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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона
военното разузнаване (обн., ДВ, бр. 88
2015 г.; изм., бр. 98 от 2016 г., бр. 103 от 2017
бр. 88 от 2018 г., бр. 17 и 71 от 2019 г. и бр.
от 2020 г.)

за
от
г.,
38

§ 1. В чл. 4, т. 1 думите „служба „Военна
информация“ се заменят със „Служба „Военно
разузнаване“.
§ 2. В чл. 6 накрая се поставя запетая
и се добавя „което обединява дейността на
Службата и разузнавателните структури в
Българската армия“.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „Службата“ се добавя
„е част от системата за защита на националната сигурност на Република България и“.
2. В ал. 2 думите „Службата е структура“
се заменят със „Служба „Военно разузнаване“
е специална служба“.
3. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Сл у жбата обрабо т ва и ана лизи ра
цялата информация, предоставена от разузнавателните структури в Българската армия,
НАТО и ЕС, от разузнавателните органи на
държавите – членки на НАТО и ЕС, и от
други партньорски служби.
(4) Службата е автономна при осигуряване
на защитата на класифицираната информация,
вътрешната сигурност и контраразузнавателното обезпечаване на оперативно-разузнавателната дейност.“
§ 4. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „военното
разузнаване“ се заменят със „Службата“.
2. В т. 5 думите „страните – членки“ се
заменят с „държавите – членки“.

3. В т. 6 думите „страните – членки“ се
заменят с „държавите – членки“.
§ 5. В чл. 13, т. 6 след думите „оперативноразузнавателна дейност“ се поставя запетая и
се добавя „включително отразяване на необходимите промени в електронните бази данни“.
§ 6. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 6:
„6. участие в съвместни операции.“
2. В ал. 2 думите „Структурата и функциите“ се заменят с „Дейността“ и думата
„регламентират“ се заменя с „регламентира“.
§ 7. В чл. 16 думите „органи на стратегическо ниво“ се заменят със „Службата“.
§ 8. В чл. 21 т. 2 се изменя така:
„2. утвърждава годишните планове относно
дейността на Службата;“.
§ 9. В чл. 23, ал. 2 след думата „Службата“ се
поставя запетая и се добавя „която организира
и прилага система за планиране, координиране
и отчитане на дейността на разузнавателните
структури в Българската армия“.
§ 10. В чл. 24, ал. 6, т. 4 думите „Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси“ се заменят със „Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество“.
§ 11. След чл. 27 се създава наименование
„Раздел V „Инспектор“.
§ 12. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. извършване на оперативно-разузнавателна дейност с цел добиване на разузнавателна
информация от военен характер, както и за
хибридни форми на война и за асиметрични
рискове и заплахи и стратегическа разузнавателна информация, необходима за защитата
на отбраната на страната и на националната
сигурност от външни посегателства, рискове
и заплахи;“.
2. В т. 8 думата „разузнавателната“ се заменя с „оперативно-разузнавателната“.
§ 13. В чл. 36, ал. 2 думите „стратегическа,
оперативна и тактическа“ се заменят с „разузнавателна“ и думите „страните – членки“
се заменят с „държавите – членки“.
§ 14. В чл. 43, ал. 1 след думите „длъжностно лице“ се добавя „да търсят или“.
§ 15. В чл. 48 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Служба „Военна информация“ се заменят със „Служба „Военно
разузнаване“.
2. В ал. 2 след думите „може да бъде“ се
добавя „приет на военна служба или“.
§ 16. В чл. 49, ал. 4 думите „органа по
сигурността на Службата“ се заменят със
„служителя по сигурността на информацията“.
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§ 17. В чл. 50 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Изискванията, условията и редът за
приемане на военна служба се определят с
акт на министъра на отбраната.“
§ 18. В чл. 58, изречение второ думите „мандатната комисия“ се заменят с „комисията“.
§ 19. В чл. 67, ал. 2 накрая се добавя „и
при необходимост от Службата“.
§ 20. В глава шеста в наименованието
на раздел II думите „страните – членки“ се
заменят с „държавите – членки“.
§ 21. В чл. 68 в текста преди т. 1 думите
„страните – членки“ се заменят с „държавите – членки“.
§ 22. В чл. 69 в текста преди т. 1 думите
„страните – членки“ се заменят с „държавите – членки“.
§ 23. В чл. 71 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
„(1) Службата осигурява защитата на класифицираната информация чрез служител по
сигурността на информацията.
(2) Служителят по сигурността на информацията се подпомага от административно
звено по сигурността на информацията и
осъществява дейност та си самостоятелно
или във взаимодействие с други служби за
сигурност и обществен ред при условия и по
ред, определени с правилника по чл. 17, ал. 4.
(3) Служителят по сигурността на информацията може да е ръководител на административното звено по ал. 2.“
2. В ал. 4 думата „органът“ се заменя със
„служителят“.
§ 24. Член 72 се изменя така:
„Чл. 72. Службата самостоятелно организира и осигурява вътрешната си сигурност
и контраразузнавателното обезпечаване на
оперативно-разузнавателната си дейност.“
§ 25. В чл. 74 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Служебният или трудовият стаж, придобит в орган или структура от системата за
защита на националната сигурност, се признава за продължителна служба, прослужено
време или трудов стаж и професионален опит
при определяне на допълнителните възнаграждения на служителите.“
§ 26. В § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба думите „страните – членки“ се заменят
с „държавите – членки“.
Допълнителна разпоредба
§ 27. В останалите текстове на закона
д у мите „слу жба „Военна информаци я“ и
„Служба „Военна информация“ се заменят
със „Служба „Военно разузнаване“.
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Заключителни разпоредби
§ 28. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от
2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от
2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100
от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60,
77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81,
89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70, 98, 104,
106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18, 27, 35, 53 и
107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61, 79, 95, 98
и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105 от 2016 г.,
бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 15 от
2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 17,
30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от 2018 г.,
бр. 12, 35, 83, 94 и 99 от 2019 г. и бр. 26, 28 и
51 от 2020 г.) в чл. 127, ал. 5 думите „служба
„Военна информация“ се заменят със „Служба
„Военно разузнаване“.
§ 29. В Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35
от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г.,
бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и
100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15,
66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14,
24, 61, 79 и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98 и
103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 103 от 2017 г., бр. 7,
77 и 98 от 2018 г., бр. 17, 42 и 94 от 2019 г. и
бр. 38 от 2020 г.) навсякъде думите „служба
„Военна информация“ и „Служба „Военна
информация“ се заменят със „Служба „Военно
разузнаване“.
§ 30. В Закона за резерва на въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 20
от 2012 г.; изм., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98
от 2014 г., бр. 14, 79 и 88 от 2015 г., бр. 103 от
2016 г., бр. 103 от 2017 г. и бр. 17 от 2019 г.) в
§ 3а от преходните и заключителните разпоредби думите „служба „Военна информация“
се заменят със „Служба „Военно разузнаване“.
§ 31. В Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната
сигурност (обн., ДВ, бр. 61 от 2015 г.; изм.,
бр. 94 от 2018 г.) навсякъде думите „Служба
„Военна информация“ се заменят със „Служба
„Военно разузнаване“.
§ 32. В Закона за защита на класифицираната информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.;
попр., бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г.,
бр. 52, 55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г.,
бр. 46, 57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109
от 2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16
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и 88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г., бр. 44
и 103 от 2012 г., бр. 52 и 70 от 2013 г., бр. 49 и
53 от 2014 г., бр. 14, 61 и 79 от 2015 г., бр. 28
от 2016 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2016 г. – бр. 49 от 2016 г.; изм., бр. 62,
71 и 81 от 2016 г., бр. 97 и 103 от 2017 г., бр. 7,
17, 44, 77 и 88 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г. и
бр. 60 от 2020 г.) навсякъде думите „служба
„Военна информация“ се заменят със „Служба
„Военно разузнаване“.
§ 33. В Закона за Държавна агенция „Разузнаване“ (обн., ДВ, бр. 79 от 2015 г.; изм.,
бр. 105 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 17 от
2019 г. и бр. 51 от 2020 г.) в чл. 32, ал. 2 думите
„служба „Военна информация“ се заменят със
„Служба „Военно разузнаване“.
§ 34. В Закона за Националната служба
за охрана (обн., ДВ, бр. 61 от 2015 г.; изм.,
бр. 103 от 2017 г., бр. 103 от 2018 г. и бр. 17 и
99 от 2019 г.) в чл. 23, ал. 3 думите „Служба
„Военна информация“ се заменят със „Служба
„Военно разузнаване“.
§ 35. В Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ, бр. 95 от 1997 г.; изм.,
бр. 70 от 1999 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 17 от
2003 г., бр. 86 от 2005 г., бр. 45 и 82 от 2006 г.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 43 и 109 от 2008 г., бр. 88,
93 и 103 от 2009 г., бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1
и 13 от 2011 г., бр. 44 от 2012 г., бр. 17, 52, 70
и 111 от 2013 г., бр. 53 и 107 от 2014 г., бр. 14,
42, 56, 74 и 79 от 2015 г., бр. 39, 81 и 103 от
2016 г., бр. 63, 84 и 103 от 2017 г., бр. 7 и 56
от 2018 г. и бр. 17 и 37 от 2019 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 13:
а) в ал. 1, т. 2 думите „Военна информация“
се заменят с „Военно разузнаване“;
б) в ал. 4 думите „служба „Военна информация“ се заменят със „Служба „Военно
разузнаване“.
2. В чл. 31, ал. 6 думите „служба „Военна
информация“ се заменят със „Служба „Военно
разузнаване“.
