ, придобиване, продажба, доставка, пренасяне или превозване.
(4) Например особено тежки обстоятелства.
(5) Например изнасилване по особено жесток
начин.
(6) Трафикът включва внос, износ, придобиване,
продажба, доставка, пренасяне или превозване.
ОБЩА ТАБЛИЦА НА КАТЕГОРИИТЕ НАКАЗАНИЯ И МЕРКИ
Код Категории и подкатегории наказания
и мерки
1000 Отворена категория Лишаване от
свобода
1001 Лишаване от свобода
1002 Доживотен затвор
2000 отворена категория Ограничаване на
личната свобода
2001 Забрана за посещаване на определени
места
2002 Забрана за пътуване в чужбина
2003 Забрана за престой на определени места
2004 Забрана за участие в масови събирания
2005 Забрана за установяване на контакт с
определени лица по какъвто и да е начин
2006 Поставяне под електронно наблюдение (1)
2007 Задължение за отчитане в определени
часове пред определен орган
2008 Задължение за пребиваване на определено място
2009 Задължение за присъствие в мястото,
в което се пребивава, в определено време
2010 Задължение за спазване на наложените от съда пробационни мерки, включително
задължението за оставане под надзор
3000 Отворена категория Лишаване от определено право, длъжност или професия
3001 Лишаване от правото да се упражнява
определена функция
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3002 Лишаване от право/временно отнемане
на възможността за заемане или назначаване
на обществена длъжност
3003 Лишаване/временно отнемане на правото да гласува или да бъде избирано
3004 Забрана за сключване на договори с
публична администрация
3005 Невъзможност за получаване на публични субсидии
3006 Отнемане на свидетелството за управление на превозно средство (2)
3007 Временно отнемане на свидетелството
за управление на превозно средство
3008 Забрана за управление на определени
превозни средства
3009 Лишаване/временно отнемане на родителски права
3010 Лишаване/временно отнемане на правото да бъде съдебен експерт/свидетел/съдебен
заседател
3011 Лишаване/временно отнемане на правото да бъде попечител/настойник (3)
3012 Лишаване/временно отнемане на ордени или звания
3013 Забрана за упражняване на професия,
търговска или обществена дейност
3014 Забрана за работа или дейност с непълнолетни или малолетни лица
3015 Задължение за затваряне на предприятие
3016 Забрана за притежаване или носене
на оръжия
3017 Отнемане на разрешително за лов/
риболов
3018 Забрана за използване на чекове или
на разплащателни/кредитни карти
3019 Забрана за държане на животни
3020 Забрана за притежаване или използване
на определени предмети, различни от оръжия
3021 Забрана за участие в някои игри/
спортове
4000 Отворена категория Забрана за влизане
или експулсиране от територията
4001 Забрана за влизане на национална
територия
4002 Експулсиране от национална територия
5000 Отворена категория Лични задължения
5001 Подлагане на медицинско лечение или
други форми на терапия
5002 Задължение за участие в социалнообразователна програма
5003 Задължение за поставяне под грижите/
надзора на семейството
5004 Образователни мерки
5005 Социално-правна пробация
5006 Задължение за обучение/работа
5007 Задължение за предоставяне на съдебните органи на определена информация
5008 Задължение за публикуване на съдебното решение
5009 Задължение за поправяне на вредите,
причинени от престъплението
6000 Отворена категория Наказания, свързани с личното имущество
6001 Конфискация
6002 Събаряне
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6003 Възстановяване
7000 Отворена категория Настаняване в
заведение
7001 Настаняване в психиатрично заведение
7002 Настаняване в заведение за лечение на
зависими от алкохол и наркотични вещества
7003 Настаняване в образователна институция
8000 Отворена категория Финансови наказания
8001 Глоба
8002 Глоба с определен дневен размер (4)
8003 Глоба в полза на конкретен получател (5)
9000 Отворена категория Трудови наказания
9001 Общественополезен труд или услуги
9002 Общественополезен труд или услуги,
придружени от други ограничителни мерки
10000 отворена категория Военни наказания
10001 Лишаване от военно звание (6)
10002 Уволнение от професионална военна
служба
10003 Лишаване от свобода във военен затвор
11000 Отворена категория Освобождаване
от наказание/отлагане на изпълнението на
наказание, предупреждение
12000 Отворена категория Други наказания
и мерки
(1) Чрез фиксирани или подвижни средства за
наблюдение.
(2) Необходимо е повторно кандидатстване
за получаване на ново свидетелство за управление
на превозно средство.
(3) Попечител/настойник на лице, което е
недееспособно, или на малолетно или непълнолетно лице.
(4) Глоба, изразена дневно.
(5) Например за институция, асоциация, фондация или пострадал.
(6) Понижаване във военен чин.
Параметри (да се уточнят, където е приложимо)
ø Наказание
m Мярка
a Отлагане на изпълнението на наказание/
мярка
b Частично отлагане на изпълнението на
наказание/мярка
c Отлагане на изпълнението на наказание/
мярка с налагане на пробационни мерки/
мерки за надзор
d Частично отлагане на изпълнението на
наказание/мярка с налагане на пробационни
мерки/мерки за надзор
e Замяна на наказание/мярка
f Алтернативно наказание/мярка, наложено/а
като основно наказание
g Алтернативно наказание/мярка, наложено/а
първоначално в случай на неизпълнение на
основното наказание
h Прекратяване на временно отлагане/условния характер на наказание/мярка
i Последващо определяне на едно общо
наказание

БРОЙ 67

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

j Прекъсване или отлагане на изпълнението
на наказанието/мярката (1)
k Опрощаване на наказанието
l Опрощаване на отложеното/условното
наказание
n Край на изтърпяването на наказанието
o Помилване
p Амнистия
q Условно освобождаване (освобождаване
на лицето при определени условия преди окончателно изтърпяване на наказанието)
r Реабилитация (със или без заличаване на
наказанието от регистрите за съдимост)
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s Специално наказание или мярка за малолетни и/или непълнолетни
t Акт, който няма наказателноправен характер (2)
(1) Изпълнението на наказанието не може да
се избегне.
(2) Тази характеристика ще се посочва само
тогава, когато такава информация се предоставя
в отговор на искането, получено от държавата
членка, чийто гражданин е съответното лице.“
§ 46. Досегашното приложение № 5 към
чл. 27, ал. 1 става приложение № 2 към чл. 27,
ал. 3 и се изменя така:
Приложение № 2
към чл. 27, ал. 3

Входящ
номер и
дата на
получаване

БЮЛЕТИН
за наложено
административно наказание
по чл. 78а НК

Пореден
номер на
бюлетина
за лицето

Собствено, бащино и фамилно име на осъдения
(изписано на кирилица и на латиница)

Месторождение

Фамилно име,
придобито при
сключване на
граждански брак

Ден, месец и година
на раждане

ЕГН/ЛНЧ/ЛН

Гражданство

Пол на осъденото
лице

Вид, №, дата и орган, издал
документа за самоличност

Псевдоним или друго използвано
име на осъденото лице

-

-

-

Собствено, бащино
и фамилно име на
бащата
Собствено, бащино
и фамилно име на
майката
Номер на делото

Дата и номер на съдебния акт

Извършеното престъпление и неговата
квалификация
Формата на вината

Наименование на съда,
постановил акта
Код на деянието по Общата таблица на
категориите наказуеми деяния
Времето и мястото на извършване на
престъплението
Код на наказанието по Общата
таблица на категориите наказания и мерки
Краен момент на действие на наказанието

Вида и размера/срока на наложеното
административно наказание
Начален момент на действие на
наказанието
Извлечение от влязъл в сила съдебен акт по наказателно дело, което отразява диспозитива
Дата на влизане в
Дата на съставяне на бюле- Вярно извлечение от оригинала!
сила на съдебния акт тина за съдимост
Съдебен служител:
(име, презиме, фамилия и подпис)
Проверил:
(име, презиме, фамилия и подпис)
Дата
Допълнителни сведения – основание, документ, номер и дата
Подпис
“

§ 47. Досегашното приложение № 6 към чл. 35а, ал. 8 става приложение № 4 към чл. 35а, ал. 8.
§ 48. Досегашното приложение № 7 към чл. 35б, ал. 9 става приложение № 5 към чл. 35б, ал. 9.
§ 49. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2021 г.
Министър:
Данаил Кирилов

5316
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
ОБЩИНА АРДИНО
ЗАПОВЕД № 542
от 24 юни 2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 12,
ал. 2 от ЗОС, чл. 310, ал. 5, чл. 311, ал. 1, чл. 313,
ал. 1, т. 3 и чл. 314, ал. 4 от ЗПУО и Решение
№ 94 от 18.06.2020 г. на Общинския съвет – гр.
Ардино, нареждам:
І. 1. Да се преобразува детска градина „Брезичка“ – гр. Ардино, чрез разделяне на групата
в с. Горно Прахово в самостоятелна институция
в системата на предучилищното и училищното
образование като ДГ „Дъга“, с. Горно Прахово,
с адрес с. Горно Прахово, ул. Първа, считано от
1.08.2020 г. със седалище, намиращо се на част
от първия етаж на сградата на ОУ „Св. св. Кирил
и Методий“, с. Горно Прахово.
2. Брой на децата, които ще се обучават – 13.
3. На обхванатите деца от закритите детски
градини по селата: Башево, Чернигово, Долно
Прахово, Дедино, Третак, Търна, Млечино, Богатино, Хромица и Червена скала, се осигурява
транспорт съгласно утвърдената транспортна
схема на община Ардино.
4. Наличният инвентар и сградният фонд
на групата в с. Горно Прахово да се приемат
и стопанисват от ДГ „Дъга“, с. Горно Прахово,
община Ардино.
5. Числеността на персонала на ДГ „Дъга“ – с.
Горно Прахово, да се определи съгласно разпоредбите на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране
и заплащане на труда, издадена от МОН.
6. Трудовоправните отношения с персонала
на групите в с. Горно Прахово да се уредят при
условията и реда на чл. 91 и 123 от Кодекса на
труда.
7. Документацията на групите в с. Горно Прахово да се приеме и съхранява в детска градина
„Дъга“, с. Горно Прахово.
II. 1. Да се преобразува детска градина „Мир“ –
с. Бял извор, чрез разделяне на групата в с. Жълтуша в самостоятелна институция в системата
на предучилищното и училищното образование
като ДГ „Радост“ – с. Жълтуша, с адрес с. Жълтуша, община Ардино, считано от 1.08.2020 г. със
седалище, намиращо се на част от първия етаж
на сградата на ОУ „Отец Паисий“, с. Жълтуша.
2. Брой на децата, които ще се обучават – 12.
3. На обхванатите деца от закритите детски
градини по селата: Седларци, Гарване, Главник,
Еньовче, се осигурява транспорт съгласно утвърдената транспортна схема на община Ардино.
4. Наличният инвентар и сградният фонд на
групата в с. Жълтуша да се приемат и стопанисват
от ДГ „Радост“, с. Жълтуша, община Ардино.

5. Числеността на персонала на ДГ „Радост“ –
с. Жълтуша, да се определи съгласно разпоредбите на Наредба № 4 от 2017 г. за нормиране и
заплащане на труда, издадена от МОН.
6. Трудовоправните отношения с персонала на
групите в с. Жълтуша да се уредят при условията
и реда на чл. 91 и 123 от Кодекса на труда.
7. Документацията на групите в с. Жълтуша
да се приеме и съхранява в детска градина „Радост“, с. Жълтуша.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам
на Бахар Реджебов – началник на отдел „Образование, култура и спорт“ в Община Ардино.
Кмет:
И. Шабан
5317

ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
РЕШЕНИЕ № 719
от 16 октомври 2018 г.
На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, чл. 21,
ал. 1, т. 2, 11 и 23 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2
от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 10 и 22 и чл. 5, ал. 2
от ПОДОСНКВОА и докладна от кмета на общината с изх. № 6101-125/12.10.2018 г. Общинският
съвет – гр. Бяла Слатина, одобрява окончателния
проект на общ устройствен план на община Бяла
Слатина заедно с правилата и нормативите по
неговото прилагане в графичната част и представеното становище по екологична оценка №
BP 1-1/2018 на РИОСВ – Враца.
Председател:
В. Борисова
5340