§ 36. В Закона за киберсигурност (ДВ,
бр. 94 от 2018 г.) навсякъде думите „Служба
„Военна информация“ се заменят със „Служба
„Военно разузнаване“.
§ 37. В Закона за електронното управление (обн., ДВ, бр. 46 от 2007 г.; изм., бр. 82
от 2009 г., бр. 20 от 2013 г., бр. 40 от 2014 г.,
бр. 13, 38, 50, 62 и 98 от 2016 г., бр. 88 и 94 от
2018 г. и бр. 94 и 102 от 2019 г.) в чл. 1, ал. 4
думите „Служба „Военна информация“ се
заменят със „Служба „Военно разузнаване“.
§ 38. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53,
67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42
от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63 от
2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43, 71, 86,
88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от 2006 г.,
бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и 110 от
2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г., бр. 26 и
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100 от 2010 г., бр. 9 и 23 от 2011 г.; Решение
№ 2 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 32
от 2011 г.; изм., бр. 55 от 2011 г., бр. 21, 42 и
75 от 2012 г., бр. 23 и 70 от 2013 г., бр. 53 от
2014 г., бр. 14, 79 и 80 от 2015 г., бр. 33, 81, 97
и 101 от 2016 г., бр. 85 и 97 от 2017 г., бр. 14
и 24 от 2018 г., бр. 1, 12, 17, 24, 34, 58 и 101
от 2019 г. и бр. 60 от 2020 г.) в чл. 38, ал. 1,
т. 1, буква „м“ думите „служба „Военна информация“ се заменят със „Служба „Военно
разузнаване“.
§ 39. В Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г.;
изм., бр. 20, 21, 41 и 98 от 2018 г. и бр. 1, 17,
79 и 83 от 2019 г.) в чл. 6, ал. 1, т. 24 думите
„Служба „Военна информация“ се заменят
със „Служба „Военно разузнаване“.
§ 40. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.;
изм., бр. 94 от 2018 г., бр. 17, 34, 37, 42 и 94
от 2019 г. и бр. 18 от 2020 г.) в § 1, т. 17 от
допълнителните разпоредби думите „служба
„Военна информация“ се заменят със „Служба
„Военно разузнаване“.
§ 41. В Закона за достъп и разкриване на
документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна
сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (обн., ДВ, бр. 102 от
2006 г.; изм., бр. 41, 57 и 109 от 2007 г., бр. 69
от 2008 г., бр. 25, 35, 42, 82 и 93 от 2009 г.,
бр. 18, 54 и 97 от 2010 г., бр. 23, 32 и 48 от
2011 г., бр. 25, 38, 87 и 103 от 2012 г., бр. 15
от 2013 г., бр. 53 от 2014 г., бр. 79 от 2015 г.,
бр. 71 от 2016 г., бр. 13 и 103 от 2017 г., бр. 7
от 2018 г. и бр. 17 и 79 от 2019 г.) в чл. 3, ал. 1,
т. 16 думите „служба „Военна информация“ се
заменят със „Служба „Военно разузнаване“.
§ 42. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35,
37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.;
изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и
97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82
от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г.,
бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.;
Решение № 2 на Конституционния съд от
2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61
и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г.,
бр. 58, 85 и 101 от 2017 г., бр. 7, 21, 28, 77 и
94 от 2018 г., бр. 17, 47, 74, 94 и 100 от 2019 г.
и бр. 28, 51 и 62 от 2020 г.) в чл. 251в, ал. 1,
т. 3 думите „Военна информация“ се заменят
с „Военно разузнаване“.
§ 43. В Закона за противодействие на
тероризма (обн., ДВ, бр. 103 от 2016 г.; изм.
бр. 51 от 2020 г.) навсякъде думите „служба
„Военна информация“ се заменят със „Служба
„Военно разузнаване“.
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§ 44. В Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 1999 г.; изм., бр. 1 от
2000 г., бр. 43 и 76 от 2002 г., бр. 16 и 22 от
2003 г., бр. 6, 70, 85 и 115 от 2004 г., бр. 79,
92, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 61,
64, 80, 82, 85 и 102 от 2006 г., бр. 22, 51, 53,
97 и 109 от 2007 г., бр. 36, 43, 69, 88 и 102 от
2008 г., бр. 74, 75, 82 и 93 от 2009 г., бр. 54, 98
и 100 от 2010 г., бр. 10, 19, 39 и 48 от 2011 г.;
Решение № 1 на Конституционния съд от
2012 г. – бр. 20 от 2012 г.; изм., бр. 47, 53, 54, 60
и 75 от 2012 г., бр. 15 и 68 от 2013 г., бр. 53 и
107 от 2014 г., бр. 14, 19, 37, 79, 92, 95, 101 и 102
от 2015 г., бр. 13, 50, 81, 86, 98 и 101 от 2016 г.,
бр. 9, 11, 54, 58, 77 и 97 от 2017 г., бр. 2, 7, 17,
55, 59, 62, 77, 86 и 105 от 2018 г., бр. 13, 17 и
60 от 2019 г. и бр. 51 и 60 от 2020 г.) в чл. 91,
ал. 3 думите „служба „Военна информация“
се заменят със „Служба „Военно разузнаване“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 22 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5382

УКАЗ № 158
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Изменението
на Споразумението между правителството на
Република България и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна
банка“) за предоставяне на подкрепа за Офис
на Световната банка в Република България
от 12 април 2019 г., приет от 44-то Народно
събрание на 24 юли 2020 г.
Издаден в София на 28 юли 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Изменението на Споразумението между правителството на Република
България и Международната банка за възстановяване и развитие („Световна банка“)
за предоставяне на подкрепа за Офис на
Световната банка в Република България от
12 април 2019 г.
Чл. 1. Ратифицира Изменението на Споразумението между правителството на Република България и Международната банка за
възстановяване и развитие („Световна банка“) за предоставяне на подкрепа за Офис на
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Световната банка в Република България от
12 април 2019 г., подписано на 12 май 2020 г.
Чл. 2. Разпорежда на основание чл. 25,
ал. 2 от Закона за международните договори
на Република България изменението на споразумението по чл. 1 да не се обнародва в
„Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 24 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5462

УКАЗ № 159
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за хазарта, приет от 44-то Народно събрание
на 23 юли 2020 г.
Издаден в София на 29 юли 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за хазарта (обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.; изм., бр. 54,
82 и 94 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 1 и 105
от 2014 г., бр. 61 и 79 от 2015 г., бр. 74 и 98
от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 42 от 2019 г.
и бр. 14 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Държавната комисия
по хазарта“ се заменят с „изпълнителния
директор на Националната агенция за приходите или оправомощен от него заместник
изпълнителен директор“.
2. В ал. 3 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 39“.
3. В ал. 4 думите „предварително разрешение на Държавната комисия по хазарта“
се заменят с „вписване в удостоверението
по чл. 34“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 думите „само хазартни игри
с игрални автомати и“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лиценз за организиране на хазартни
игри в игрално казино може да бъде издаден на дружество с ограничена отговорност
или на акционерно дружество с поименни
акции, с изцяло внесен капитал на мини-
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мална стойност 1 500 000 лв. или левовата
равностойност в друга валута, а за хазартни
игри, организирани онлайн, с изцяло внесен
капитал на минимална стойност 1 500 000 лв.
или левовата равностойност в друга валута,
както и на държавата.“
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Лиценз за игри с игрални автомати
може да бъде издаден само на дружество с
ограничена отговорност или на акционерно
дружество с изцяло внесен капитал на минимална стойност 500 000 лв. или левовата
равностойност в друга валута.
(5) Не се доказва капитал за организиране
на играта от организаторите на хазартни игри,
които веднъж са ги доказали при получаване
на лиценз за томбола, моментна лотария,
кено, за хазартни игри онлайн, за игри със
залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, за
игри със залагания върху случайни събития
и залагания, свързани с познаване на факти,
за хазартни игри с игрални автомати и за
хазартни игри в игрално казино, когато се
иска нов лиценз за същия вид игра, както и
в случаите на чл. 36, ал. 1 и 4.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „чл. 14“ се
заменят с „чл. 13а“, думите „са издадени“
се заменят със „се издават“, а думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с
„Националната агенция за приходите“;
б) в т. 2 думите „направени инвестиции в
размер, не по-малък от 1 000 000 лв., и средства за организиране на играта в размер, не
по-малък от 1 000 000 лв.“ се заменят с „направени инвестиции в размер, не по-малък от
2 500 000 лв., и средства за организиране на
играта в размер, не по-малък от 1 000 000 лв.“;
в) в т. 3 думите „100 000 лв.“ се заменят
с „250 000 лв.“;
г) в т. 4 думите „направени инвестиции
в размер, не по-малък от 600 000 лв.“ се заменят с „направени инвестиции в размер, не
по-малък от 1 000 000 лв.“;
д) в т. 5 думите „600 000 лв.“ се заменят
с „1 000 000 лв.“, а думите „300 000 лв.“ се
заменят с „600 000 лв.“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Размерът на направените инвестиции
и средствата за организиране на дейностите
по ал. 1, т. 1 – 7 се доказват, както следва:
1. по т. 1, 2, 6 и 7 – за всеки лиценз;
2. по т. 3 за томболи, числови лотарийни
игри бинго и кено и моментна лотария – за
всеки един лиценз, а за хазартни игри с игрални автомати – за всеки обект;
3. по т. 4 – за всеки обект;
4. по т. 5 за онлайн залагания и за хазартни игри чрез други електронни съобщителни
средства – общо за издадените лицензи.“
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3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
изречения второ и трето се изменят така:
„Документите, доказващи извършването на
инвестициите по ал. 1, се представят на Националната агенция за приходите в срок до
6 месеца след издаване на първоначален лиценз
за дейност по този закон. Изпълнителният
директор на Националната агенция за приходите или оправомощен от него заместник
изпълнителен директор потвърждава извършването на инвестициите по ал. 1 и издава
удостоверение по чл. 34, ал. 1.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
5. Създава се ал. 5:
„(5) Не се доказват инвестиции и средства
за организиране на играта от организаторите
на хазартни игри, които веднъж са ги доказали при получаване на лиценз за томбола,
моментна лотария, кено, за хазартни игри
онлайн, за игри със залагания върху резултати
от спортни състезания и надбягвания с коне и
кучета, за игри със залагания върху случайни
събития и залагания, свързани с познаване на
факти, за хазартни игри с игрални автомати
и за хазартни игри в игрално казино, когато
се иска нов лиценз за същия вид игра, както
и в случаите по чл. 36, ал. 1 и 4.“
6. Създава се ал. 6:
„(6) Средствата за организиране на играта
по ал. 1 трябва да са налични в брой и/или по
банкова сметка на организатора на хазартни
игри и/или обезпечени с безусловна и неотменяема банкова гаранция, за целия срок на
издадения лиценз. Банковата гаранция може
да бъде издадена от банка, лицензирана в Република България, или в банка, лицензирана
в друга държава – членка на Европейския
съюз, в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или в Конфедерация Швейцария, която извършва дейност на територията
на Република България съгласно Закона за
кредитните институции.“
§ 4. В чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В текста преди т. 1 думите „чл. 14“ се
заменят с „чл. 13а“.
2. В т. 4 навсякъде думите „Комисията и“ се
заличават, а думите „наредба на министъра на
финансите, след съгласуване с председателя на
Държавната агенция „Национална сигурност“
се заменят с „наредбата по чл. 17, ал. 3, т. 6“.
3. Точка 5 се изменя така:
„5. централната компютърна система, контролният локален сървър, комуникационното
оборудване и игралният софтуер, както и
всяка нова версия на софтуера да са вписани
в регистъра по чл. 20, ал. 2;“.
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 4 думата „(разрешението)“ се
заличава, а думата „разрешение“ се заменя
с „лиценз“.
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2. В ал. 2 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
3. В ал. 5 думите „чл. 14“ се заменят с
„чл. 13а“, а думите „наредба на Министерския
съвет, приета по предложение на министъра
на финансите“ се заменят с „наредбата по
чл. 17, ал. 3, т. 5“.
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „издаден от Държавната
комисия по хазарта“ и думите „издадено от
председателя на Държавната комисия по хазарта“ се заличават.
2. В ал. 5 думите „утвърдено от Държавната
комисия по хазарта“ се заменят с „вписано
в регистъра по чл. 20, ал. 2 и в издадения
лиценз“.
3. В ал. 7 думите „издаден от Държавната
комисия по хазарта“ се заличават и думите
„издадено от председателя на Държавната
комисия по хазарта“ се заличават.
4. В ал. 10 накрая се добавя „освен в случаите по чл. 47б“.
§ 7. В чл. 10, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. наименованията и условията на игрите, включително награди, отстъпки, бонуси,
коефициенти и безплатни залози, без участник/участници в хазартни игри, спечелили
награди;“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. регистрираната търговска марка на организатора, а при провеждане на мероприятие
по ал. 3 и/или фирмата (наименованието) на
организатора;“.
3. Създава се т. 5
„5. цел на организатора по чл. 4, ал. 1,
т. 3, 4 и 5.“
§ 8. В чл. 10а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „социално отговорно поведение“ се добавя „за всеки
издаден лиценз“;
б) в т. 1, 2 и 3 навсякъде думите „организатори на“ се заличават.
2. В ал. 2 думите „Държавната комисия по
хазарта“ се заменят с „Националната агенция
за приходите“.
§ 9. Създават се чл. 10б – 10д:
„Отговорно залагане
Чл. 10б. За предотвратяване възникването
на хазартна зависимост и решаване на проблемите, свързани с хазартната зависимост,
организаторите на хазартни игри са длъжни да:
1. поставят на видно място във всички
игрални зали, игрални казина, пунктове за
приемане на залози и изплащане на печалби, интернет страници и удостоверителни
знаци за участие в лотарийни игри, игри със
залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, игри

ВЕСТНИК

БРОЙ 69

със залагания върху случайни събития и със
залагания, свързани с познаване на факти:
а) съобщение за опасността от възникване
на хазартна зависимост;
б) информация относно възможностите
за консултиране и терапия на хазартна зависимост;
2. уведомят играчите за възможността да
поискат вписване в регистъра по чл. 10г, ал. 1.
Мерки за защита
Чл. 10в. (1) За да се намалят или избегнат
потенциални негативни икономически, социални и личностни последици за уязвими
лица и техните близки, се прилагат мерки за
защита, които имат за цел забрана или недопускане до участие в хазартни игри.
(2) Уязвими лица са:
1. малолетните и непълнолетните;
2. лицата, поставени под пълно или ограничено запрещение;
3. всяко лице, което смята, че има проблем
с хазарта;
4. лицата, чието социално положение и/
или равнище на доходи може да ги направи
по-податливи към участие в хазартни игри и
развиване на хазартна зависимост.
(3) Лицата по ал. 2, т. 3 и 4 може да поискат да не бъдат допускани до участие в
хазартни игри.
Вписване в регистър. Заличаване
Чл. 10г. (1) Националната агенция за приходите създава и поддържа регистър на лицата
по чл. 10в, ал. 3.
(2) Регистърът по ал. 1 съдържа:
1. имена по документ за самоличност;
2. единен граждански номер (ЕГН) или
личен номер на чужденец (ЛНЧ);
3. период на вписване, ако такъв е посочен;
4. дата на вписване.
(3) Вписването в регистъра по ал. 1 се
извършва въз основа на писмено искане
по образец, подадено от лицето или негов
представител до изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите.
(4) В искането по ал. 3 може да се посочи
период, за който да се извърши вписването,
който не може да бъде по-кратък от две години.
(5) Заличаването от регистъра се извършва:
1. по искане на вписаното лице;
2. когато е изтекъл посоченият от лицето
срок за вписване, а ако не е посочен – след
изтичането на две години от вписването.
Уведомяване и достъп до регистъра
Чл. 10д. (1) Националната агенция за приходите уведомява организаторите на хазартни
игри за лицата, включени в регистъра по
чл. 10г, ал. 1.
(2) Достъп до данните в регистъра по чл. 10г,
ал. 1 при спазване на Закона за защита на
личните данни имат само длъжностни лица,
определени от изпълнителния директор на
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Националната агенция за приходите, както
и служители, определени от организаторите
на хазартните игри по ал. 1.
(3) Организаторите на хазартни игри по
ал. 1 са длъжни да не допускат вписаните в
регистъра лица до участие в организираните
от тях игри.“
§ 10. Създава се чл. 13а:
„Хазартни игри, организирани от държавата
Чл. 13а. (1) Държавата може да организира
традиционна лотария, числови лотарийни игри,
моментна лотария, залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с
коне и кучета и игри, организирани онлайн
в игрално казино чрез Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ към
министъра на младежта и спорта, в което
държавата притежава изцяло правата.
(2) Игрите по ал. 1 може да бъдат организирани от държавното предприятие с нает
от него персонал, в собствени или наети
пунктове или чрез използване на устройства
на самообслужване, които са обособени и
обозначени като пунктове за съответните
хазартни игри.
(3) Държавното предприятие осъществява
дейността по организиране на хазартните
игри при условия и по ред, определени в
правилника за устройството и дейността на
предприятието при спазване изискванията
на този закон.
(4) Министерският съвет, по предложение
на министъра на младежта и спорта, приема
правилник за устройството и дейността на
Държавно предприятие „Български спортен
тотализатор“.
(5) Органите за управление на Държавно
предприятие „Български спортен тотализатор“
се назначават и освобождават от министъра на
младежта и спорта, съгласувано с министъра
на финансите.“
§ 11. Член 14 се изменя така:
„Средства за физическо възпитание, спорт
и култура
Чл. 14. (1) Постъпленията от хазартните
игри, с изключение на залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания
с коне и кучета и игри онлайн в игрално
казино, организирани от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, се
разпределят за:
1. изплащане на печалби на участниците в
хазартните игри – не по-малко от 50 на сто
от постъпленията;
2. заплащане на таксите по чл. 30, ал. 3 и
4, съответно за заплащане на корпоративен
данък за игрите, организирани онлайн;
3. издръжка, инвестиции и развитие на
Държавно предприятие „Български спортен
тотализатор“ – до 20 на сто от постъпленията;
4. физическо възпитание и спорт, както и
за култура – остатъка от постъпленията от
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хазартните игри, след приспадане на сумите
по т. 1, 2 и 3.
(2) Постъпленията от залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с
коне и кучета и игри онлайн в игрално казино,
организирани от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, се разпределят
за физическо възпитание и спорт, както и за
култура, съгласно схема след приспадане на
сумите за изплащане на печалби на участниците в хазартните игри, дължимите данъци и
държавните такси по чл. 30, ал. 3 и 4, както
и средствата за издръжка, инвестиции и развитие на Държавно предприятие „Български
спортен тотализатор“.
(3) Сумите по ал. 1, т. 4 и остатъкът от
постъпленията по ал. 2, след приспадане на
сумите за данъчно облагане, за разходите
на предприятието и за изплатените печалби, постъпват като приход по бюджета на
Министерството на младежта и спорта и се
разходват за:
1. дейности в областта на физическото
възпитание, физическата активност, спорта
и спортно-туристическата дейност и за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно
обновяване или създаване на нови спортни
обекти и/или спортни съоръжения;
2. поддържане, ремонт, реконструкция,
цялостно обновяване или създаване на нови
спортни обекти и/или спортни съоръжения
в държавните и общинските училища въз
основа на съвместна годишна програма на
министъра на младежта и спорта и министъра
на образованието и науката – не по-малко от
10 на сто от прихода;
3. дейности, финансирани от Национален
фонд „Култура“ – не по-малко от 10 на сто
от прихода.