ОБЩИНА МЪГЛИЖ
РЕШЕНИЕ № 113
от 25 юни 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
и чл. 127, ал. 6 от ЗУ Т Общинск и я съвет –
гр. Мъглиж, одобрява изменение на общия устройствен план на община Мъглиж в частта му
за ПИ с идентификатор 87212.800.216, местност
Керезлика, в землището на с. Ягода, община
Мъглиж, което се състои в промяна от жилищна
устройствена зона „Жм“ на имота в устройствена
зона за обществено обслужване „Оо“ със следните
устройствени показатели:
Плътност на застрояване – до 60 %.
Коефициент на интензивност на застрояване – до 1,2.
Плътност на озеленяване – от 40 %.
Характер на застрояване – свободно ниско
етажно, с височина до 10 м.
Предвижда се в имота да бъде изградена
къща за гости.
Председател:
Ст. Христов
5330
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2. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
съобщава, че е издал Разрешение за строеж
№ РС-56 от 20.07.2020 г. за обект: Модернизация
на път I-8 „Калотина – Софийски околовръстен
път“, участък от км 4+420 и до км 6+100, съответно за: реконструкция на телекомуникационни
кабели и тръбна мрежа ИТС – тръбна мрежа
за оптични кабели, при условията на чл. 60 на
Административнопроцесуалния кодекс. Предварителното изпълнение може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 3-дневен срок
от обнародването 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 съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
5387
29. – Академията за музикално, танцово и
изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, обявява конкурси за прием на
докторанти – държавна поръчка, редовна форма
на обучение за учебната 2020/2021 г., както следва:
област на висше образование 1. Педагогически
науки, професионално направление 1.3. Педагогика
на обучението по…, докторска програма „Методика на обучението по музика“ – един; област на
висше образование 8. Изкуства, професионално
направление 8.2. Изобразително изкуство, докторска програма „Приложни, изящни изкуства и
дизайн“ – двама; област на висше образование
8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, докторска програма
„Музикознание и музикално изкуство“ – трима;
докторска програма „Хореография“ – трима.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародването на обявата в „Държавен вестник“.
Документи се подават в сградата на ректората на
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, на
адрес: Пловдив 4000, ул. Тодор Самодумов № 2,
стая № 34; тел.: 0877 88 49 55; приемно време от
10 до 12 ч. и от 14 до 16 ч.
5199
6. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за: професори по
професионално направление: 1.2. Педагогика
(Медийна педагогика) – един, за нуждите на
ФНОИ; 1.2. Педагогика (Предучилищна педагогика) – един, за нуждите на ФНОИ; 1.3. Методика
на обучението по чужд език (Предучилищна и
начална училищна възраст) – един, за нуждите на
ФНОИ; 1.3. Педагогика на обучението по… (Физическо възпитание и спорт – баскетбол) – един,
за нуждите на ДС; доценти по професионално
направление: 1.2. Педагогика (Предучилищна
педагогика – психолого-педагогически основи на
информационната култура) – един, за нуждите
на ФНОИ; 1.3. Педагогика на обучението по…
(История на музиката, История на българската музика) – един, за нуждите на ФНОИ; 8.2.
Изобразително изкуство (Концептуални форми,
Софтуер за графичен дизайн, Софтуер за видеомонтаж) – един, за нуждите на ФНОИ; 8.3. Музикално
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и танцово изкуство (Инструментознание, Музикален анализ, Компютърен нотопис и приложна
оркестрация) – един, за нуждите на ФНОИ; 8.3.
Музикално и танцово изкуство (Музикална естетика, Акустика, Звукотехника) – един, за нуждите
на ФНОИ; 4.1. Физически науки (Обща теория
на относителността и релативистка астрофизика) – един, за нуждите на ФзФ; 7.4. Обществено
здраве (Кинезитерапия) – един, за нуждите на МФ;
главни асистенти по професионално направление:
1.2. Педагогика (Социална педагогика) – един, за
нуждите на ФНОИ; 1.2. Педагогика (Специална
педагогика) – един, за нуждите на ФНОИ; 1.3.
Педагогика на обучението по… (Методика на
обучението по математика в началните класове) – един, за нуждите на ФНОИ; 1.3. Педагогика
на обучението по… (Педагогика на изобразителното изкуство в детската градина) – един, за нуждите
на ФНОИ; 3.2. Психология (Обща, възрастова и
педагогическа психология) – един, за нуждите
на ФНОИ; 8.2. Изобразително изкуство (Декоративни изкуства и комбинаторика, Живопис и
цветознание, Цветознание и живопис) – един, за
нуждите на ФНОИ; 8.2. Изобразително изкуство
(Софтуер за графичен дизайн, Графичен дизайн и
визуална комуникация, Графичен дизайн) – един,
за нуждите на ФНОИ; 3.8. Икономика (Финанси,
счетоводство и анализ – Управление на разходите и секторна специализация – на български
и английски език) – един, на половин щат, за
нуждите на СтФ; 1.3. Педагогика на обучението
по… (Математика) – един, за нуждите на ФМИ;
1.3. Педагогика на обучението по… (Методика на
обучението по английски език) – един, за нуждите
на ФКНФ, всички със срок за подаване на документи 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Списъкът с необходимите документи
е определен в Правилника за условията и реда
за придобиване на научни степени и заемане
на академични длъжности в СУ „Св. Климент
Охридски“. Документи се подават в ректората,
Информационен център, отдел „Човешки ресурси“,
стая № 2, София 1504, бул. Цар Освободител № 15,
тел. 02/986-11-83. Приемно време от 15 до 17 ч.
5339
7. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурси за приемане на
редовни и задочни докторанти по държавна поръчка за учебната 2020 – 2021 г. в съответствие с
Решение № 332 от 14.05.2020 г. на Министерския
съвет (приложение № 1); за приемане на редовни
и задочни докторанти платена форма на обучение
(приложение № 2). От 1.09.2020 г. до 31.10.2020 г.
кандидатите подават следните документи до ректора на СУ „Св. Климент Охридски“: 1. заявление
по образец; 2. декларация по образец; 3. автобиография; 4. оригинал и копие на дипломата за
завършена образователно-квалификационна степен
„магистър“ и приложението към нея; завършилите
при степенна структура на обучение представят
оригинали и копия на дипломите за завършени
образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и „магистър“ и приложенията към тях;
оригиналната диплома се връща на кандидата
веднага след сверяване с копието; приложеното
към документите копие на дипломата не се връща;
4.1. в случай че издаването на дипломата за висше
образование е предстоящо, кандидатът подава
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академична справка – оригинал (или нотариално
заверено копие), в която да са отразени средният
успех от семестриалните изпити с хорариума на
часовете по отделните дисциплини и успехът от
държавните изпити; 4.2. за кандидати, завършили
Софийския университет „Св. Климент Охридски“,
на които издаването на дипломата за висше образование е предстоящо, се допуска да представят уверение, издадено от отдел „Студенти“ към
факултета; 4.3. лица, придобили в чужбина образователно-квалификационна степен „магистър“,
призната по законодателството на съответната
държава, могат да кандидатстват за обучение в
докторска степен, след като са преминали процедура по признаване на образованието от Софийския
университет; 5. документ, удостоверяващ платена
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такса за участие в кандидатдокторантски конкурс
(50 лв. за първи изпит по специалност и 50 лв. по
западен език) – плащането се извършва по банков
път от всяка търговска банка: сметката на СУ „Св.
Климент Охридски“ е: Българска народна банка – Централно управление, банкова сметка: BG52
BNBG 9661 3100 1743 01, BIC CODE: BNBGBGSD,
титуляр: СУ „Св. Климент Охридски“; вносител:
кандидат-докторантът. Задължителната информация, която трябва да съдържа банковият документ,
е: трите имена, ЕГН, град по местоживеене, факултетът, към който е обявена докторантурата, и
кандидатдокторантската такса. Всички документи
се прилагат в папка. За контакти: тел. 02/8462185,
02/9308445 – сектор „Докторанти“, ректорат.
Приложение № 1

Предложения за броя на приеманите за обучение докторанти, български граждани и граждани на
Европейския съюз и на ЕИП, в СУ „Св. Климент Охридски“ за учебната 2020 – 2021 г., утвърдени
с Решение № 332 от 14.05.2020 г. на Министерския съвет
(брой)
№

Шифър

Професионално направление

Докторска програма

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно задочно

Факултет по математика и информатика
1.

4.5.

Математика

Математическа логика и приложенията є

2

2.

4.5.

Математика

Геометрия

1

3.

4.5.

Математика

Математически анализ

1

4.

4.5.

Математика

Изчислителна математика

1

5.

4.5.

Математика

6.

4.5.

Математика

7.

4.5.

Математика

8.

4.5.

Математика

Теория на вероятностите и математическа статистика

2

9.

4.5.

Математика

Изследване на операциите

2

Компютърни науки (Мрежово програмиране)

1

1

Компютърни науки (Интернет на нещата)

1

1

Компютърни науки (Машинно самообучение)

3

Информационни технологии (Интернет на нещата)

1

Информационни технологии (Образователен софтуер с
VR/AR)

1

Информационни технологии (Големи обеми от данни)

1

Софтуерни технологии (Софтуерно инженерство)

4

10.

4.6.

11.

4.6.

12.

4.6.

13.

4.6.

14.

4.6.

15.

4.6.

16.

4.6.

Информатика
и компютърни науки
Информатика
и компютърни науки
Информатика
и компютърни науки
Информатика
и компютърни науки
Информатика
и компютърни науки
Информатика
и компютърни науки
Информатика
и компютърни науки

Математическо моделиране и приложение на математиката (Математическо моделиране)
Математическо моделиране и приложение на математиката (Мехатроника и роботика)
Математическо моделиране и приложение на математиката в икономиката

1

1
1

1

1

3
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17.

4.6.

Информатика
и компютър- Софтуерни технологии (Откриване на знания)
ни науки

18.

4.6.

Информатика
и компютър- Софтуерни технологии (Управление на знанията)
ни науки

1

19.

4.6.

Информатика
и компютър- Информационни системи (Бази от данни)
ни науки

2

1

20.

4.6.

Информатика
и компютър- Информационни системи (Системи, основани на знания)
ни науки

2

1

21.

4.6.

Информатика
Информационни системи (Паралелни и разпределени
и компютърсистеми)
ни науки

1

1

22.

4.6.

Информатика
и компютър- Информационни системи (Вградени и автономни системи)
ни науки

1

1

23.

1.3.

Педагогика
Методика на обучението по математика и информатика
на обучение(Методика на обучението по математика)
то по...

1

24.

1.3.

Педагогика
Методика на обучението по математика и информатика
на обучение(Методика на обучението по информатика и ИТ)
то по...

1

Общо

35

12

2

1

Физически факултет
25.

4.1.

Физически
науки

Астрономия и астрофизика

2

1

26.

4.1.

Физически
науки

Метеорология

1

1

27.

4.1.

Физически
науки

Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство

1

28.

4.1.

Физически
науки

Физика на атомите и молекулите

2

29.

4.1.

Физически
науки

Теоретична и математическа физика

2

30.

4.1.

Физически
науки

Радиофизика и физическа електроника

2

31.

4.1.

Физически
науки

Физика на плазмата и газовия разряд

1

32.

4.1.

Физически
науки

Физика на вълновите процеси (вкл. нелинейна оптика
и квантова електроника)

3

33.

4.1.

Физически
науки

Физика на кондензираната материя

1

34.

4.1.

Физически
науки

Ядрена физика

2

35.

4.1.

Физически
науки

Физика на елементарните частици и високите енергии

4

36.

4.1.

Физически
науки

Оптометрия

1

37.

4.1.

Физически
науки

Биофизика

1
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Педагогика
на обучение- Методика на обучението по физика
то по…

2
Общо

25

2

Факултет по химия и фармация
39.

4.2.

Химически
науки

40.

4.2.

Химически
науки

Теоретична химия

2

41

4.2.

Химически
науки

Теоретична химия (Изчислителна химия)

1

42.

4.2.

Химически
науки

Органична химия

3

43.

4.2.

Химически
науки

Органична химия (Функционални багрила)

1

44.

4.2.

Химически
науки

Химия на твърдото тяло

1

45.

4.2.

Химически
науки

Неорганична химия

1

46.

4.2.

Химически
науки

Физикохимия

2

47.

4.2.

Химически
науки

Физикохимия (Макрокинетика)

2

48.

4.2.

Химически
науки

Полимери

1

49.

7.3.

Фармация

Технология на лекарствените форми и биофармация

4

Социална медицина, организация на здравеопазването
и фармацията

2

Аналитична химия

1

50.

7.3.

Фармация

51.

1.3.

Педагогика
на обучение- Методика на обучението по химия
то по…

1

1
Общо

21

2

Биологически факултет
52.

4.3.

Биологически
Зоология (Зоология на безгръбначните животни)
науки

53.

4.3.

Биологически
Зоология (Зоология на гръбначните животни)
науки

2

54.

4.3.

Биологически
Ентомология
науки

1

55.

4.3.

Биологически
Паразитология и хелминтология
науки

1

56.

4.3.

Биологически
Микробиология
науки

2

57.

4.3.

Биологически
Генетика (Генетика на човека)
науки

1

58.

4.3.

Биологически
Генетика (Генетика на рака)
науки

1

59.

4.3.

Биологически
Генетика (Бактериална генетика)
науки

1

60.

4.3.

Биологически
Генетика (Генно инженерство)
науки

1

1

1
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61.

4.3.

Биологически
Генетика (Синтетична биология)
науки

62.

4.3.

Биологически
Физиология на животните и човека (Телесна хомеостаза)
науки

1

63.

4.3.

Биологически
Молекулярна биология
науки

2

64.

4.3.

Биологически
Молекулярна биология (Молекулярна имунология)
науки

1

65.

4.3.

Биологически
Ботаника (Систематика на водорасли и гъби)
науки

1

66.

4.3.

Биологически
Екология и опазване на екосистемите (Хидроекология)
науки

1

67.

4.3.

Биологически Екология и опазване на екосистемите (Поведенческа
науки
екология)

2

68.

4.3.

Биологически
Физиология на растенията
науки

2

69.

4.3.

Биологически
Клетъчна биология
науки

1

70.