(4) Министърът на младежта и спорта утвърждава схеми за разпределение на постъпленията от дейността на Държавно предприятие
„Български спортен тотализатор“ по ал. 1 и 2.
(5) Министърът на младежта и спорта предоставя средствата по ал. 3, т. 2 чрез трансфер,
съгласно програмата по съответните бюджети.
(6) Министърът на младежта и спорта предоставя средствата по ал. 3, т. 3 чрез трансфер
по бюджета на Министерството на културата.“
§ 12. В чл. 15, ал. 2, изречение първо думите „декларирана и приета от Държавната
комисия по хазарта“ се заменят с „обявена
на интернет страницата на лицата по ал. 1“, в
изречение второ думата „наредба“ се заменя
с „наредбата по чл. 17, ал. 3, т. 5“, а в изречение трето думите „Държавната комисия по
хазарта“ се заменят с „Националната агенция
за приходите“.
§ 13. Член 16 се изменя така:
„Надзорен орган
Чл. 16. Държавният надзор в областта на
хазарта и свързаните с хазарт дейности се
осъществява от изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите.“
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§ 14. Член 17 се изменя така:
„Функции и правомощия
Чл. 17. (1) Изпълнителният директор на
Националната агенция за приходите:
1. издава, отказва да издаде, прекратява и
отнема лицензи за организиране на хазартни
игри, лицензи за производство, разпространение и сервиз, както и лицензи за внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване;
2. извършва или отказва да извърши промени в издадени лицензи по т. 1;
3. издава удостоверенията по чл. 34;
4. утвърждава или отказва да утвърди представените от организаторите на хазартни игри
правила, изготвени въз основа на условията,
изискванията и правилата по ал. 3, т. 1 – 4;
5. утвърждава или отказва да утвърди задължителните образци на билети, фишове,
талони и други удостоверителни знаци за
участие в хазартни игри;
6. у твърж дава или отказва да у твърди
правила за съхранение на информацията за
едновременните игрални сесии, направените
залози, формирането и разпределянето на
печалбите;
7. одобрява системи на организаторите на
хазартни игри за автоматизирано подаване на
информацията по т. 6 към сървър на Националната агенция за приходите за хазартните
игри – лотарии, тото, лото, моментна лотария, залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета,
залагания върху случайни събития, залагания, свързани с познаване на факти, както и
за онлайн залаганията и игрите чрез други
електронни съобщителни средства; системите
за онлайн залаганията и игрите чрез други
електронни съобщителни средства трябва
да осигуряват онлайн регистрация на всяка
трансакция в системата на Националната
агенция за приходите при условия и по ред,
определени в наредбата по ал. 3, т. 6;
8. утвърждава задължителните формуляри
и образците на документи по този закон и
актовете по прилагането му, с изключение
на декларацията по чл. 30, ал. 8, които се
публикуват на интернет страницата на Националната агенция за приходите; осигурява
отпечатването и безплатното им разпространение;
9. разпорежда преустановяване организирането на хазартни игри на интернет страници, чрез които се организират хазартни
игри от лица, които нямат действащ лиценз
по този закон;
10. организира разясняването на законодателството в областта на хазарта и свързаните
с него дейности по подходящ начин;
11. дава становища по проекти на нормативни актове в областта на хазарта и свързаните
с него дейности;
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12. дава задължителни указания на органите на агенцията за единното прилагане на
законодателството в областта на хазарта и
свързаните с него дейности;
13. утвърждава методически указания и
процедури за осъществяване на дейността на
агенцията в областта на хазарта и свързаните
с него дейности, задължителни за нейните
служители;
14. осигурява на организаторите на хазартни игри необходимата за осъществяване на
дейността им информация;
15. анализира изпълнението на ежегодния
план за приходите от публични вземания по
този закон;
16. осъществява и други правомощия в
областта на хазарта и свързаните с него дейности, предвидени в нормативен акт.
(2) Националната агенция за приходите:
1. осъществява контрол върху дейността на
организаторите на хазартни игри, включително
чрез извършване на проверки;
2. идентифицира интернет страници, чрез
които се организират хазартни игри от лица,
които нямат действащ лиценз по този закон;
3. създава, обновява и поддържа на интернет страницата си списък на интернет
страниците по т. 2;
4. осъществява обмен на информация с
други държавни и общински органи;
5. осъществява обмен на информация със
сходни органи от други държави, включително
като си сътрудничи с тях за предотвратяване
използването на финансовата система от организаторите на хазартни игри с цел изпирането
на пари и финансирането на тероризма;
6. осъществява и други функции в областта на хазарта и свързаните с него дейности,
предвидени в нормативен акт.
(3) С наредби на Министерския съвет по
предложение на министъра на финансите се
определят:
1. общи задължителни игрални условия и
правила за видовете хазартни игри, за които
се издават лицензи;
2. общи задължителни изисквания за игралните зали, казината, централния пункт и
пунктовете за приемане на залози по отношение на вида на помещенията или сградата, минималната изискуема площ, разпределението
на помещенията и необходимото техническо
оборудване за контрол;
3. общи задължителни правила за организацията на работата и финансовия контрол
при организиране на хазартни игри и задължителни образци за счетоводна отчетност за
видовете хазартни игри;
4. общи задължителни технически изисквания за системите за контрол върху хазартните
игри и игралното оборудване, както и общи
технически и функционални изисквания към
игралния софтуер и комуникационното обо-
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рудване за онлайн залаганията и игрите чрез
други електронни съобщителни средства;
5. необходимите документи за издаване
на лиценз за организиране на хазартни игри,
за производство, разпространение и сервиз,
както и за внос, разпространение и сервиз на
игрално оборудване, включително промени в
издадени лицензи;
6. изискванията по ал. 1, т. 7 за одобряване на системи на организаторите на хазартни игри за автоматизирано подаване на
информацията към сървър на Националната
агенция за приходите за следните хазартни
игри: лотарии, тото, лото, моментна лотария, залагания върху резултати от спортни
състезания и надбягвания с коне и кучета,
залагания върху случайни събития, залагания, свързани с познаване на факти, както и
за онлайн залаганията и игрите чрез други
електронни съобщителни средства, както и
изискванията за онлайн регистрация на всяка
трансакция в системата на Националната
агенция за приходите; наредбата се съгласува
с председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.
(4) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите може да възложи
правомощията си по ал. 1 на оправомощен
от него заместник изпълнителен директор.
(5) С наредбите по ал. 3, т. 1 – 4 се установяват минималното задължително съдържание
и минималните изисквания, на които трябва
да отговарят представяните за утвърждаване
правила на организаторите по ал. 1, т. 4.
(6) Актовете по ал. 1, т. 9 се публикуват на
интернет страницата на Националната агенция
за приходите в деня на издаването им. Лицата,
за които тези актове се отнасят, се смятат
уведомени в деня на публикуването. Ако в
тридневен срок от публикуването лицето не
преустанови нарушението, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите
подава искане до председателя на Софийския
районен съд да постанови всички предприятия,
предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат достъпа
до тези интернет страници. Председателят на
Софийския районен съд или оправомощен от
него заместник-председател се произнася по
искането в срок до 72 часа от постъпването
му. Издаденото от съда разпореждане се публикува на интернет страницата на агенцията
в деня на получаването му. Предприятията,
предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, са длъжни
да спрат достъпа до съответните интернет
страници в срок до 24 часа от публикуване
на разпореждането на съда.“
§ 15. Член 18 се изменя така:
„Ограничения
Чл. 18. (1) Изпълнителният директор на
Националната агенция за приходите и оправомощеният от него заместник изпълните-
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лен директор по чл. 17, ал. 4 не могат пряко
или косвено да влизат в каквито и да било
сделки или икономически взаимоотношения
с организатори на хазартни игри, с производители и разпространители, осигуряващи
сервизна поддръжка, както и с вносители
и разпространители, осигуряващи сервизна
поддръжка на игрално оборудване за организирането на хазартни игри, с техни ръководители или служители, включително като
експерти, консултанти и под каквато и да е
друга форма, за целия период на изпълнение
на задълженията им.
(2) Лицата по ал. 1 нямат право да участват в организирането на хазартни игри, да
придобиват дялове и акции и/или да участват
в управлението на дружества – организатори
на хазартни игри.
(3) Лицата по ал. 1 не могат да учредяват и
да членуват в юридически лица с нестопанска
цел, организиращи хазартни игри по реда на
този закон.
(4) Забраните по ал. 1 – 3 се отнасят и за
съпрузите, лицата, с които се намират във
фактическо съжителство на съпружески начала, и роднините по права линия на лицата
по ал. 1.
(5) Лицата по ал. 1 са длъжни да не разгласяват обстоятелства и факти, станали им
известни при или по повод изпълнение на служебните им задължения по този закон, освен
по писмено искане на държавен орган, когато
това е предвидено в закон. Лицата подписват
декларация по образец, в която изрично се
посочва и отговорността им.“
§ 16. Член 19 се отменя.