5.11.

Био т ех ноло Технология на биологичноактивните вещества
гии

1

71.

1.3.

Педагогика
на обучение- Методика на обучението по биология
то по…

2

2

Общо

26

4

1

1

Геолого-географски факултет
72.

4.4.

Науки за зе- Картография (Тематично географско картографирамята
не) – Географски информационни системи

2

73.

4.4.

Науки за зе- Картография (Тематично географско картографирамята
не) – Дистанционни изследвания

1

74.

4.4.

Науки за зе- География на страните (Регионална и политическа геомята
графия)

2

75.

4.4.

Науки за зе- Икономическа и социална география (Регионално размята
витие на индустриализацията)

1

76.

4.4.

Науки за зе- Икономическа и социална география (Социално-икономята
мически профили на селските райони в България)

1

77.

4.4.

Науки за зе- Икономическа и социална география (Транспортът като
мята
фактор за развитието на селските райони)

1

78.

4.4.

Науки за зе- Икономическа и социална география (Териториална
мята
идентичност и регионално развитие)

1

79.

4.4.

Науки за зеИкономическа и социална география
мята

2

80.

4.4.

Науки за зе- Икономическа и социална география (Регионално развимята
тие на транспортната инфраструктура и комуникациите)

1

81.

4.4.

Икономическа и социална география (Социално-иконоНауки за земическо райониране и административно-териториално
мята
деление)

82.

4.4.

Науки за зе- География на населението и селищата (Миграции и
мята
бежански вълни)

1

83.

4.4.

Науки за зеРегионална геология
мята

1

1

84.

4.4.

Науки за зеКлиматология
мята

2

1

1

1
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85.

4.4.

Науки за зеХидрология на сушата и водните ресурси
мята

86.

4.4.

Науки за зеГеоморфология и палеогеография
мята

1

87.

4.4.

Науки за зеГеография на рекреацията и туризма
мята

3

88.

4.4.

Науки за зеФизическа география и ландшафтознание
мята

2

1

89.

4.4.

Науки за зеБиогеография и география на почвите
мята

2

1

90.

3.7.

Администрация и управ- Регионално развитие
ление

5

91.

1.3.

Педагогика
на обучение- Методика на обучението по география
то по…

1

1

31

8
1

Общо

1

1

Богословски факултет
92.

2.4.

Религия и
теология

93.

2.4.

Религия и
теология

Теология (Свещено Писание на Стария Завет)

2

94.

2.4.

Религия и
теология

Теология (Химнология)

1

95.

2.4.

Религия и
теология

Теология (Християнска апологетика)

1

96.

2.4.

Религия и
теология

Теология (Психология на религията)

1

97.

2.4.

Религия и
теология

Теология (Християнска философия)

1

98.

2.4.

Религия и
теология

Теология (История на православното богословие през
ХХ в.)

1

99.

2.4.

Религия и
теология

Теология (Патрология)

2

100.

2.4.

Религия и
теология

Теология (Нехристиянски религиозни учения)

1

101.

2.4.

Религия и
теология

Теология (Литургика)

1

1

102.

2.4.

Религия и
теология

Теология (Пастирско богословие)

1

1

13

4

Теология (Свeщено Писание на Новия Завет)

1

Общо

1

Стопански факултет
103.

3.8.

Икономика

Приложна иконометрия и икономическо моделиране

2

2

104.

3.8.

Икономика

Аналитични изследвания върху данни (Data Science)

3

3

105.

3.8.

Икономика

Приложение на изчислителната техника в икономиката

3

3

106.

3.8.

Икономика

Икономика и управление (индустрия)

4

2

107.

3.8.

Икономика

Икономика и икономическа политика

4

2

3.7.

Администрация и управ- Стопанско управление
ление

6

1

22

13

108.

Общо
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Шифър

ДЪРЖАВЕН
Професионално направление

ВЕСТНИК

Докторска програма

С Т Р. 6 1
Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно задочно

Философски факултет
109.

2.3.

Философия

Онтология

2

110.

2.3.

Философия

Теория на познанието

1

111.

2.3.

Философия

Философия на историята

1

112.

2.3.

Философия

Философия на науката

1

113.

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философска антропология)

2

114.

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на образованието)

1

115.

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на изкуството)

1

116.

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Метафизика)

1

117.

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия на религията)

1

118.

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (История на религиите)

1

119.

2.3.

Философия

Философия на културата, политиката, правото и икономиката (Философия в средните училища)

1

120.

2.3.

Философия

Етика

1

121.

2.3.

Философия

Етика (Биоетика)

1

122.

2.3.

Философия

Етика (Постмодерна етика)

1

123.

2.3.

Философия

Логика

1

124.

2.3.

Философия

Логика (Приложна логика)

1

125.

2.3.

Философия

Логика (Логика в континенталната традиция)

1

126.

2.3.

Философия

Логика (Философска логика)

1

127.

2.3.

Философия

Естетика

2

128.

2.3.

Философия

Философия с преподаване на английски език

7

129.

2.3.

Философия

История на философията (Антична философия)

1

130.

2.3.

Философия

История на философията (Философия на Средновековието и Ренесанса)

1

131.

2.3.

Философия

История на философията (Философия на Новото време – XVII – XVIII век)

1

132.

2.3.

Философия

История на философията (Нова философия – XIX век)

1

133.

2.3.

Философия

История на философията (Съвременна философия)

2

134.

2.3.

Философия

История на философията (Източна философия)

1

135.

2.3.

Философия

Реторика (История на реториката)

1

136.

2.3.

Философия

Реторика (Съвременна реторика)

1

137.

2.3.

Философия

Реторика (Невербална комуникация в реториката)

1

138.

2.3.

Философия

Реторика (Политическа реторика)

2

139.

2.3.

Философия

Реторика (Реторика във виртуалната среда)

2

140.

3.1.

С оц иолог и я,
антрополоСоциология (Обща социология)
ги я и нау к и
за културата

3

141.

3.1.

С оц иолог и я,
антрополоСоциология (Трансформации в труда)
ги я и нау к и
за културата

1

2

1

1

С Т Р.

62

№

Шифър

142.

3.1.

143.

3.1.

144.

3.1.

145.

3.1.

146.

3.1.

ДЪРЖАВЕН
Професионално направление
С оц иолог и я,
антропологи я и нау к и
за културата
С оц иолог и я,
антропологи я и нау к и
за културата
С оц иолог и я,
антропологи я и нау к и
за културата
С оц иолог и я,
антропологи я и нау к и
за културата
С оц иолог и я,
антропологи я и нау к и
за културата

ВЕСТНИК

Докторска програма

БРОЙ 67
Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно задочно

Социология (Икономическа социология)

1

Културология (Културата в политиките за градско развитие)

1

Културология (Младежта в България. Публични дебати,
социални действия, движения, идеологии, политически
режими и институционални структури от края на ХІХ
и ХХ век)

1

Културология (Медии и популярна култура)

1

Културология (История на жените и половете)

1

147.

3.2.

Психология

Консултативна психология

1

148.

3.2.

Психология

Педагогическа психология

1

149.

3.2.

Психология

Клинична психология

1

150.

3.2.

Психология

Социална психология

1

151.

3.2.

Психология

Психология на здравето

2

152.

3.2.

Психология

Културна и диференциална психология

1

153.

3.2.

Психология

Културна и диференциална психология (на английски език)

1

154.

3.2.

Психология

155.

3.2.

Психология

156.

3.2.

Психология

157.

3.3.

158.

3.3.

159.

3.3.

160.

3.3

161.

3.3

162.

3.3

163.

3.3

164.

3.3

165.

3.3

166.

3.3

167.

3.3

Политически
науки
Политически
науки
Политически
науки
Политически
науки
Политически
науки
Политически
науки
Политически
науки
Политически
науки
Политически
науки
Политически
науки
Политически
науки

Културна и диференциална психология (Психология на
виртуалния свят)
Обща психология (Психологическо измерване и оценяване – Психодиагностика)

1

1
1

Психология на развитието в детска и юношеска възраст

1

Политология (Международни отношения)

2

Политология (Български политически процес)

2

Политология (Сравнителна политология)

2

Публична администрация

2

Европеистика (Политики на разширяване на ЕС)

1

Европеистика (Исторически изследвания на ЕС)

1

Европеистика (Икономически изследвания на ЕС)

1

Европеистика (Медийна политика и право на ЕС)

1

Европеистика (Правни изследвания на ЕС)

1

Европеистика (Политологични изследвания на ЕС)

1

1

Европеистика (Политологични изследвания на ЕС – Европейска идентичност)

1

1

2

1
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№

Шифър

168.

3.5.

169.

3.5.

170.

3.5.

171.

3.5.

172.

3.5.

173.

3.5.

174.

2.2.

175.

2.2.

176.

2.2.

177.

2.2.

178.

2.2.

179.

2.2.

180.

2.2.

181.

2.2.

182.

2.2.

183.

2.2.

184.

2.2.

185.

2.2.

186.

2.2.

187.

2.2.

ДЪРЖАВЕН
Професионално направление
Обще с т в ен и
комуникации
и информационни науки
Обще с т в ен и
комуникации
и информационни науки
Обще с т в ен и
комуникации
и информационни науки
Обще с т в ен и
комуникации
и информационни науки
Обще с т в ен и
комуникации
и информационни науки
Обще с т в ен и
комуникации
и информационни науки

История и археология
История и археология
История и археология
История и археология
История и археология
История и археология
История и археология
История и археология
История и археология

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 3
Образователна
и научна степен
„доктор“

Докторска програма

редовно задочно
Книгознание, библиотекознание и библиография (Информационни ресурси )

1

Книгознание, библиотекознание и библиография (Потребители и ползване на библиотеките)

1

Книгознание, библиотекознание и библиография (История на книгата и четенето – Читатели и четене през
българския 19 век)

1

Книгознание, библиотекознание и библиография (Библиотеките през ХІХ и ХХ век)

1

Книгознание, библиотекознание и библиография (Дигитализация в институциите на паметта – библиотеки,
архиви, музеи)

1

Теория на научната информация (Информационно осигуряване)

1

Общо

84

Исторически факултет
История на България (История на средновековна България)
История на България (История на българските земи
XV – XVII в.)
История на България (История на Българското възраждане)

1
1
1

История на България (Нова българска история 1878 – 1944)

2

История на България (Съвременна българска история)

2

История на България (История на българското образование)
Документалистика, архивистика, палеография (Историография)
Документалистика, архивистика, палеография (Архивистика)
Средновековна обща история (Западна Европа и Византия)

Средновековна обща история (Средновековна балканска
История и аристория – Балкански взаимоотношения в периода на
хеология
османското нашествие)
История и арСтара история (Стара история)
хеология
История и арСтара история (Тракология)
хеология
История и арНова и най-нова обща история (Нова история)
хеология
История и арНова и най-нова обща история (Съвременна история)
хеология

10

1

1

1
1
1
1
1
1
2
2

1

С Т Р.

64

№

Шифър

188.

2.2.

189.

2.2.

190.

2.2.

191.

2.2.

192.

2.2.

193.

2.2.

194.

2.2.

195.

2.2.

196.

2.2.

197.

2.2.

198.

2.2.

199.

2.2.

200.

2.2.

201.

3.1.

202.

3.1.

203.

3.1.

204.

3.1.

ДЪРЖАВЕН
Професионално направление
История и археология
История и археология
История и археология
История и археология
История и археология
История и археология
История и археология
История и археология
История и археология
История и археология
История и археология
История и археология
История и археология
С оц иолог и я,
антропологи я и нау к и
за културата
С оц иолог и я,
антропологи я и нау к и
за културата
С оц иолог и я,
антропологи я и нау к и
за културата
С оц иолог и я,
антропологи я и нау к и
за културата

205.
206.

2.1.
2.1.

Филология
Филология

207.

2.1.

Филология

208.
209.
210.
211.
212.
213.

2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.

Филология
Филология
Филология
Филология
Филология
Филология

ВЕСТНИК

Докторска програма

БРОЙ 67
Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно задочно

Нова и най-нова обща история (История на Евразия и
Русия)

2

Нова и най-нова обща история (Нова Балканска история)

2

Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска
история – Социална история на Балканите)
Нова и най-нова обща история (Съвременна балканска
история – Международни отношения)
Нова и най-нова обща история (Нова и съвременна балканска история – Нова и съвременна история на Хърватия)

1
2
1

Археология (Праистория: Енеолит)

1

Археология (Праистория: Неолит – Енеолит)

1

Археология (Праистория: Бронзова епоха)

1

Археология (Тракийска археология)

1

Археология (Класическа археология: Гърция)

1

Археология (Класическа археология: Рим)

1

Археология (Археология на късната античност)

1

Археология (Методи в археологията)

1

Етнология (Политическа антропология)

1

Етнология (Антропология на прехода)

1

Етнология (Всекидневен живот в постсоциалистическа
България)

1

Етнология (Етнопсихологически модели в образованието)

1

Общо
Факултет по славянски филологии
Общо и сравнително езикознание (Общо езикознание)
Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание)
Общо и сравнително езикознание (Индоевропейско
езикознание)
Български език (Фонетика)
Български език (Морфология)
Български език (Синтаксис)
Български език (Лексикология)
Български език (Социолингвистика)
Български език (История на българския книжовен език)

38

2

1
1

1
1

1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
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ДЪРЖАВЕН
Професионално направление

ВЕСТНИК

№

Шифър

214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.

2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.

Филология
Филология
Филология
Филология
Филология
Филология
Филология
Филология
Филология
Филология

224.

2.1.

Филология

225.

2.1.

Филология

226.

2.1.

Филология

227.

2.1.

Филология

228.

2.1.

Филология

229.

2.1.

Филология

230.

2.1.

Филология

231.

2.1.

Филология

232.

2.1.

Филология

233.

2.1.

Филология

234.
235.
236.
237.
238.

2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.

Филология
Филология
Филология
Филология
Филология

239.

2.1.

Филология

240.

2.1.

Филология

241.

2.1.

Филология

242.
243.
244.

2.1.
2.1.
2.1.

Филология
Филология
Филология

245.

2.1.

Филология

246.

2.1.

Филология

247.

1.3.

Педагогика
на обучение- Методика на обучението по литература
то по...

С Т Р. 6 5
Образователна
и научна степен
„доктор“

Докторска програма

редовно задочно
Български език (История на българския език)
Български език (Старобългарски език)
Славянски езици (Чешки език)
Славянски езици (Полски език)
Славянски езици (Сръбски и хърватски език)
Славянски езици (Словенски език)
Славянски езици (Словашки език)
Славянски езици (Украински език)
Славянски езици (История на руския книжовен език)
Славянски езици (История на руския език)
Литература на народите на Европа, Америка, Африка, Азия
и Австралия (Сравнително балканско литературознание)
Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Румънска литература)
Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Албанска литература)
Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Новогръцка литература)
Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Западноевропейска литература)
Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (История на полската литература)
Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (История на сръбската литература)
Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (История на чешката литература )
Литература на народите на Европа, Америка, Азия, Африка и Австралия (История на украинската литература)
Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (История на словашката литература)
Руска литература (Руски фолклор и етнология)
Руска литература (Стара руска литература)
Руска литература (Руска литература на XVIII век)
Руска литература (Руска литература на XIX век)
Руска литература (Руска литература на XX век)
Руска литература (Съвременна руска литература – XXI
век)
Българска литература (Българска възрожденска литература)
Българска литература (Българска литература от Освобождението до Втората световна война)
Българска литература (Стара българска литература)
Българска литература (Българска литература на XX век)
Теория и история на литературата (Теория на литературата)
Фолклористика (Антропология на българите. Български
фолклор)
Теория и практика на превода (Теория на превода на
славянските езици)

Общо

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1
2

2

47

15

С Т Р.
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№

Шифър

ДЪРЖАВЕН
Професионално направление

248.
249.
250.
251.
252.
253.

2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.
2.1.

Филология
Филология
Филология
Филология
Филология
Филология

254.

2.1.

Филология

255.

2.1.

Филология

256.

2.1.

Филология

257.

2.1.

Филология

258.

2.1.

Филология

259.

2.1.

Филология

260.

2.1.

Филология

261.
262.
263.
264.

2.1.
2.1.
2.1.
2.1.

Филология
Филология
Филология
Филология

265.

2.1.

Филология

266.

2.1.

Филология

267.

2.1.

Филология

268.

2.1.

Филология

269.

2.1.

Филология

270.

2.1.

Филология

271.

2.1.

Филология

272.

2.1.

Филология

273.

2.1.

Филология

274.

2.1.

Филология

275.

2.1.

Филология

ВЕСТНИК

Докторска програма

БРОЙ 67
Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно задочно

Факултет по класически и нови филологии
Семитско-хамитски езици (Арабско езикознание)
Романски езици (Стилистика – португалски език)
Романски езици (Съвременно румънско езикознание)
Романски езици (Анализ на дискурса – френски език)
Общо и сравнително езикознание (на английски език)
Общо и сравнително езикознание (Новогръцки език)
Общо и сравнително езикознание (Унгарски и български език)
Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Китайско езикознание)
Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Китайски език)
Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Японски език)
Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Съвременен корейски език – практическа лингвистика)
Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Индийски езици и култура)
Езици на народите на Азия, Африка и Америка (Персийско езикознание)
Теория и практика на превода (Немски език)
Теория и практика на превода (арабски – български)
Теория и практика на превода (Класически езици)
Теория и практика на превода (Новогръцки език)
Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Арабско литературознание)
Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Арабско обществознание – Близкоизточни изследвания и ислямознание)
Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Испанска литература XVIII – XXI век)
Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Съвременна испаноамериканска литература XX – XXI век)
Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Съвременна бразилска литература
XX – XXI век)
Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия – Британски и американски модернизъм (на английски език)
Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия – Най-нови тенденции в американската
литература от XXI век (на английски език)
Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия – Викторианска литература (на английски език)
Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия – Английска литература: от Ренесанс
до Барок (на английски език)
Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Японско обществознание)
Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Японска литература и култура)

1
1
1
2
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

1

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
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276.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Индийска литература и култура)

277.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Персийско литературознание)

1

278.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Съвременна турска литература)

1

279.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Нова румънска литература)

1

280.

2.1.

Филология

Литература на народите на Европа, Америка, Африка,
Азия и Австралия (Стара френска литература – Средновековие, Ренесанс, Класицизъм)

1

281.

1.3.

Педагогика
на обучение- Методика на обучението по чужд език (Немски език)
то по....
Общо

2

1
36

Факултет по журналистика и масова комуникация
3.5.

Обще с т в ен и
комуникации
Медии и комуникации (Антропология на медиите)
и информационни науки

2

3.5.

Обще с т в ен и
комуникации
Медии и комуникации (Визуална комуникация)
и информационни науки

4

284.

3.5.

Обще с т в ен и
комуникации
Медии и комуникации (Електронни медии)
и информационни науки

3

285.

3.5.

Обще с т в ен и
комуникации Медии и комуникации (Интегрирани маркетингови
и информаци- комуникации)
онни науки

2

286.

3.5.

Обще с т в ен и
комуникации Медии и комуникации (История на българската жури информаци- налистика)
онни науки

2

3.5.

Обще с т в ен и
комуникации
Медии и комуникации (Интеркултурна комуникация)
и информационни науки

2

3.5.

Обще с т в ен и
комуникации
Медии и комуникации (Култура и медии)
и информационни науки

3

289.

3.5.

Обще с т в ен и
комуникации
Медии и комуникации (Медиен език и стил)
и информационни науки

2

290.

3.5.

Обще с т в ен и
комуникации Медии и комуникации (Медиен мениджмънт и комуи информаци- никация)
онни науки

2

291.

3.5.

Обще с т в ен и
комуникации
Медии и комуникации (Международна журналистика)
и информационни науки

3

282.

283.

287.

288.

4

С Т Р.
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№

Шифър

292.

3.5.

293.

3.5.

294.

3.5.

295.

3.5.

296.

3.5.

297.

3.5.

298.

3.5.

299.

3.5.

300.

3.5.

ДЪРЖАВЕН
Професионално направление
Обще с т в ен и
комуникации
и информационни науки
Обще с т в ен и
комуникации
и информационни науки
Обще с т в ен и
комуникации
и информационни науки
Обще с т в ен и
комуникации
и информационни науки
Обще с т в ен и
комуникации
и информационни науки
Обще с т в ен и
комуникации
и информационни науки
Обще с т в ен и
комуникации
и информационни науки
Обще с т в ен и
комуникации
и информационни науки
Обще с т в ен и
комуникации
и информационни науки

301.

3.6.

Право

302.

3.6.

Право

303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.

3.6.
3.6.
3.6.
3.6.
3.6.
3.6.
3.6.
3.6.
3.6.
3.6.
3.6.
3.6.

Право
Право
Право
Право
Право
Право
Право
Право
Право
Право
Право
Право
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Медии и комуникации (Онлайн журналистика и комуникация)

2

Медии и комуникации (Пресжурналистика)

3

Медии и комуникации (Спортна журналистика)

1

Медии и комуникации (Теория и история на рекламата)

2

Медии и комуникации (Теория на журналистиката и
медиите)

2

Медии и комуникации (Теория на четенето)

1

Медии и комуникации (Типология и комуникация на
книгата)

3

Медии и комуникации (Убеждаваща комуникация)

3

Медии и комуникации (Управление на медийно съдържание в аудио-визуалните платформи)

3

Общо
Юридически факултет
Теория на държавата и правото. Политически и правни
учения (Обща теория на правото)
Теория на държавата и правото. Политически и правни
учения (Защита правата на човека)
Римско частно право
Граждански процес
Гражданско и семейно право (Търговско право)
Гражданско и семейно право (Вещно право)
Трудово право и обществено осигуряване
Финансово право
Административно право и административен процес
Конституционно право
Криминалистика
Наказателно право (Криминология)
Наказателнопроцесуално право
Международно публично право

45
2

2

1

1

1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1

1
1
1
2
2
1
1
1
1
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315.
316.

3.6.
3.6.

317.

3.3.

ДЪРЖАВЕН
Професионално направление
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Право
Международно частно право
Право
Право на Европейския съюз
Политически
Международни отношения
науки

318.

1.2.

Педагогика

319.

1.2.

Педагогика

320.
321.
322.
323.
324.
325.

1.2.
1.2.
1.2.
1.2.
1.2.
1.2.

326.

1.3.

327.

1.3.

328.

1.3.

329.

1.3.

330.

1.3.

331.

1.3.

Педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика
Педагогика
на обучението по...
Педагогика
на обучението по...
Педагогика
на обучението по...
Педагогика
на обучението по...
Педагогика
на обучението по...
Педагогика
на обучението по...

Общо
Факултет по науки за образованието и изкуствата
Социална педагогика
Теория на възпитанието и дидактиката (Теория на възпитанието)
Сравнително образование
Гражданско образование
Предучилищна педагогика
Медийна педагогика
Специална педагогика
Логопедия

1
2

1
2

1

1

22

18

1
1
1
1
3
3
3
2

Методика на обучението в детската градина и началното
училище по български език и литература

1

Методика на обучението в детската градина и началното
училище по домашен бит и техника

1

Методика на обучението в детската градина и началното
училище по математика и информационни технологии

1

Методика на обучението в детската градина и началното
училище по родинознание и природознание

1
1

1
1

Методика на обучението по музика

4

2

Методика на обучението по изобразително изкуство

2

2

24

8

Общо
Факултет по педагогика
332.

1.1.

333.

1.1.

334.

1.2.

Теория и упра влен ие на
о б р а з о в а н ието
Теория и упра влен ие на
о б р а з о в а н ието
Педагогика

335

1.2.

Педагогика

336.

1.2.

Педагогика

337.

1.2.

Педагогика

338.

1.2.

Педагогика

339.

1.2.

Педагогика

Образователен мениджмънт

1

Образователен мениджмънт (Мениджмънт на учебни
групи и среди)

1

История на педагогиката и българското образование
Теория на възпитанието и дидактиката (Основи на неформалното образование)
Теория на възпитанието и дидактиката (Философия на
образованието)
Теория на възпитанието и дидактиката (Педагогическо
общуване)
Теория на възпитанието и дидактиката (Електронно
обучение)
Теория на възпитанието и дидактиката (Андрагогия)

1
1
1

1

1
1
1

С Т Р.

70

№

Шифър

340.

1.2.

341.

1.3.

342.

1.3.

343.

3.4.

344.

3.4.

345.
346.
347.
348.

7.1.
7.1.
7.1.
7.1.

ДЪРЖАВЕН
Професионално направление
Педагогика
Педа г ог и ка
на обучението по…
Педа г ог и ка
на обучението по…
Социални
дейности
Социални
дейности

Медицина
Медицина
Медицина
Медицина
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и научна степен
„доктор“
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Теория на възпитанието и дикдактиката (Теория на
възпитанието)

1

Методика на обучението по философски дисциплини

1

1

Методика на обучението по български език и литература
в началния етап на образованието

1

Социални дейности (Социална работа по проект)

1

Социални дейности (Ценностни аспекти на социалната
работа)
Общо
Медицински факултет
Педиатрия
Имунология
Ортопедия и травматология
Акушерство и гинекология
Общо
Общо

1
6

9

1
1
1
1
4
479

111

Приложение № 2
Предложения за приемане на редовни и задочни докторанти срещу заплащане в СУ „Св. Климент
Охридски“ за учебната 2020 – 2021 г.
(брой)
№

Шифър

Професионално
направление

Докторска програма

Образователна
и научна степен
„доктор“
редовно задочно

Факултет по науки за образованието и изкуствата
1.

1.2.

Педагогика

Специална педагогика (с обучение на английски
език)

10

2.

1.2.

Педагогика

Предучилищна педагогика (Интеркултурно възпитание) с обучение на английски език

15

3.

1.2.

Педагогика

Медийна педагогика (с обучение на английски език)

5

4.

1.3.

Педагогика на обу- Методика на обучението по музика (с обучение
чението по…
на английски език)

5

5.

1.3.

Педагогика на обу- Методика на обучението по изобразително изкучението по…
ство (с обучение на английски език)

2

6.

1.3.

Педагогика на обу- Методика на обучението в детската градина и
чението по…
началното училище по домашен бит и техника

1

Философски факултет
7.

3.3.

Политическ и на- Публична администрация
уки

5

8.

3.3.