§ 17. Член 20 се изменя така:
„Регистри
Чл. 20. (1) Националната агенция за приходите води регистри на интернет страницата
си за:
1. организаторите на хазартни игри;
2. организаторите на дейности по производство, разпространение и сервиз и по
внос, разпространение и сервиз на игрално
оборудване;
3. издадените лицензи, включително отказаните, прекратените, отнетите, променените
лицензи за организиране на хазартните игри и
за извършване на дейности по производство,
разпространение и сервиз и по внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване;
4. лабораториите, които да извършват
изпитвания на игрално оборудване, джакпот
системи, игрален софтуер и комуникационно оборудване, предназначени за използване
на територията на страната; лабораториите
може да са от Република България, от други
държави – членки на Европейския съюз, от
други държави – страни по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или от Конфедерация Швейцария;
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5. решенията на изпълнителния директор
на Националната агенция за приходите по
този закон.
(2) Българският институт по метрология
води публични регистри за типовете и модификациите на игралното оборудване, джакпот
системите, игралния софтуер, включително
централната компютърна система, системите
за онлайн залагания, комуникационното оборудване, включително контролния локален
сървър, и устройствата на самообслужване за
организиране на лотарийни игри, допустими
за използване на територията на страната.
(3) Регистрите по ал. 1 и 2 са публични,
поддържат се в електронен вид и се публикуват
на съответната интернет страница.
(4) Подлежащите на вписване обстоятелства, условията и редът за водене и поддържане
на регистрите по ал. 1 и 2, както и предоставяните електронни услуги, се определят с
наредба на министъра на финансите.“
§ 18. Член 21 се изменя така:
„Задължение за съдействие
Чл. 21. (1) Лицата по чл. 4 и техните служители, както и други лица, за които има
данни, че нарушават разпоредбите на този
закон, са длъжни да оказват съдействие на
Националната агенция за приходите и на
нейните органи при изпълнение на възложените им съгласно закона правомощия.
Съдействието се изразява в осигуряване на
достъп до помещения, даване на устни и писмени обяснения, предоставяне на документи
и други информационни носители.
(2) Органите на Националната агенция за
приходите имат право да извършват насрещни
проверки, както и да изискват от трети лица
сведения, документи и други данни, необходими за извършването на тези проверки и/или
необходими във връзка със сигнали, жалби
или искания.
(3) Органите на прокуратурата, Министерството на вътрешните работи, Агенция
„Митници“, Държавна агенция „Национална
сигурност“ и Българският институт по метрология оказват съдействие в рамките на своята
компетентност на органите на Националната
агенция за приходите, включително по предотвратяване използването на финансовата
система за целите на изпирането на пари и
финансирането на тероризма.“
§ 19. Член 22 се изменя така:
„Становища и справки
Чл. 22. (1) В производството по издаване/
промяна на лиценз Националната агенция
за приходите изисква официални становища
за издаване/промяна на лиценз от председателя на Държавна агенция „Национална
сигурност“, министъра на икономиката, министъра на вътрешните работи и председателя на Българския институт по метрология.
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При изискване на становището се изпраща
и искането за издаване/промяна на лиценз
заедно с копие на приложените документи.
За издаване на първоначален лиценз становището се предоставя в 30-дневен срок от
получаване на искането, а за промяна на
лиценз – в 14-дневен.
(2) Положителните становища по ал. 1 са
условие за издаване, съответно промяна на
лиценз. Когато не бъде предоставено становище в срока по ал. 1, се смята, че е дадено
положително становище.
(3) При необходимост Националната агенция за приходите изисква информация, становища и/или справки от Министерството
на вътрешните работи, Министерството на
финансите, Агенция „Митници“, Държавна
агенция „Национална сигурност“ и Българския институт по метрология.“
§ 20. Член 23 се изменя така:
„Административно производство
Чл. 23. (1) Производство пред изпълнителния директор на Националната агенция
за приходите се образува служебно или въз
основа на подадено писмено искане с приложения към него.
(2) Органите на Националната агенция за
приходите извършват проверки и проучвания
по образуваните пред изпълнителния директор
на агенцията производства.
(3) Проверката и проучването по искане
за издаване на първоначален лиценз се приключват в 60-дневен срок от получаване на
писменото искане. Всички останали проверки
и проучвания по подадени искания се приключват в 30-дневен срок от получаване на
писменото искане.
(4) При фактическа или правна сложност
изпълнителният директор на Националната
агенция за приходите може мотивирано да
продължи срока по ал. 3 с не повече от 30 дни.
(5) В хода на проверките и проучванията
по подадено искане се събират данни относно произхода на средствата за дейността на
заявителя, неговите инвестиции, търговски
партньори, финансови отношения, вещни
права и други данни.
(6) Когато приложените към искането
документи са непълни, не отговарят на задължителните изисквания или е необходима
допълнителна информация, в 14-дневен срок
от получаване на искането изпълнителният
директор на Националната агенция за приходите уведомява заявителя, определя му
30-дневен срок за отстраняване на нередовностите или за представяне на допълнителна информация и го предупреждава, че за
неизпълнение на това задължение може да
му бъде отказано издаване на лиценз или
удостоверение с вписана промяна. В случай
на особена фактическа или правна сложност
изпълнителният директор може мотивирано
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да продължи всеки от сроковете по предходното изречение с не повече от 30 дни.
Срокът по ал. 3, съответно по ал. 4, спира
да тече от датата на уведомителното писмо
до изтичането на дадения срок за отстраняване на недостатъците и за представяне на
допълнителна информация.
(7) При неизпълнение на задължението
по ал. 6 от страна на заявителя изпълнителният директор на Националната агенция за
приходите постановява отказ да се издаде
лиценз, съответно да се издаде удостоверение
с вписана промяна.
(8) Когато заявителят притежава валиден
лиценз за извършване на хазартна дейност,
издаден от компетентен орган на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга
държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария, в производството
по разглеждане на неговото искане могат да се
вземат предвид като доказани онези факти и
обстоятелства, които представляват изисквания за издаването на лиценз съгласно закона на
държавата, в която заявителят е лицензиран.
В този случай изпълнителният директор на
Националната агенция за приходите изисква
необходимата информация от компетентния
орган на съответната държава – членка на
Европейския съюз, на държава – страна по
Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария в съответствие със сключеното
между тях споразумение за сътрудничество
и обмен на информация. Когато няма сключено такова споразумение, за доказването
на тези факти и обстоятелства заявителят
трябва да представи удостоверение, издадено
от компетентния орган на държавата, където
е издаден лицензът, в което са удостоверени:
1. изискванията, които законодателството
на тази държава поставя във връзка с издаването на лиценз за хазартна дейност;
2. доказването на наличието на тези изисквания по отношение на лицето, на което е
издаден лиценз от компетентния орган, както
и документите, чрез които е извършено това
доказване.
(9) Когато заявителят не е представил
удостоверението по ал. 8 или то не съдържа
необходимата информация или не удостоверява идентичност на изискванията за издаване
на лиценз по закона на държавата на компетентния орган и по този закон, изпълнителният директор на Националната агенция
за приходите уведомява заявителя и изисква
представянето на необходимите документи
по реда на ал. 6.
(10) След приключване на проверките и
проучванията органите по ал. 2 внасят писменото искане, придружено с изготвено от тях
мотивирано предложение, за разглеждане и
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вземане на решение от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.“
§ 21. Член 24 се изменя така:
„Съдействие от заявителя
Чл. 24. Когато заявителят и неговите представители не оказват съдействие на органите
на Националната агенция за приходите по
чл. 45 от Административнопроцесуалния кодекс, не отговорят на конкретно поставени
въпроси или не представят допълнителна
информация за обстоятелства от значение за
решението по искането и вследствие на това
са останали неизяснени въпроси или недоказани обстоятелства, може да бъде отказано
издаването на лиценз или удостоверение с
вписана промяна.“
§ 22. Член 25 се изменя така:
„Решения на изпълнителния директор
Чл. 25. (1) В 14-дневен срок от завършване
на производството и след като приеме, че
обстоятелствата по искането са изяснени,
изпълнителният директор на Националната
агенция за приходите постановява решение.
(2) Решението се основава на приетите за
установени от изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите обстоятелства по искането и на закона.“
§ 23. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Решението се издава в писмена форма
и съдържа:
1. наименование на акта, номер и дата на
издаване;
2. наименование на органа, който го издава;
3. адресат/и на акта;
4. фактически и правни основания за издаването му;
5. мотиви за постановяването му;
6. разпоредителна част, с която се определят правата или задълженията, начин и срок
за изпълнение;
7. пред кой орган и в какъв срок може да
се обжалва;
8. подпис на издателя.“
2. В ал. 2 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
3. В ал. 4:
а) в текста преди т. 1 думата „Комисията“ се заменя с „Националната агенция за
приходите“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. за организиране на томболи, числови
лотарийни игри бинго и кено, моментна лотария и хазартни игри с игрални автомати –
1 000 000 лв.;“
в) в т. 2 думите „2 000 000 лв.“ се заменят
с „3 000 000 лв.“;
г) точка 3 се отменя.
4. В ал. 5 думата „Комисията“ се заменя с
„Националната агенция за приходите“.
§ 24. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Решението с мотивите към него се
обявява от Националната агенция за приходите в тридневен срок от издаването му чрез
вписване в съответния регистър по чл. 20, ал. 1
и се съобщава на заинтересованите страни
по реда на чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс.“
2. В ал. 2 думите „Комисията не може
сама“ се заменят с „изпълнителният директор на Националната агенция за приходите
не може сам“.
3. В ал. 3 думата „Комисията“ се заменя с
„изпълнителният директор на Националната
агенция за приходите“.