Политическ и на- Политология (Международни отношения)
уки

2

9.

3.3.

Политическ и на- Политология (Сравнителна политология)
уки

2

10.

2.3.

Философия

1

5347

Философия с преподаване на английски език

2

1
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81. – Тех ническ и ят у ниверситет – Варна,
обявява конкурси за: главни асистенти: в професионално направление 5.3. Комуникационна и
компютърна техника, учебна дисциплина „Софтуерни технологии“, факултет „ФИТА“, катедра
„Софтуерни и интернет технологии“ – един; в
професионално направление 5.3. Комуникационна и компютърна техника, учебна дисциплина
„Администриране на локални и интернет мрежи“, факултет „ФИТА“, катедра „Компютърни
науки и технологии“ – един; в професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника, учебна дисциплина „Специализирани
компютърни системи“, факултет „ФИТА“, катедра
„Компютърни науки и технологии“ – един; доцент в професионално направление 5.1. Машинно
инженерство, научна специалност „Технология
на машиностроенето“, факултет „МТФ“, катедра
„Технология на машиностроенето и металорежещи
машини“ – един, всички със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в университета, отдел „Човешки ресурси“,
тел. 052/383-284.
5332
56. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност „Обща хирургия“ – един, в катедра
„Пропедевтика на хирургическите болести“ на
факултет „Медицина“ за нуждите на Отделението
по колопроктология и гнойно-септична хирургия“
на УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – Медицински
университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1,
ректорат, ет. 1, научен секретар, стая 139, тел.
064/884-172.
5364
44. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професионално направление 7.1. Медицина, научна
специалност „Пневмология и фтизиатрия“ – един,
в катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“ на факултет „Медицина“ за нуждите
на Клиниката по пневмология и фтизиатрия на
УМБАЛ „Г. Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – Медицински университет – Плевен, ул. Кл. Охридски № 1, ректорат,
ет. 1, научен секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
5365
44а. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за главен асистент в област на
висше образование 7. Здравеопазване и спорт,
професиона лно направление 7.1. Медицина,
научна специалност „Кардиология“ – един, в
катедра „Кардиология, пулмология и ендокринология“ на факултет „Медицина“ за нуждите
на Първа кардиологична клиника на УМБАЛ „Г.
Странски“ – ЕАД, Плевен, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – Медицински университет – Плевен,
ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
5366
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174. – Институтът за български език „Проф.
Любомир Андрейчин“ при БАН – София, обявява
конкурс за академичната длъжност главен асистент в професионално направление 2.1. Филология,
научна специалност „Български език“, за нуждите
на Секцията за българска лексикология и лексикография със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи в канцеларията
на института, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17,
ет. 5, стая 504, тел. 02/872-23-02.
5358
6. – Геологическият институт при БАН – София, обявява конкурси за: доцент – един за нуждите на секция „Хидрогеология“ по професионално
направление 4.4. Науки за Земята, специалност
„Хидрогеология“; професори: един за нуждите
на секция „Геология на земетресенията“ по професионално направление 4.4. Науки за Земята,
специалност „Литология“, и един за нуждите
на секция „Палеонтология, стратиграфия и седиментология“ по професионално направление
4.4. Науки за Земята, специалност „Литология“,
всички със срок за подаване на документите
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявления
и документи в канцеларията на Геологическия
институт при БАН, София, ул. Акад. Г. Бончев,
бл. 24, стая № 205. За справки – тел. 02/979 2288.
5360
185. – Институтът по катализ при БАН – София, обявява конкурс за доцент в професионално
направление 4.2. Химически науки, научна специалност „Химична кинетика и катализ“ (01.05.16)
за нуждите на лаборатория „Нови хетерогенни
катализатори за чиста енергия и опазване на околната среда“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документите се подават
в канцеларията на института – София 1113, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 11, стая 201, тел. 02/979 35 63
и 02/979 25 51.
5333
620. – Институтът по физика на твърдото
тяло – БАН, София, обявява конкурси за академична длъжност главен асистент по: професионално направление 4.1. Физически науки, научна
специалност „Физика на кондензираната материя“,
за нуждите на направление „Физика на меката
материя“ – един; професионално направление 4.1.
Физически науки, научна специалност „Лазерна
физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси“, за нуждите
на лаборатория „Атомна спектроскопия“ – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
канцеларията на института – 1784 София, бул.
Цариградско шосе № 72, тел. 02/8773492.
5367
183. – Институтът по философия и социология
при БАН, София, обявява конкурси за: доцент
по специалност „Социология“, професионално
направление 3.1. Социология, антропология и
науки за културата, за нуждите на секция „Публични политики и социални промени“ – един;
доцент по специалност „Социология“ (социология
на цифровата икономика и новите технологии),
професионално направление 3.1. Социология,
антропология и науки за културата, за нуждите
на секция „Общество на знанието: наука, обра-
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зование, иновации“ – един; доцент по професионално направление 2.3. Философия (естетика)
за нуждите на секция „Култура, естетика, ценности“ – един; главен асистент по специалност
„Социология“ (социология на образованието и
социалните иновации), професионално направление 3.1. Социология, антропология и науки за
културата, за нуждите на секция „Общество на
знанието: наука, образование, иновации“ – един;
главен асистент по професионално направление
2.3. Философия (философия на езика) за нуждите
на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ – един; главен асистент
по професионално направление 2.3. Философия
(философия на изкуствения интелект) за нуждите
на секция „Знание и реалност: модели, методологии и евристики“ – един; главен асистент
по професионално направление 2.3. Философия
(философия на политиката) за нуждите на секция
„Социални теории, стратегии и прогнози“ – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Справки и документи – в
Института по философия и социология, София
1000, ул. Сердика № 4, ет. 1, тел. 02/981 79 46.
5361
17. – Столичната община на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 227 по
протокол № 15 от 11.06.2020 г. на Столичния
общински съвет е одобрен подробен устройствен
план – изменение на план за регулация (ИПР)
на м. Кв. Бояна, кв. 65, УПИ І-486, УПИ ІІ-486,
УПИ ІІІ-486, УПИ XXІІІ-488, изменение на задънена улица от о.т. 618а – о.т. 615 – о.т. 614 до о.т.
613, създаване на нови УПИ І-1255 „за жил. стр.“,
УПИ ІІ-1255, 1256 „за жил. стр.“, УПИ ІІІ-1275
„за жил. стр.“ и свързаното с това изменение на
УПИ XXVІІІ „за озеленяване и паркова експозиция“ и УПИ XXIX „за озеленяване“, кв. 65, м.
Кв. Бояна, район „Витоша“. Решението и проектът
са изложени в район „Витоша“. 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 „Витоша“
и се изпращат в Административния съд – Софияград, от отдел „Правно-нормативно обслужване“
на Направление „Архитектура и градоустройство“
на Столичната община.
5362
24. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1, 2 и 10 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация и застрояване за
кв. 2, нови УПИ I, ІІІ, V, VI, VII и VIIІ и за кв.
2б, нови УПИ III, IV и V; отпадане на улица по
о.т. 3 – о.т. 4и; нова улица по о.т. 3а – 3б по плана
на с. Войняговци, поземлени имоти с кадастрални
идентификатори 11884.5615.26 и 11884.5615.239 от
кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Войняговци, район „Нови Искър“, който е
изложен в район „Нови Искър“. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
заинтересованите лица мога да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
чрез район „Нови Искър“ – СО.
5363
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19. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че са изработени проект
за подробен устройствен план – изменение на
план за улична регулация на ул. Нешо Бончев в
участъка от ул. Първа Българска армия до бул.
История Славянобългарска от о.т. 70 през о.т.
70а до о.т. 70в и ИПР на УПИ І, кв. 1, м. Орландовци – Малашевци, УПИ І и ІІ, кв. 22, м. Задгарова артерия, УПИ ІІІ-529, кв. 1, м. Софийски
централни гробища, и план-схеми по чл. 108 от
ЗУТ. Проектите са изложени за запознаване в
район „Сердика“. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината
чрез район „Сердика“.
5376
1. – Община Варна на основание чл. 28б, ал. 4
от ППЗСПЗЗ съобщава, че с протоколи № 135
от 15.05.2020 г., № 136 от 5.06.2020 г., № 137 от
16.06.2020 г. и № 138 от 18.06.2020 г. на комисията по чл. 28б, ал. 2 от ППЗСПЗЗ, назначена
със Заповед № РД-17-7706-215 от 19.06.2017 г. на
областния управител на област с административен
център Варна, са изработени и приети проекти
за план на новообразувани имоти в случаите по
§ 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ (в изпълнение на съдебни
решения) на зони по §4 ЗСПЗЗ за: СО местност
Кочмар („Възраждане“ V – VI м.р.), част от КР
505, землище гр. Варна, община Варна, относно
поземлени имоти № 35, 82, 311, 374, 503, КР 505;
местност Горна Трака – селищно образувание,
землище кв. Виница, община Варна, относно
поземлени имоти № 1062, 1063, 1065, 1066, 1067,
1068, 9519; местност Манастирски рид, Бялата
чешма и Дъбравата – селищно образувание, землище
кв. Виница, община Варна, относно поземлени
имоти № 305, 510, 4267 КР 516 и 882, 891, 2107,
2108, 2434, 5364 КР 517; местност Траката – селищно образувание, землище кв. Виница, община
Варна, относно поземлен имот № 123, КР 520;
местност Сотира – селищно образувание, землище
гр. Варна, община Варна, относно поземлени
имоти № 1001, 1016, КР 508 и сграда с идентификатор 10135.2508.1001.1 по КККР на гр. Варна;
местност Боровец-север – селищно образувание,
землище кв. Галата, община Варна, като част от
имотите по този план представляват земеделска
земя, а останалата част попадат в околовръстния
полигон на селищно образувание по § 4, ал. 2 от
ПЗРЗСПЗЗ, относно поземлени имоти № 2221 (по
ПКП), 2222 (по ПКП) и поземлени имоти по ПНИ
№ 2221, 2222, 3279, 9540, 9600 КР 5401; местност
Боровец-юг – селищно образувание, землище кв.
Галата, община Варна, относно поземлен имот
№ 4687, 3896 КР 404; СО „Прибой“, КР 405 – зона
за отдих, землище кв. Галата, община Варна,
относно поземлен имот № 3003. Проектите за
изменение са предоставени за разглеждане в Община Варна, ет. 12, стая 1205, отдел „Земеделие“,
дирекция „Общинска собственост, икономика и
стопански дейности“. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проектите до кмета на общината.
5324
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84. – Община Каварна на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите,
че с Решение № 130 от 30.06.2020 г. на Общинския съвет – гр. Каварна, е одобрен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за линеен обект на техническата инфраструктура извън границите на населените места и
селищните образувания, представляващ електропровод от ВЕЛ 20 kV до нов трафопост в
имот с идентификатор 35064.17.62 в землището
на гр. Каварна, община Каварна, област Добрич, със следните засегнати имоти: имот с
идентификатор 35064.17.61 (с начин на трайно
ползване – нива) – частна собственост, и имот
с идентификатор 35064.17.62 (с начин на трайно
ползване – нива) в землище гр. Каварна, община
Каварна, област Добрич. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ решението подлежи на
обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред
Административния съд – Добрич, чрез Общинския съвет – гр. Каварна.
5368
113. – Община Куклен на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 113 от 26.06.2020 г. на
Общинския съвет – гр. Куклен, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Уличен водопровод за еднофамилна
жилищна сграда и гараж в УПИ I-008006 – за
жилищно строителство, идентичен с ПИ с ИД