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Когато решението за поправка се
постанови в срока за обжалване на първоначалното решение и заинтересованата страна
е получила съобщението до 10 дни, преди
да е изтекъл срокът за обжалване по чл. 28,
ал. 1, същото подлежи на обжалване в срока
за обжалване на първоначалното решение.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) Когато не се е произнесъл по цялото
искане, изпълнителният директор на Националната агенция за приходите по свой
почин или по искане на заинтересованата
страна, подадено в 14-дневен срок от датата
на съобщаване на решението, постановява
доп ъ лни телно решение. Доп ъ лни т елно т о
решение подлежи на обжалване по реда на
първоначалното решение.“
§ 25. В чл. 28, ал. 1 думата „Комисията“
се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
§ 26. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в текста преди т. 1 думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор
на Националната агенция за приходите“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лице по чл. 4 може да организира
хазартни игри и дейности по този закон след
получаване на удостоверение за издаден лиценз. Удостоверението се издава въз основа
на влязло в сила решение на изпълнителния
директор на Националната агенция за приходите.“
3. В ал. 3 в изречение първо думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор
на Националната агенция за приходите“, а в
изречение второ думите „банкова сметка на
Комисията“ се заменят с „банкова сметка на
Националната агенция за приходите“ и думите „решението на Комисията по чл. 5, ал. 2“
се заменят с „решението на изпълнителния
директор по чл. 5, ал. 3“.
§ 27. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „независимо от решението
на Комисията“ се заличават.
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2. Създава се нова ал. 5:
„(5) За издаване и поддържане на лиценз
за игри в игрално казино със срок на лиценза 5 години се събира еднократна държавна
такса в размер на 100 000 лв., а за издаване
и поддържане на лиценз за игри в игрално
казино със срок на лиценза 10 години се
събира еднократна държавна такса в размер
на 200 000 лв.“
3. Създава се нова ал. 6:
„(6) За издаване и поддържане на лиценз за
игри с игрални автомати със срок на лиценза 5 години се събира еднократна държавна
такса в размер на 25 000 лв., когато игрите
са организирани в населени места до 500 000
жители, и в размер на 50 000 лв., когато игрите са организирани в населени места над
500 000 жители. За издаване и поддържане на
лиценз за игри с игрални автомати със срок
на лиценза 10 години се събира еднократна
държавна такса в размер на 100 000 лв.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 7.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) Организаторите на хазартни игри,
които заплащат таксата по ал. 3 и променливата част от таксата по ал. 4, подават по
електронен път за всеки месец в Националната
агенция за приходите до 15-о число на следващия месец декларация по образец, утвърден
от министъра на финансите, за основата за
начисляване на таксата и дължимата такса.“
6. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея
думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 8“.
7. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея
след думите „ал. 4“ се добавя „5 и 6“, думата „Комисията“ се заменя с „Националната
агенция за приходите“, а след думата „първоначален“ се добавя „или за продължаване
на срока на“.
8. Досегашната ал. 9 става ал. 11 и в нея
думата „Комисията“ се заменя с „Националната агенция за приходите“, а думите „ал. 6“
се заменят с „ал. 8“.
9. Създават се ал. 12 и 13:
„(12) При заличаване, съответно прекратяване на лице по чл. 4 последният представляващ лицето – ликвидатор, синдик, представляващият място на стопанска дейност,
а в случаите по чл. 6, ал. 1, т. 6 – упълномощеният представител, декларира и внася
удържаната от имуществото на данъчно задълженото лице такса, чийто срок за внасяне
изтича след датата на заличаването, съответно
прекратяването.
(13) В случаите по ал. 12 таксата за периода,
през който е извършено заличаването, съответно прекратяването, се декларира и внася
в 30-дневен срок от датата на заличаването,
съответно прекратяването.“
§ 28. Членове 31, 32 и 33 се отменят.
§ 29. В чл. 34 се правят следните изменения:
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1. В ал. 1 думите „По влезлите в сила
решения на Комисията председателят издава
удостоверения“ се заменят със „След влизане
в сила на решенията изпълнителният директор на Националната агенция за приходите
издава удостоверение“.
2. В ал. 4 думите „председателя на Комисията или от оправомощено от него лице“
се заменят с „изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите или оправомощен от него заместник изпълнителен
директор“.
§ 30. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. с отнемането му по реда на чл. 86;“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Не се допуска искане за предсрочно
прекратяване на лиценза по реда на ал. 1,
т. 4, когато спрямо лицето има приложена
принудителна административна мярка по
реда на чл. 86.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „решението на Комисията да върне
на Комисията“ се заменят с „решението на
изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите да върне на Националната агенция за приходите“.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Действието на лиценза се прекратява
временно при прилагане на принудителна
административна мярка по реда на чл. 85.“
§ 31. В чл. 36 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „Комисията“ се заменя с
„изпълнителният директор на Националната
агенция за приходите“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При подадено искане по ал. 1 органите на Националната агенция за приходите
извършват проверка на документите и дейността на организатора и при установяване
на обстоятелства, представляващи пречка за
издаване на лиценз по този закон, изпълнителният директор на Националната агенция за
приходите постановява отказ за продължаване
срока на лиценза.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „чл. 8, ал. 5“ се заменят с „чл. 17,
ал. 3, т. 5“.
§ 32. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „чл. 8, ал. 5“ се заменят
с „чл. 17, ал. 3, т. 5“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите разглежда искането и се произнася по реда на тази глава.
След влизане в сила на решението, с което се
одобрява вписаната промяна, се издава ново
удостоверение с вписаната промяна.“
3. В ал. 4 в изречение първо думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор
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на Националната агенция за приходите“, в
изречение второ думите „чл. 8, ал. 5“ се заменят с „чл. 17, ал. 3, т. 5“, а в изречение трето
думата „Комисията“ се заменя с „Изпълнителният директор на Националната агенция
за приходите“.
4. В ал. 5 думите „чл. 14, ал. 1“ се заменят
с „чл. 13а, ал. 1“.
§ 33. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „чл. 22, ал. 1, т. 11“ се
заменят с „чл. 17, ал. 1, т. 4“.
2. В ал. 3 думите „чл. 8, ал. 5“ се заменят
с „чл. 17, ал. 3, т. 5“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите разглежда искането и се произнася по реда на тази глава.
След влизане в сила на решението, с което се
одобрява вписаната промяна, той издава ново
удостоверение с вписана промяна.“
§ 34. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 в изречение първо думите „председателя на Комисията и до“ се заменят с
„изпълнителния директор на“, а в изречение
трето думата „Комисията“ се заменя с „Националната агенция за приходите“.
2. В ал. 2 в изречение първо думите „председателя на Комисията и до“ се заменят с
„изпълнителния директор на“, а в изречение
второ думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция
за приходите“.
3. В ал. 3 думите „председателя на Комисията“ се заменят с „изпълнителния директор
на Националната агенция за приходите“.
§ 35. В чл. 41, ал. 5 думите „чл. 22, ал. 1,
т. 11“ се заменят с „чл. 17, ал. 1, т. 4“.
§ 36. Член 42 се изменя така:
„Игрално оборудване
Чл. 42. (1) Хазартните игри се организират
с вписано в регистъра по чл. 20, ал. 2 игрално оборудване, произведено от местно или
чуждестранно лице – производител, което
има издаден лиценз по този закон.
(2) Условията и редът за вписване на лабораториите в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 4,
изискванията за изпитване на игралното оборудване и игралния софтуер, както и редът за
извършване на проверки на оборудването и
софтуера, се определят с наредба на Министерския съвет по предложение на министъра
на икономиката.
(3) Не се допуска експлоатация в страната
на игрално оборудване за хазартни игри от
тип и модификация, които не са вписани в
регистъра по чл. 20, ал. 2.“
§ 37. В чл. 44, ал. 1 думите „домове за деца,
лишени от родителски грижи“ се заменят със
„социални услуги за резидентна грижа за деца“.
§ 38. В чл. 45, ал. 2 се създава т. 7:
„7. вписани в регистъра по чл. 10г, ал. 1.“
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§ 39. Създава се чл. 45а:
„Ограничения за устройствата на самообслужване
Чл. 45а. При хазартни игри, организирани
чрез използване на устройства на самообслужване, организаторът е длъжен да не допуска
до участие в тези игри лица, ненавършили
18-годишна възраст, и лицата, вписани в
регистъра по чл. 10г, ал. 1. На всяко устройство на самообслужване на видно място се
поставя надпис, който указва забраната по
изречение първо.“
§ 40. В чл. 47а думите „чл. 6, ал. 1, т. 4“
се заменят с „чл. 17, ал. 3, т. 6“.
§ 41. В чл. 47б думите „чл. 22, ал. 1, т. 11“
се заменят с „чл. 17, ал. 1, т. 4“.
§ 42. В чл. 47в думите „издадения от Комисията“ се заменят с „издадения от изпълнителния директор на Националната агенция
за приходите“, думите „с организатора и с
Комисията“ се заменят със „с организатора
и с Националната агенция за приходите“, а
думите „до организатора и до Комисията“
се заменят с „до организатора и до изпълнителния директор на Националната агенция
за приходите“.
§ 43. В чл. 47д думите „контролните органи от Комисията“ се заменят с „органите на“.
§ 44. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „Комисията“ се заменя с
„изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите“.
2. В ал. 3 думата „Комисията“ се заменя с
„Националната агенция за приходите“.
§ 45. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор
на Националната агенция за приходите“.
2. В ал. 3, изречение второ думите „председателя на Комисията“ се заменят с „изпълнителния директор на Националната агенция
за приходите“.
§ 46. В чл. 51, а л. 1, изречение първо
думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция
за приходите“.
§ 47. В чл. 52, ал. 1, изречение второ думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за
приходите“.
§ 48. В чл. 53, изречение второ думите
„Контролните органи на Комисията следят“
се заменят с „Националната агенция за приходите следи“.
§ 49. В чл. 55 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор
на Националната агенция за приходите“.
2. В ал. 4 в изречение първо думите „одобрени от Комисията“ се заменят с „вписани
в регистъра по чл. 20, ал. 2“, а в изречение
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второ думите „на Комисията и“ се заличават и думите „чл. 6, ал. 1, т. 4“ се заменят с
„чл. 17, ал. 3, т. 6“.
§ 50. В чл. 56 думата „Комисията“ се заменя
с „изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите“.
§ 51. В чл. 57, ал. 5 в изречение първо
думите „одобрени от Комисията“ се заменят
с „вписани в регистъра по чл. 20, ал. 2“, а в
изречение второ думите „на Комисията и“
се заличават и думите „чл. 6, ал. 1, т. 4“ се
заменят с „чл. 17, ал. 3, т. 6“.
§ 52. В чл. 59 се създава ал. 5:
„(5) Моментната лотарийна игра трябва
да е осигурена с вписана в регистъра по
чл. 20, ал. 2 централна компютърна система.
Централната компютърна система трябва да
осигурява подаването на информация към
сървър на Националната агенция за приходите, като задължително осигурява онлайн
регистрация на всяка трансакция в системата
на Националната агенция за приходите по ред
и начин, определени в наредбата по чл. 17,
ал. 3, т. 6.“
§ 53. В чл. 60 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, изречение второ думата „Комисията“ се заменя с „изпълнителния директор
на Националната агенция за приходите“.
2. В ал. 5 в изречение първо думите „одобрени от Комисията“ се заменят с „вписани
в регистъра по чл. 20, ал. 2“, а в изречение
второ думите „на Комисията и“ се заличават и думите „чл. 6, ал. 1, т. 4“ се заменят с
„чл. 17, ал. 3, т. 6“.
§ 54. В чл. 62, ал. 3 в изречение първо
думите „одобрени от Комисията“ се заменят
с „вписани в регистъра по чл. 20, ал. 2“, а в
изречение второ думите „на Комисията и“
се заличават и думите „чл. 6, ал. 1, т. 4“ се
заменят с „чл. 17, ал. 3, т. 6“.
§ 55. В чл. 63, ал. 1 думата „Комисията“
се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
§ 56. В чл. 64 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 4, изречение второ думите „цената
за допускане до“ се заменят с „таксата или
комисионата за“, а думата „Комисията“ се
заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
2. Създава се ал. 5:
„(5) Игри с игрални автомати могат да се
организират само с игрални автомати, които
са собственост на организатора на игрите
или ще бъдат придобити от него по договор
за лизинг.“
§ 57. Член 67 се изменя така:
„Експлоатация на игрално оборудване
Чл. 67. Не се допуска експлоатацията на
игрално оборудване, което не е вписано в
издадения лиценз на организатора на хазартни игри.“
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§ 58. В чл. 68 се създава ал. 3:
„(3) Организаторите на хазартни игри с
лиценз за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания
с коне и кучета или с лиценз за игри със
залагания върху слу чайни събития и със
залагания, свързани с познаване на факти,
могат да разполагат в пунктовете за приемане
на залози и изплащане на печалби игрални
автомати само след получаване на лиценз
за организиране на хазартни игри с игрални
автомати при условията и по реда на чл. 4,
ал. 4, чл. 5, чл. 26, ал. 4, т. 1, чл. 30, ал. 6,
чл. 43, чл. 44, чл. 64 – 70.“
§ 59. В чл. 70 думата „Комисията“ се заменя с „Националната агенция за приходите“.
§ 60. В чл. 72, ал. 3 думите „утвърдени от
Комисията“ се заменят с „вписани в издадения
лиценз на организатора на хазартни игри“.
§ 61. В чл. 73, изречение трето думите „цената за допускане до“ се заменят с „таксата
или комисионата за“, а думата „Комисията“
се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
§ 62. В чл. 74, ал. 1 думата „Комисията“
се заменя с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
§ 63. В чл. 85 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „Комисията“
се заменя с „Изпълнителният директор на
Националната агенция за приходите“, а след
думата „прилага“ се добавя „с мотивирана
заповед“;
б) в т. 3 думите „чл. 20, ал. 1 на Комисията или на нейните служители“ се заменят с
„чл. 21, ал. 1 на органите на Националната
агенция за приходите“;
в) в т. 5 думите „чл. 22, ал. 1, т. 11“ се
заменят с „чл. 17, ал. 1, т. 4“;
г) в т. 13 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 8“.
2. В ал. 2 думата „Комисията“ се заменя с
„изпълнителният директор на Националната
агенция за приходите“.
3. В ал. 3 думите „решението на Комисията“
се заменят с „решението на изпълнителния
директор на Националната агенция за приходите“, а думите „на Комисията“ се заменят с
„в Централното управление на Националната
агенция за приходите“.
4. В ал. 4 думата „Комисията“ се заменя с
„изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите“.
§ 64. В чл. 86 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думата „Комисията“
се заменя с „Изпълнителният директор на
Националната агенция за приходите“;
б) в т. 1 думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“;
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в) в т. 2 след думите „чл. 8“ се поставя
запетая и се добавя „ал. 1 – 3“;
г) точка 3 се отменя;
д) в т. 5 думите „ал. 3 или 4“ се заменят
с „ал. 3, 4, 8 или 9“;
е) в т. 10 думите „утвърдено от Комисията
по реда на чл. 22, ал. 1, т. 8“ се заменят с
„вписано в регистъра по чл. 20, ал. 2“.
2. В ал. 2 думата „Комисията“ се заменя с
„изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите“, а думите „на Комисията“ се заменят с „в Централно управление
на Националната агенция за приходите“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) В случаите по ал. 1, т. 9, когато неизпълнението на изискването по чл. 44, ал. 1
възникне в резултат на обстоятелства, които
не зависят от организатора на хазартни игри,
принудителна административна мярка – отнемане на лиценз, не се прилага. След изтичането
на срока на издадения лиценз не се издава
нов лиценз или не се продължава срокът на
издадения лиценз.“
§ 65. В чл. 87 думата „Комисията“ се заменя
с „изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите“, а думите „чл. 22, ал. 1,
т. 14“ се заменят с „чл. 17, ал. 1, т. 9“.
§ 66. В чл. 88, ал. 3 думата „Комисията“
се заменя с „Националната агенция за приходите“.
§ 67. Член 89 се изменя така:
„Проверки
Чл. 89. (1) Органите на Националната
агенция за приходите извършват проверки
на място и по документи за спазването на
този закон по реда на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс.
(2) При осъществяване на контрол по този
закон, освен правомощи ята по Данъчноосигурителния процесуален кодекс, органите
може да:
1. изискват устни обяснения;
2. изискват и събират оригинални документи, данни, сведения, книжа, вещи, извлечения
по сметки, справки и други носители на информация с цел установяването на нарушения
на законодателството, уреждащо хазартната
дейност и другите дейности по този закон;
3. извършват запечатване на каси, офиси,
игрални зали, игрални казина, работилници,
помещения, в които се организират или провеждат хазартни игри или се държи игрално
оборудване, и други подлежащи на контрол
обекти.
(3) На лицата, получили лиценз по този
закон, в края на първата и на всяка трета
година от срока на действие на лиценза задължително се извършват проверки.
(4) По искане на органите на Националната агенция за приходите Българският
институт по метрология извършва проверки
за съответствието на игрално оборудване с
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регистрираните типове и модификации. Проверките може да бъдат извършвани съвместно
с органи по приходите.
(5) Органите по ал. 1 и 4 не носят имуществена отговорност за причинени вреди
при упражняване на контролните им функции и правомощия, освен ако са извършили
престъпление или са действали умишлено.“
§ 68. В чл. 90 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „длъжностните лица по
чл. 89, ал. 1“ се заменят с „органите на Националната агенция за приходите“.
2. В ал. 3 думите „председателя на Комисията“ се заменят с „изпълнителния директор
на Националната агенция за приходите или
оправомощен от него заместник изпълнителен директор“.
§ 69. Член 92 се изменя така:
„Деклариране, установяване и събиране на
вземания. Обжалване на актовете
Чл. 92. (1) Декларирането и установяването
на таксата по чл. 30, ал. 3 или променливата
част от таксата по чл. 30, ал. 4 се извършват
по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Декларацията по чл. 30, ал. 8 е
изпълнително основание по смисъла на чл. 209,
ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс. Издадените актове се обжалват по
реда на същия кодекс.
(2) За неплатените в срок годишни вноски
за социално отговорно поведение и лихви за
забава се прилага чл. 166 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) Неплатените в срок годишни вноски
за социално отговорно поведение и лихви,
държавните такси по ал. 1 и лихвите, имуществените санкции и глобите по влезли в
сила наказателни постановления за нарушения по този закон подлежат на събиране по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс. Член 19 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс се прилага съответно.
(4) Недължимо платени или събрани суми
по ал. 1 – 3 и подлежащи на възстановяване
се прихващат или възстановяват по реда на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
§ 70. В чл. 93 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думите „длъжностни лица на
Комисията“ се заменят с „органите на Националната агенция за приходите“.
2. В ал. 6 думите „председателят на Комисията“ се заменят с „изпълнителният директор
на Националната агенция за приходите или
оправомощен от него заместник изпълнителен директор“.
3. Алинея 7 се отменя.
§ 71. В чл. 94 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. В ал. 3 думата „Комисията“ се заменя с
„Националната агенция за приходите“.
3. Алинеи 4 и 5 се отменят.
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§ 72. В чл. 98 думите „неутвърдено от Комисията“ се заменят с „което не е вписано в
издадения лиценз“.
§ 73. В чл. 104 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „ал. 6“ се заменят с „ал. 8“.