87179.8.96, местност Кара Мандра, землище
с. Яврово, община Куклен“. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Куклен,
пред Административния съд – Пловдив.
5369
114. – Община Куклен на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 114 от 26.06.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Куклен, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Уличен
водопровод в общински път с ИД 40467.116.77
за захранване на ПИ 40467.16.43 по КВС на гр.
Куклен, община Куклен“. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Куклен,
пред Административния съд – Пловдив.
5370
118. – Община Куклен на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 118 от 26.06.2020 г. на
Общинския съвет – гр. Куклен, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Външно кабелно ел. захранване за ПИ
000169, местност Юрукалан, землище на с. Гълъбово, община Куклен“. На основание чл. 215,
ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на обжалване
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Куклен,
пред Административния съд – Пловдив.
5371
119. – Община Куклен на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 119 от 26.06.2020 г. на
Общинския съвет – гр. Куклен, е одобрен под-
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робен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Нова въздушна кабелна линия 1 kV за
външно електрозахранване на еднофамилна
жилищна сграда в УПИ II-003359 (ПИ 003486),
местност Царина, землище на с. Гълъбово,
община Куклен“. На основание чл. 215, ал. 4
от ЗУТ решението подлежи на обжалване в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Куклен,
пред Административния съд – Пловдив.
5372
120. – Община Куклен на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите
лица, че с Решение № 120 от 26.06.2020 г. на
Общинския съвет – гр. Куклен, е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план за
обект: „Изграждане на нова физическа инфраструктура за електронна съобщителна мрежа от
съществуваща шахта на територията на община
Куклен“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ
решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Общинския съвет – гр. Куклен, пред Административния съд – Пловдив.
5373
121. – Община Куклен на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че с Решение № 121 от 26.06.2020 г. на Общинския съвет – гр. Куклен, е одобрен подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
„Изграждане на нова физическа инфраструктура
за електронна съобщителна мрежа на „А1 България“ – ЕАД, за захранване на нови абонати в
местност Капсида, община Куклен“. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ чрез Общинския съвет – гр.
Куклен, пред Административния съд – Пловдив.
5374
4. – Община гр. Мъглиж, област Стара Загора, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 114 от 25.06.2020 г. на
Общинския съвет – гр. Мъглиж, е одобрен проект на ПУП – парцеларен план за обект „ВиК
захранване на ПИ с идентификатор 49494.506.11
в землището на гр. Мъглиж от съществуващ водопровод в ПИ с идентификатор 49494.506.1010
в землището на гр. Мъглиж, община Мъглиж“.
Трасето на ВиК провода започва от съществуващ
водопровод в поземлен имот с идентификатор
49494.504.1010 – селскостопански път, собственост
на Община Мъглиж, преминава през поземлен
имот с идентификатор 49494.504.283 – напоителен канал, държавна собственост, поземлени
имоти с идентификатори 49494.505.6, 49494.505.5,
49494.505.4, 49494.505.3 – ниви, и достига до поземлен имот с идентификатор 49494.506.11 (урбанизирана територия, предназначен за производство
на селскостопанска продукция) в землището на
гр. Мъглиж, община Мъглиж, собственост на
възложителя. Общата дължина на трасето за
външно ВиК захранване е 226 м, а площта на
сервитута е 158,20 м. Решението може да бъде
оспорвано в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез общинската администрация – Мъглиж, пред Административния
съд – Стара Загора.
5331
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74. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е
изработен проект за ПУП – ПП за обект: „Уличен
водопровод от съществуващ водопровод ПЕВП ∅
160 по ул. Несебър за ПИ 61056.56.49, м. Хендек
тарла, землище с. Равда, община Несебър, като
елемент на техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии. Трасето
на външния питеен водопровод е с обща дължина
219,53 м изцяло в ПИ 61056.56.101 – земеделска
територия. Трасето на водопровода започва от съществуващ водопровод в ПИ 61056.501.501 с площ
7136 кв. м, с начин на трайно предназначение на
територията „Урбанизирана“ и начин на трайно
ползване „За второстепенна улица“, публична
общинска собственост, веднага преминава в ПИ
61056.56.101 с площ 3638 кв. м, с начин на трайно
предназначение на територията „Земеделска“ и
начин на трайно ползване „За селскостопански,
горск и, ведомст вен п ът“, п убли чна общ инска собственост, и достига до ПИ 61056.56.49,
м. Хендек тарла, землище с. Равда. Ограниченият
режим на ползване е определен на 3 м от оста
на трасето, като не се разрешава строителство
и разполагане на трайни насаждения. Площите
с ограничение попадат в земеделска и урбанизирана територия, като 938 кв. м попадат в ПИ
61056.56.101 – земеделска територия, 11 кв. м в
ПИ 61056.56.49 с площ 5265 кв. м, с начин на
трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване „За друг
вид застрояване“, частна собственост, 114 кв. м
попадат в ПИ 61056.56.50 с площ 5547 кв. м, с
начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на трайно ползване
„Незастроен имот за жилищни нужди““, частна
собственост, 98 кв. м попадат в ПИ 61056.56.51 с
площ 5451 кв. м, с начин на трайно предназначение на територията „Урбанизирана“ и начин на
трайно ползване „За друг курортно-рекреационен
обект“, 92 кв. м попадат в ПИ 61056.56.52 с площ
5535 кв. м, с начин на трайно предназначение на
територията „Урбанизирана“ и начин на трайно
ползване „За друг курортно-рекреационен обект“
и 65 кв. м попадат в ПИ 61056.56.66 с площ
4219 кв. м, с начин на трайно предназначение на
територията „Урбанизирана“ и начин на трайно
ползване „Ниско застрояване (до 10 м)“. Общо
площите с ограничение са 1318 кв. м. Проектът
за ПУП – ПП е изложен в сградата на общинската администрация – Несебър, ул. Еделвайс
№ 10, ет. 3 стая 36. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Несебър.
5318
30. – Община Самоков на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 333 от
29.06.2020 г. на Общинския съвет – гр. Самоков, е одобрен ПУП – (ПП) парцеларен план
за трасе на подземен тласкателен водопровод
∅ 315 от водовземна шахта в имот 83291.9.164
(стар идентификатор 83291.9.91) до границата на
с. Горни Окол заедно с необходимите съоръже-
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ния, засягащ имоти с идентификатори 83291.9.163
(стар идентификатор 83291.9.91), 83291.9.164 (стар
идентификатор 83291.9.91), 83291.9.84, 83291.9.100,
83291.9.85, 83291.9.86, 83291.9.88, 83291.9.89, 83291.8.76,
16599.75.37 и 16599.89.682, подземен електропровод
20 kV за захранване на помпени станции, засягащ
имоти с идентификатори 83291.9.163 (стар идентификатор 83291.9.91), 83291.9.164 (стар идентификатор 83291.9.91), 83291.9.84, 83291.9.100, 16599.89.682
и 16599.76.842, и съгласува план за застрояване за
площадка на помпена станция в землището на
с. Горни Окол и с. Широки дол, община Самоков,
в имот с идентификатор 83291.9.164 (стар идентификатор 83291.9.91/83291.9.91) като свързана част
от елементите на техническата инфраструктура.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ решението подлежи на обжалване чрез Общинския
съвет – гр. Самоков, пред Административния
съд – София област.
5323
46. – Община Сопот на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии) за линеен обект: Уличен водопровод
∅ 90 от землището на гр. Карлово, община
Карлово, от имот 36498.9.96 до поземлен имот
68080.406.207 в землището на гр. Сопот, община
Сопот, на територията на две общини в област
Пловдив (в частта, попадаща в землището на
гр. Сопот, община Сопот). На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица
могат да се запознаят с предложения ПУП – ПП в
сградата на Община Сопот и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5328
98. – Община Троян на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план – план за улична
регулация (ПУП – ПУР) с цел създаване на
нова улица-тупик с осови точки (ОТ) 2285-2286
(поземлен имот с идентификатор 73198.507.592) и
нова улица-тупик с ОТ 2287-2288-2289-2290-2291
(поземлен имот с идентификатор 73198.507.593)
за транспортно обслужване на поземлен имот с
идентификатор 73198.507.591 по кадастралната
карта и кадастралния регистър на недвижимите
имоти на гр. Троян, УПИ XXII-266 в кв. 152 по
регулационния план на гр. Троян, община Троян,
област Ловеч. Проектът е изложен в сградата на
Община Троян в стая № 30 от 9 до 12 ч. всеки
работен ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5338
386. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на осно
вание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за трасе на
оптичен кабел. Трасето минава през поземлени
имоти с идентификатори 05308.35.151, 05308.44.323,
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05308.44.317, 05308.44.316 – с НТП за селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична
собственост, по КККР, намиращи се в землището
на с. Болярско, през поземлени имоти с идентификатори 05952.43.57, 05952.43.38, 05952.35.536,
05952.35.548, 05952.39.63, 05952.38.82 – с НТП за
селскостопански, горски, ведомствен път, общинска публична собственост, 05952.35.465 – с
НТП отводнителен канал, държавна публична
собственост, и 05952.84.1 – с НТП пасище, стопанисвано от общината, по КККР, намиращи се
в землището на с. Бояджик, община „Тунджа“,
област Ямбол. Дължината на трасето е 7326,40 м,
от които 3658,10 м са в землището на с. Болярско и 3668,30 м са в землището на с. Бояджик,
община „Тунджа“, област Ямбол. Проектът с
пълна текстова и графична част на парцеларния план е на разположение за разглеждане и
обществен достъп в стая № 103 в сградата на
Община „Тунджа“ – Ямбол, с административен
адрес: гр. Ямбол, пл. Освобождение № 1, всеки
работен ден. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
5325
386а. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на осно
вание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на оптичен кабел на „Диана кабел
ТВ“ – ООД, от с. Ханово до с. Генерал Инзово.
Трасето на оптичния кабел преминава в землището
на с. Ханово през следните имоти: ПИ 77150.12.186,
ПИ 77150.23.249, ПИ 77150.25.206 – с НТП полски
пътища, общинска публична собственост. В землището на с. Генерал Инзово преминава през ПИ
32740.8.609, ПИ 32740.7.71, 32740.7.687, 32740.10.687,
32740.13.687, 32740.14.691 – с НТП полски пътища, общинска публична собственост, и ПИ
32740.13.234 – с НТП пасище, мера – общинска
публична собственост. Дължината на трасето е
8135,80 м, от които 3567,50 м са в землището на с.
Ханово и 4568,30 м са в землището на с. Генерал
Инзово. Проектът на подробен устройствен план е
на разположение на заинтересуваните лица, отдел
„АТО и С“ на общината. На основание чл. 128,
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения по
проекта до общинската администрация.
5326
386б. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на осно
вание чл. 128, ал. 1 от ЗУ Т съобщава, че е
израбо т ен п роек т за под робен ус т ройс т вен
план – парцеларен план за трасе на оптичен
кабел на „Диана кабел ТВ“ – ООД, от с. Роза до
с. Ботево. Трасето на кабела преминава през ПИ
62921.23.362, ПИ 62921.75.362, ПИ 62921.75.324 с
НТП полски път – общинска публична собственост, по КККР на землище с. Роза и през ПИ
05863.30.389, ПИ 05863.30.391, ПИ 05863.29.200, ПИ
05863.31.101, ПИ 05863.31.428, ПИ 05863.29.154, ПИ
05863.33.430, ПИ 05863.33.433, ПИ 05863.41.664, ПИ
05863.39.629 с НТП полски път – общинска публична собственост, ПИ 05863.29.75 с НТП ливада – стопанисвана от общината, ПИ 05863.29.202 с НТП
водно течение, държавна публична собственост,
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ПИ 05863.42.50 с НТП пасище, мера – стопанисвана от общината, ПИ 05863.205.389 с НТП др.
вид терит. – общинска публична собственост по
КККР в землището на с. Ботево, община „Тунджа“, област Ямбол. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта до
общинската администрация.
5327

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при Окръжната прокуратура – Пазарджик, подаден против чл. 10, ал. 5 от Наредбата
за отглеждане на животни-компаньони, селскостопански животни, птици и устройване на
пчелини на територията на община Панагюрище,
приета с Решение № 515 от 26.04.2018 г. на Общинския съвет – гр. Панагюрище, впоследствие
допълвана и изменяна. По протеста е образувано
адм. д. № 691 по описа на Административния
съд – Пазарджик, за 2020 г.
5389
Административният съд – София-град, на основание чл. 218, ал. 2 от Закона за устройство на
територията съобщава, че е постъпила жалба от
Евлоги Бориславов Евлогиев и Стела Красимирова
Евлогиева срещу Решение № 550 по протокол № 80
от 25.07.2019 г на Столичния общински съвет в
частта му относно ПРЗ за ПИ 68134.1505.1214 по
КККР на СО, одобрени със Заповед № РД-18-27 от
3.04.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК,
за който е отреден УПИ І-1214 „за обществено
обслужване и офиси“ в кв. 3, м. Ж.к. Дружба 2 – I
част, по която е образувано адм. д. № 1335/2020 г.
по описа на Административния съд – София-град,
II отделение, 53 състав, насрочено за 27.10.2020 г.
от 10 ч. Заинтересованите лица могат да подадат
молба за конституиране като ответници в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
5390
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от
Административнопроцесуалния кодекс съобщава,
че е постъпил протест от прокурор при Окръжната
прокуратура – Стара Загора, с искане за прогласяване нищожността на Наредбата за организацията
на пожарна безопасност и защита на населението
на територията на община Братя Даскалови, по
което е образувано адм. д. № 402/2020 г. по описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 16.09.2020 г. от 14 ч.
5407
Монтанският окръжен съд съобщава на Менсур Латович, роден на 25.12.1990 г., гражданин
на Република Сърбия, без постоянен и настоящ
адрес в Република България и с неизвестен
адрес в чужбина, че по искова молба с правно
основание чл. 62, ал. 2 СК от Мартина Тихомирова Тодорова от гр. Монтана е образувано
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гр. д. № 79/2020 г. по описа на Монтанския
окръжен съд и в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ същият да се яви
в деловодството на Монтанския окръжен съд за
получаване на препис от ИМ и приложенията
към нея за отговор по чл. 131 от ГПК. В случай
че не се яви, за да получи книжата в указания
срок, делото ще се гледа при услови ята на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
5320
Варненският районен съд, 51-ви състав, призовава Любов Федоровна Вяткина, гражданка
на Руската федерация, родена на 30.11.1952 г.,
с неизвестен адрес, като ответница по гр.д.
№ 1112/2020 г. по описа на Варненския районен
съд, 51-ви състав, заведено от „Свети свети Константин и Елена Холдинг“ – АД, ЕИК 813194292,
с правно основание на иска чл. 79 във връзка
с чл. 86 от ЗЗД, да се яви в РС – Варна, в канцеларията на деловодството на 51-ви състав в
двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“, за да получи препис
от исковата молба и приложенията към нея по
чл. 131 от ГПК. При неявяване книжата ще се
смятат редовно връчени и на ответницата ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
5386
Районният съд – Каварна, гражданска колегия, призовава Велибор Илич с последен адрес
Сърбия, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда
на 16.09.2020 г. в 10,15 ч. като ответник по гр.д.
№ 190/2020 г., заведено от Таня А. Антонова,
образувано по иск с правно основание чл. 49,
ал. 1 от СК, за получаване на съдебни книжа.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
5385
Казанлъшкият районен съд съобщава на
Нусрет Саити, гражданин на Република Северна
Македония, без адресна регистрация в страната
и с неизвестен адрес, да се яви в канцеларията
на съда в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ за получаване на съдебни
книжа от Мария Димитрова Белчева – ищец по
гр. д. № 554/2020 г. по описа на РС – Казанлък,
с правно основание чл. 132 СК. Указва на Нусрет
Саити, че ако не се яви в този срок, делото ще
бъде разгледано при условията на чл. 48, ал. 2
от ГПК.
5350
Районният съд – Нови пазар, граж данска
колегия, I състав, призовава Айкут Дурукан,
гражданин на Република Австрия, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 21.08.2020 г. в 8,30 ч.
като ответник по гр. д. № 268/2020 г., заведено от
Мюмюн Р. Мюмюн с правно основание чл. 124
от ГПК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5348
Районният съд – Русе, 5 гр. състав, призовава
Андрей Викторович Пастухов, с неизвестен адрес,
да се яви в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ в деловодството на съда
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за получаване на препис от исковата молба и
доказателствата за отговор по чл. 131 ГПК по
гр.д. № 2482/2020 г. на РС – Русе, заведено от
Диляна Кръстева Йорданова, иск за развод, в
противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като му се назначи
особен представител.
5427
Софийският районен съд, III гр. отделение,
138 състав, е образувал гр. д. № 17271/2019 г. по
предявен иск от „ Топлофикация София“ – ЕАД,
против Abdelmalek Adel, роден на 28.09.1966 г. в
Алжир, с паспорт № 7378903 и Mohamed Adel, роден на 1.08.1968 г. в Алжир, с паспорт № 8648270,
които като ответници в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ могат да
подадат писмен отговор по реда на чл. 131 ГПК
на исковата молба, след като получат препис от
исковата молба и приложенията към нея, които
се намират в деловодството на съда, като следва
да посочат и съдебен адрес в страната, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
5349
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 139 състав, уведомява Ричард Лий Йенси,
роден на 21.07.1981 г., гражданин на САЩ, че има
качеството на ответник по гр.д. № 3404/2020 г.
по описа на СРС, ІІІ ГО, 139 състав, образувано
по предявен иск от Надежда Георгиева Георгиева с административен адрес: София, ул. Алабин
№ 33, вх. А, ет. 2, кантора 238, в качеството є на
ищца, че в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 139 състав, за връчване на
съобщението по чл. 49, ал. 1 СК ведно с исковата
молба и приложенията към нея.
5426
Ямболският районен съд, гражданско отделение, уведомява Хайме Алфредо Пинеда Кинтаниля, гражданин на Коста Рика, с неизвестен
адрес и без регистриран постоянен и настоящ
адрес в Република България, че е ответник по
гр. д. № 1460/2020 г., заведено от Иванка Николаева Шивачева-Пинеда с правно основание чл. 49,
ал. 1 от Семейния кодекс, като му указва, че следва
да се яви в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ в деловодството на ЯРС за
връчване на книжата по делото по чл. 131 ГПК.
Ответникът да посочи съдебен адрес, в противен случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48 ГПК.
5321
Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155,
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано
гр. д. № 757/2020 г. по описа на съда по предявена на 4.03.2020 г. искова молба на Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество с правно
основание по чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и цена
на иска – 152 887,07 лв., за отнемане в полза на
държавата на следното имущество, както следва:
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От Евтим Левтеров Костадинов на основание
чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 ЗПКОНПИ
сума в общ размер 150 387,07 лв., а именно:
– сумата 2500 лв., представляваща равностойността на придобити дружествени дялове
от капитала на „Аполон Груп“ – ЕООД, ЕИК
147122236;
– сумата 40 741,30 лв., представляваща вноски
на каса по разплащателна сметка в левове IBAN
BG91CECB97901086273900, открита в „Централна
кооперативна банка“ – А Д, с титуляр Евтим
Левтеров Костадинов;
– сумата 64 255,07 лв., представляваща получени средства от трети лица по разплащателна
сметка в левове IВАN BG91CECB97901086273900,
открита в „Централна кооперативна банка“ – АД,
с титуляр Евтим Левтеров Костадинов;
– сумата 5,77 лв., представляваща изплатени лихви по разплащателна сметка IBA N
BG91CECB97901086273900, открита в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Евтим
Левтеров Костадинов;
– сумата 480,70 лв., представляваща вноск и на к аса за погася ва не на к ред и т ен л имит по разплащателна сметка в левове IBAN
BG64CECB97901086273901, открита в „Централна
кооперативна банка“ – А Д, с титуляр Евтим
Левтеров Костадинов;
– сумата 2050,45 лв., представляваща получени средства от трети лица по разплащателна
сметка в левове IBAN BG64CECB97901086273901,
открита в „Централна кооперативна банка“ – АД,
с титуляр Евтим Левтеров Костадинов;
– су мата 120 лв., представл яваща трансф ери ра н и вно с к и о т т р е т и л и ц а о т I BA N
BG91CECB9790108627390 0 по разплащателна
сметка IBAN BG64CECB97901086273901, открита в
„Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр
Евтим Левтеров Костадинов.
– сумата 19 434,76 евро с левова равностойност
38 011,09 лв., представляваща получени средства
от трети лица по разплащателна сметка в евро
BG73CECB97901486273900, открита в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Евтим
Левтеров Костадинов;
– сумата 4130,31 лв., представляваща вноска на каса по разплащателна сметка в левове
IBAN BG70UBBS80021013531240, открита в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр Евтим
Левтеров Костадинов;
– сумата 420 лв., представляваща получени
средства от трети лица по разплащателна сметка
в левове IBAN BG70UBBS80021013531240, открита
в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр
Евтим Левтеров Костадинов;
– сумата 172,38 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта в EUROLINE,
открита в „Юробанк България“, с титуляр Евтим
Левтеров Костадинов.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 18.11.2020 г. от 13,30 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, предмет на отнемане
в настоящия процес, могат да встъпят в делото,
като предявят съответния иск пред Бургаския
окръжен съд в настоящото дело.
5375
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Окръжният съд – Бургас, на основание чл. 155,
ал. 1 от ЗПКОНПИ обявява, че е образувано
гр. д. № 1300/2019 г. по описа на съда по предявен
на 27.08.2019 г. иск на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество с правно основание по
чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ и цена на иска –
50 458,07 лв., за отнемане в полза на държавата
на имущество, както следва:
I. От Петър Василев Арабаджиев на основание
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от
ЗПКОНПИ имущество на стойност 16 985,46 лв.:
– Сумата в размер 170 лв., представляваща
вноски на каса по картова сметка в левове по
издадена ДК „Маестро“ с IBAN BG52 RZBB 9155
1073 7325 85 в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД,
с титуляр Петър Василев Арабаджиев.
– Сумата в размер 117,80 лв., представляваща
непреобразувани вноски на каса по разплащателна сметка в EUR с IBAN BG92 RZBB 9155 1473
7325 11 в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с
титуляр Петър Василев Арабаджиев.
– Сумата в размер 12 206,56 лв., представляваща непреобразувани средства, получени от трети
лица по разплащателна сметка в EUR с IBAN
BG92 RZBB 9155 1473 7325 11 в „Райфайзенбанк
(България)“ – ЕАД, с титуляр Петър Василев
Арабаджиев.
– Сумата в размер 9,82 лв., представляваща
непреобразувани вноски на каса по стандартен
едномесечен депозит в левове с IBAN BG11 UNCR
7000 2520 0072 01 в „УниКредит Булбанк“ – АД,
с титуляр Петър Василев Арабаджиев.
– Сумата в размер 4261,28 лв., представляваща преобразуваните средства, получени от
трети лица от сметка с IBAN BG92 RZBB 9155
1473 7325 11, по разплащателна сметка в EUR с
IBAN BG98 СЕСВ 9790 14С1 7790 00 в „Централна кооперативна банка“ – АД, с титуляр Петър
Василев Арабаджиев.
– Сумата в размер 220 лв., представляваща
вноски на каса по разплащателна сметка в левове
с IBAN BG84 СЕСВ 9790 10С1 7790 00 с титуляр
Петър Василев Арабаджиев.
II. От Любов Любомирова Спиридонова на
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4
и чл. 141 от ЗПКОНПИ имущество на стойност
33 472,61 лв.:
– Сумата в размер 1668,83 лв., представляваща
непреобразувани вноски на каса по разплащателна сметка в левове с IBAN BG39 UBBS 8002
1053 7699 20 в „ОББ“ – АД, с титуляр Любов
Любомирова Спиридонова.
– Сумата в размер 225,28 лв., представляваща
непреобразувани средства, получени от трети лица
по разплащателна сметка в левове с IBAN BG39
UBBS 8002 1053 7699 20 в „ОББ“ – АД, с титуляр
Любов Любомирова Спиридонова.
– Сумата размер на 5056,33 лв., представляваща вноски на каса по картова сметка в USD по
издадена ДК „Виза“ с IBAN BG52 RZBB 9155 4173
7323 05 в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с
титуляр Любов Любомирова Арабаджиева.
– Сумата в размер 2364,38 лв. представляваща преобразувани средства, получени от трети
лица, от сметка с IBAN BG92 RZBB 9155 1473
7325 11 в картова сметка в USD по издадена ДК
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„Виза“ с IBAN BG52 RZBB 9155 4173 7323 05 в
„Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Любов Любомирова Арабаджиева.
– Сумата в размер 498,50 лв., представляваща
непреобразувани вноски на каса по картова сметка в левове по издадена ДК „Маестро“ с IBAN
BG58 RZBB 9155 1073 7323 80 в „Райфайзенбанк
(България)“ – ЕАД, с титуляр Любов Любомирова Арабаджиева.
– Сумата в размер 620 лв., представляваща
средства, получени от трети лица, по картова
сметка в левове по издадена ДК „Маестро“ с
IBAN BG58 RZBB 9155 1073 7323 80 в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр Любов
Любомирова Арабаджиева.
– Сумата в размер 11 223,41 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса по картова
сметка в EUR по издадена ДК „Виза“ с IBAN
BG60 RZBB 9155 4473 7323 06 в „Райфайзенбанк
(България)“ – ЕАД, с титуляр Любов Любомирова Арабаджиева.
– Сумата в размер 7785,46 лв., представляваща непреобразувани средства, получени от трети
лица по картова сметка в EUR по издадена ДК
„Виза“ с IBAN BG60 RZBB 9155 4473 7323 06 в
„Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Любов Любомирова Арабаджиева.
– Сумата в размер 100,22 лв. представляваща
преобразувани средства, получени трети лица,
от сметка с IBAN BG98 СЕСВ 9790 14С1 7790
00 по картова сметка в EUR по издадена ДК
„Виза“ с IBAN BG60 RZBB 9155 4473 7323 06 в
„Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр
Любов Любомирова Арабаджиева.
– Сумата в размер 935,57 лв., представляваща
изплатени печалби от хазартни залози по картова
сметка в EUR по издадена ДК „Виза“ с IBAN
BG60 RZBB 9155 4473 7323 06 в „Райфайзенбанк
(България)“ – ЕАД, с титуляр Любов Любомирова Арабаджиева.
– Сумата в размер 150,10 лв., представляваща сбор от средства, получени от трети лица, и
изплатена лихва върху тях по спестовна сметка
в левове с IBAN BG08 ТТВВ 9400 4524 3127 51 в
„Сосиете женерал експресбанк“ – АД, с титуляр
Любов Любомирова Арабаджиева.
– Сумата в размер 2844,53 лв., представляваща погасителни вноски по кредитна карта
по погасителна сметка в левове по КК с IBAN
BG06 UNCR 7000 1506 5315 03 с титуляр Любов
Любомирова Арабаджиева.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 10.11.2020 г. от 13,30 ч. В
двумесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ на настоящото обявление третите заинтересовани лица, които претендират самостоятелни
права върху имуществото, предмет на отнемане
в настоящия процес, могат да встъпят в делото,
като предявят съответния иск пред Бургаския
окръжен съд в настоящото дело.
5391
Разградският окръжен съд обявява, че на
основание чл. 74, ал. 1 от ЗОПДНПИ е образувано гр. дело № 55/2020 г. по предявено на
5.03.2020 г. мотивирано искане от Комисията за
противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество с адрес
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Варна, ул. А леко Константинов № 17, представлявана от председателя Сотир Стефанов
Цацаров срещу Селахаттин Тунч с постоянен и
настоящ адрес: област Разград, община Разград,
с. Радинград, ул. Христо Ботев № 10, и Айше
Мехмедова Халилова с постоянен и настоящ
адрес: област Разград, община Разград, с. Радинград, ул. Христо Ботев № 12, на правно
основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ с цена
на иска 125 004,81 лв., формирана като сбор от
следните компоненти:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Селахаттин Тунч, ЕГН
4705125169, с цена на иска 100 лв., в т. ч.:
– Сумата в размер 100 лв., представляваща
равностойността на 100 дружествени дяла от
капитала на „Атакса“ – ООД.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 5 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Айше Мехмедова Халилова, ЕГН 7001105035, с цена на иска
124 904,81 лв., в т. ч.:
– Сумата в размер 3400 лв., представляваща пазарната стойност към датата на отчуждаването на лек автомоби л, марка „Форд“,
модел „Транзи т“, рег. № РР6811А Р, дата на
първоначална регистрация – 14.08.1992 г., рама
№ WF0HXXGBVHNC72014, двигател № NC72014.
– Сумата в размер 2301,49 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил, марка „Опел“, модел „Астра“,
рег. № РР8501АТ, дата на първоначална регистрация – 1.12.1998 г., рама № W0L0TGF08X5095598,
двигател: XEL20F35286.
– Сумата в размер 1900 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаването
на лек автомобил, марка „Рено“, модел „Клио“,
рег. № РР8005ВА, дата на първоначална регистрация – 20.05.1999 г., рама № VF1BB0E0F20286568,
двигател: F80K630C267240.
– Сумата в размер 3100 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуж даването на товарен автомобил, марка „Форд“,
модел „Транзит 150 Л“, рег. № РР2989АТ, дата на
първоначална регистрация – 24.06.1996 г., рама
№ WF0LXXGBVLTC07015, двигател: без номер.
– Сумата в размер 18 734,66 лв., представляваща непреобразувани вноски на каса по разплащателна сметка в евро с IBAN: BG59 UBBS
8002 2444 2403 10 в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр Айше Мехмедова Халилова,
ЕГН 7001105035.
– Сумата в размер 282,24 лв., представляваща
непреобразувана лихва по разплащателна сметка
в евро с IBAN: BG59 UBBS 8002 2444 2403 10 в
„Обединена българска банка“ – АД, с титуляр
Айше Мехмедова Халилова, ЕГН 7001105035.
– Сумата в размер 2014,95 лв., представляваща
погасителни вноски по кредит по разплащателна
сметка в левове с IBAN: BG72 PRCB 9230 1009
0310 25 в „ПроКредитбанк (България)“ – ЕАД,
с титуляр А йше Мехмедова Халилова, ЕГН
7001105035.
– Сумата в размер 1155,80 лв., представляваща погасителни вноски по кредит по разплащателна сметка в левове с IBAN: BG34 PRCB
9230 1009 0310 30 в „ПроКредитбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр Айше Мехмедова Халилова,
ЕГН 7001105035.
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– Сумата в размер 2924,25 лв., представляваща погасителни вноски по кредит от трето
лице по разплащателна сметка в левове с IBAN:
BG34 PRCB 9230 1009 0310 30 в „ПроКредитбанк
(България)“ – ЕАД, с титуляр Айше Мехмедова
Халилова, ЕГН 7001105035.
– Сумата в размер 14 541,15 лв., представляваща вноски на каса по депозитна сметка в евро
с IBAN: BG20 PRCB 9230 2409 0310 21 в „ПроКредитбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр Айше
Мехмедова Халилова, ЕГН 7001105035.
– Сумата в размер 544,80 лв., представляваща
начислена лихва по депозитна сметка в евро с
IBAN: BG20 PRCB 9230 2409 0310 21 в „ПроКредитбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр Айше
Мехмедова Халилова, ЕГН 7001105035.
– Сумата в размер 74 005,47 лв., представляваща погасителни вноски по кредит по разплащателна сметка в евро с IBAN: BG61 PRCB
9230 1409 0305 11 в „ПроКредитбанк (България)“ – ЕАД, с титуляр „Тунч – Импекс“ – ООД,
с ЕИК 826052478.
Делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 25.11.2020 г. от 14 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 обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
5345

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
352. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Българска асоциация на архитек
тите и инженерите – консултанти“ (БААИК) на
основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква годишно общо отчетно-изборно събрание на членовете
на сдружението на 17.09.2020 г. в 9 ч. в София,
бул. Княгиня Мария-Луиза № 58, офис център
„Проджект Лаб“, зала „Роял“, при следния дневен
ред: 1. регистрация на делегатите; 2. откриване на
събранието и отчет за дейността на БААИК от
януари 2020 г. до момента; 3. приемане на годишния
финансов отчет за 2019 г., счетоводен финансов
отчет от началото на януари 2020 г. до август
2020 г., приемане на проектобюджет за 2021 г.; 4.
отчет на контролния съвет за работата на УС от
началото на 2020 г. до момента, освобождаване
от финансова отговорност на председателя и членовете на УС на БААИК; 5. избор на председател
на УС на БААИК поради изтичане на първия
мандат на инж. Ангелов, избор на член на КС на
БААИК поради изтичане на втория мандат на
инж. Спасова; 6. разни; 7. закриване на събранието. При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ годишното общо отчетно събрание ще
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място и
при същия дневен ред.
5200
2. – Управителният съвет на Българския
институт за стандартизация на основание чл. 12,
ал. 6 от ЗНС свиква редовно общо събрание
на Българския институт за стандартизация на
18.09.2020 г. в 11 ч. в зала 4 „Асен Златаров“, ет. 3
на Националния дом на науката и техниката в
София, ул. Г. С. Раковски № 108, при следния
дневен ред: 1. приемане на членове на БИС; 2.
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преустановяване на правата на членове на БИС; 3.
приемане на проект за изменение и допълнение на
устава на Българския институт за стандартизация;
4. избор на двама членове на управителния съвет
от група 3 и група 4 за остатъка до края на мандата; 5. приемане на отчета за дейността на БИС
за 2019 г.; 6. приемане на отчета за изпълнение на
бюджета на БИС за 2019 г.; 7. приемане на бюджета на БИС за 2020 г.; 8. разни. Регистрацията на
упълномощените представители на членовете на
Българския институт за стандартизация започва
в 9,30 ч. и ще се извършва срещу представено
писмено пълномощно. При липса на кворум на
основание чл. 13 от ЗНС и чл. 30 от устава на
БИС събранието ще се проведе същия ден в 12 ч.,
на същото място и при същия дневен ред.
5322
1. – Управителният съвет на сдружение Българска асоциация по превенция и контрол на
нозокомиалните инфекции „БУЛ НОЗО“ – София,
на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо съб
рание на сдружението на 12.11.2020 г. в 17,30 ч.
в София, ул. Димитър Моллов № 1, УМБАЛ
„Света Анна“ – София, в конферентния център
на болницата при следния дневен ред: 1. отчет за
дейността на сдружението през 2019 г. и 2020 г.;
2. годишен финансов отчет за 2019 г. и 2020 г.;
3. освобождаване от отговорност на членовете
на УС за досегашната им дейност и избор на
следващ УС; 4. организационни въпроси; разни.
Материалите са на разположение в седалището
на сдружението. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
5225
32. – Управителният съвет на сдружение „Българско войнство 21“ – София, на основание чл. 26
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението на 8.09.2020 г. в 10 ч. в сградата на СОСЗР,
бул. Христо Ботев № 48, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС на сдружението за периода
2019 – 2020 г.; 2. финансов отчет на сдружението
за периода 2019 – 2020 г.; 3. освобождаване на
досегашни и приемане на нови членове на сдружението; 4. приемане на бюджета за 2021 г.; 5.
приемане на изменения и допълнения в устава
на сдружението; 6. освобождаване на досегашния
и избор на нов управителен съвет; 7. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе на същия ден,
на същото място в 11 ч. и при същия дневен ред.
5336
12. – Управителният съвет на сдружение
„Инициативи за младежко и академично развитие“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на сдружението на 28.08.2020 г.
в 18,30 ч. в каб. 155 в ректората на Софийския
университет „Св. Климент Охридски“ на адрес:
1504 София, бул. Цар Освободител № 15, при
следния дневен ред: 1. отчет за изпълнението на
проект „Международен преводачески паспорт“
2018-1-BG01-KA203-047873 по програма Еразъм+
на ЕС; 2. годишен финансов отчет и отчет на
дейността на сдружението; 3. избор на председател; 4. други.
5352
14. – Управителният съвет на сдружение „Асоциация на родители на деца с епилепсия“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо
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събрание на 29.08.2020 г. в 10 ч. в Дневен център за деца и лица с увреждания с приоритет
епилепсия в София, бул. Сливница № 212Е, при
следния дневен ред: 1. представяне на отчет на
АРДЕ за 2019 г.; 2. представяне на финансов отчет
за 2019 г.; 3. промяна в устава на организацията;
4. предложение от член на АРДЕ за промяна в
състава на УС; 5. приемане на проектобюджет
за 2021 г.; 6. разни.
5351
3. – Управителният съвет на Гръцки Бизнес
Съвет в България – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.09.2020 г. в
18 ч. в София, пл. Света Неделя № 5, „София Хотел
Балкан“, при следния дневен ред: 1. разглеждане
и приемане отчета за дейността на управителния
съвет на сдружението за 2019 г.; 2. одобряване
на годишния финансов отчет на сдружението за
2019 г.; 3. освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет за дейността им
през 2019 г.; 4. обсъждане и приемане на бюджета
на сдружението за 2020 г.; 5. освобождаване на
член/ове от състава на управителния съвет; 6.
избор на нов/и член/ове на управителния съвет;
7. изменения на устава на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
5329
15. – Управителният съвет на Спортен клуб по
тенис на маса „Комфорт“ – Варна, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква годишно общо събрание на
14.09.2020 г. в 17 ч. във Варна, Дворец на културата
и спорта, при следния дневен ред: 1. приемане
на доклад за дейността на клуба; 2. приемане на
годишния финансов отчет на клуба за 2019 г.; 3.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5201
3. – Управителният съвет на Съюза на собствениците за развитие на к.к. Златни пясъци – Варна, на основание чл. 25, т. 2 и 3 и чл. 26
от устава на съюза и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква
общо отчетно събрание на 10.09.2020 г. в 14 ч. в
хотел „Марина“ в к.к. Златни пясъци при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на УС за периода 27.07.2018 г. – 10.09.2020 г.; 2. доклад на КС
за дейността в периода 27.07.2018 г. – 10.09.2020 г.;
3. освобождаване от отговорност на председателите на УС и членове на КС за дейността им до
10.09.2020 г.; 4. разни. При липса на кворум на
основание чл. 26 от устава на съюза и чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
един час по-късно при същия дневен ред.
5359
12 – Управителният съвет на Ловно-рибарско
дружество – Котел, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
кани всички свои членове на общо събрание
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на 4.09.2020 г. в 10 ч. в Котел, парк Изворите,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на управителния съвет, дейността на СЛРД за
2019 г. и финансов отчет за 2019 г.; 2. отчет за
дейността на КС на СЛРД за 2019 г.; 3. приемане на финансов план за 2021 г.; 4. приемане на
план за дейността на СЛРД за 2021 г.; 5. утвърждаване на размера на членския внос за 2021 г.;
6. приемане на доклада и отчета за дейността и
освобождаване от отговорност на УС и председателя; 7. избор на делегати за общото събрание
на НЛРС – СЛРБ, на 17.09.2020 г.; 8. промени
в устава на СЛРД – Котел: 8.1. по отношение
на обнародването – да може да се публикува в
„Държавен вестник“ и/или в един национален
седмичник съгласно срока; 8.2. по отношение на
организационния строеж на СЛРД – Котел: 8.1.1.
промяна в броя на дружинките в СЛРД – Котел,
от 12 на 13 бр. – новосъздадена в с. Ябланово;
8.1.2. промяна в броя на членовете на УС – от 13
на 15 бр., като се включи организаторът на лова
в СЛРД предвид обстоятелството за възможност
за квалифицирано мнозинство при гласуване; 9.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе един час покъсно същия ден и на същото място независимо
от броя на присъстващите.
5337
39. – Съветът на Адвокатската колегия –
Ямбол, на основание чл. 83 във връзка с чл. 89,
т. 16 от Закона за адвокатурата свиква извънредно
общо събрание на Адвокатска колегия – Ямбол,
на 11.09.2020 г. в 13 ч. в синия салон на читалище
„Съгласие“ – Ямбол, при дневен ред: служебни
защити и евентуалното им отчитане. При липса
на кворум събранието се отлага за 14 ч.
5287
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел ФК „Костиево“ – с. Костиево, област Пловдив, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
в Кметство с. Костиево на 14.09.2020 г. в 17 ч.
при следния дневен ред: 1. вземане на решение
за освобождаване на досегашния председател
на сдружение с нестопанска цел ФК „Костиево“,
с. Костиево; 2. избиране на нов председател на
сдружение с нестопанска цел ФК „Костиево“,
с. Костиево; 3. вземане на решение за освобождаване на досегашния управителен съвет
на сдружение с нестопанска цел ФК „Костиево“; 4. избиране на нов управителен съвет на
ФК „Костиево“; 5. промяна на устава на ФК
„Костиево“ – отпадане на чл. 12, ал. 4; 6. други.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден
в 18 ч., на същото място и при същия дневен
ред независимо от броя на явилите се членове
на общото събрание.
5224
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