2. В ал. 3 думите „ал. 6 и 7“ се заменят с
„ал. 8 и 9“.
§ 74. В чл. 105, ал. 2 думите „чл. 22, ал. 4“
се заменят с „чл. 17, ал. 6“.
§ 75. В чл. 106, ал. 1 думите „чл. 20“ се
заменят с „чл. 21“.
§ 76. В чл. 108 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „приетите от Комисията“
се заличават, навсякъде думата „общи“ се
заменя с „общите“, а думите „по чл. 22, ал. 1,
т. 4, 5, 6 и 7“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Организатор на хазартни игри, който
наруши утвърдените от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите
правила по чл. 17, ал. 1, т. 4, се наказва с
имуществена санкция в размер от 2000 до
5000 лв., освен когато деянието представлява
нарушение по ал. 1.“
§ 77. В чл. 116 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „Комисията“ се заменя с
„изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите“.
2. В ал. 2 думата „Комисията“ се заменя с
„Националната агенция за приходите“.
§ 78. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8 след думите „джакпот системи“
се добавя „само от един организатор“.
2. В т. 12, изречение първо думите „на
Комисията и“ се заличават, а в изречение
второ думите „чл. 6, ал. 1, т. 4“ се заменят с
„чл. 17, ал. 3, т. 6“.
3. Точка 16 се отменя.
4. Точка 19 се изменя така:
„19. „Инвестиции“ са инвестиции в данъчни дълготрайни материални и в данъчни
дълготрайни нематериални активи, както и
извършване на счетоводни разходи, признати
за данъчни цели по смисъла на Закона за
корпоративното подоходно облагане или по
съответното данъчно законодателство, когато
дружеството е регистрирано в друга държава – членка на Европейския съюз, страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация
Швейцария.
Данъчните дълготрайни активи и счетоводните разходи (по изречение първо) са пряко
свързани с организирането на дейности по
чл. 1, т. 1 и 2. Инвестициите следва да са
свързани с придобиването, в това число чрез
финансов лизинг, и извършването на следните
активи и разходи:
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а) игрално оборудване;
б) джакпот системи (хардуер и софтуер);
в) комуникационно оборудване;
г) оборудване и системи (хардуер и софтуер)
за организиране на дейности по този закон;
д) помещения и разходи за ремонт на
помещения за организиране на дейности по
този закон;
е) инвестиции за придобиване на активи по
договори за финансов лизинг, за преустройство,
подобрение и оборудване на помещения, в
които се организират дейности по този закон,
както и за техническа инфраструктура.“
5. Точка 20 се отменя.
6. Създава се т. 26:
„26. „Устройство на самообслужване за организиране на лотарийни игри“ е устройство,
позволяващо на участник да:
а) направи залог за участие в числова
лотарийна игра, организирана от лицензиран
организатор на хазартни игри след сканиране
на документ за самоличност и заплащане на
залога на принципа на самообслужване, или
б) закупи удостоверителен знак за участие
в моментна лотарийна игра, организирана
от лицензиран организатор на хазартни игри
след сканиране на документ за самоличност
и заплащане на удостоверителния знак на
принципа на самообслужване.
Устройството на самообслужване не определя и не изплаща печалба и не е свързано с
генератор на случайни числа, който да определя резултата от съответната игра.“
§ 79. В § 9 от преходните и заключителните
разпоредби ал. 2 се изменя така:
„(2) При разработването на закона за
държавния бюджет за съответната година по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта се предвиждат разходи за дейности в
областта на физическото възпитание, физическата активност, спорта и спортно-туристическата дейност в размер не по-малък от
размера на данъка по Закона за корпоративното
подоходно облагане, таксата по чл. 30, ал. 3 и
променливата част на таксата по чл. 30, ал. 4,
внесени през предходната година в държавния
бюджет от Държавно предприятие „Български
спортен тотализатор“.“
§ 80. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за хазарта (ДВ, бр. 1 от 2014 г.) § 32
от преходните и заключителните разпоредби
се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 81. (1) Държавната комисия по хазарта
се закрива.
(2) Министерският съвет създава ликвидационна комисия и определя нейните функции.
Председателят на ликвидационната комисия
упражнява правата на орган по назначаването
по смисъла на Закона за държавния служител,
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съответно на работодател по смисъла на Кодекса на труда, по отношение на служителите
на закритата Държавна комисия по хазарта.
(3) Ликвидационната комисия извършва ликвидацията на закритата комисия по
ал. 1 в срок три месеца от назначаването є.
Разходите по ликвидацията, включително
за възнагражденията и обезщетенията по
Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, са за сметка на средствата по
утвърдения бюджет на Държавната комисия
по хазарта за 2020 г.
(4) Активите, пасивите, архивът, както и
другите права и задължения на закритата
Държавна комисия по хазарта преминават
към Националната агенция за приходите.
(5) Данните от регистрите, водени от закритата Държавна комисия по хазарта, се
предоставят на Националната агенция за
приходите.
(6) Регистрите по чл. 20 се създават в 6-месечен срок от влизането в сила на този закон.
До създаването на регистрите се поддържат
регистрите, създадени по досегашния ред.
§ 82. (1) Предоставените до влизането
в сила на този закон недвижими имоти на
Държавната комисия по хазарта преминават
в управление на Националната агенция за
приходите.
(2) Областните управители отразяват промените в актовете за държавна собственост.
§ 83. (1) Пълномощията на председателя
и членовете на Държавната комисия по хазарта се прекратяват от влизането в сила на
този закон.
(2) Трудовите и служебните правоотношения със служителите от закритата Държавна
комисия по хазарта се уреждат при условията
и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 1 от Кодекса
на труда, съответно на чл. 106, ал. 1, т. 1 от
Закона за държавния служител.
(3) С щатните бройки, включени в общата
численост на персонала на закритата Държавна комисия по хазарта, Министерският
съвет, по предложение на министъра на финансите, извършва компенсирани промени в
числеността на Министерството на финансите
и на администрациите, чиито ръководители
са второстепенни разпоредители с бюджет по
бюджета на Министерството на финансите.
§ 84. Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите и оправомощеният от него заместник изпълнителен директор
по чл. 17, ал. 4 са длъжни в едномесечен срок
от влизането в сила на този закон, съответно от оправомощаването, да предприемат
необходимите действия за отстраняване на
несъвместимост по чл. 18, ако има такава.
§ 85. (1) Образуваните и неприключени до
влизането в сила на този закон пред Държавната комисия по хазарта административни и
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административнонаказателни производства
се довършват от Националната агенция за
приходите.
(2) Процесуалното представителство по
висящи спорове на Държавната комисия по
хазарта се осъществява от Националната
агенци я за приходите, като извършените
процесуални действия се запазват.
(3) В случаите по чл. 173 и 174 от Административнопроцесуалния кодекс, когато съдът
е върнал преписката със задължителни указания, Националната агенция за приходите
се произнася в 6-месечен срок от влизането
в сила на този закон, освен ако този срок
е по-кратък от срока, указан в решението
или в закон.
§ 86. (1) Образуваните и неприключени до
влизането в сила на този закон производства по
искания за издаване на лиценз, продължаване
или промяна в издаден лиценз, утвърждаване
на типовете и модификациите на игралното
оборудване, джакпот системите, игралния
софтуер, включително централната компютърна система, системите за онлайн залагания,
комуникационното оборудване, включително
контролния локален сървър, и устройствата
на самообслужване за организиране на лотарийни игри, допустими за използване на
територията на страната, се довършват при
досегашните изисквания в 6-месечен срок
от влизането в сила на този закон, освен ако
този срок е по-кратък от срока, предвиден в
закона за произнасяне.
(2) По искания за издаване на лиценз,
продължаване или промяна в издаден лиценз,
утвърждаване на типовете и модификациите
на игралното оборудване, джакпот системите,
игралния софтуер, включително централната
компютърна система, системите за онлайн
залагания, комуникационното оборудване,
включително контролния локален сървър,
и устройствата на самообслужване за организиране на лотарийни игри, допустими за
използване на територията на страната, подадени след влизането в сила на този закон,
компетентният орган се произнася в 6-месечен срок от влизането му в сила, освен ако
този срок е по-кратък от срока, предвиден в
закона за произнасяне.
(3) Лицата, на които до влизането в сила
на този закон е издаден лиценз за организиране на хазартна игра или дейност и които
след влизането му в сила подадат искане за
издаване на нов лиценз за същия вид игра
или искане по чл. 36, ал. 1 или 4, доказват
извършени инвестиции, средства за организиране на дейностите, внесен капитал, както и
изпълнение на изискванията по чл. 64, ал. 5,
ако е относимо, в 6-месечен срок от подаването на искането. Доказват се инвестициите
и средствата, с които се достига изискуемият
размер по този закон.
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§ 87. (1) Издадените до влизането в сила
на този закон лицензи запазват своята валидност до изтичането на срока, за който
са издадени.
(2) Срокът на действие на издадените
лицензи, за кои т о са образу вани п роизводства по § 86, ал. 1 и 2, се удължава до
изтичането на срока за произнасяне или до
произнасянето на изпълнителния директор
на Националната агенция за приходите, ако
настъпи по-рано.
§ 88. (1) Договорите и споразуменията,
сключени до влизането в сила на този закон,
запазват действието си съгласно уговорените
в тях условия.
(2) Националната агенция за приходите
замества Държавната комисия по хазарта във
всички права и задължения по договорите
и споразуменията, сключени до влизането в
сила на този закон.
§ 89. Неизвършените проверки за 2020 г.
по чл. 89, ал. 4 се извършват в едногодишен
срок от влизането в сила на този закон.
§ 90. Неподадените декларации, дължимите, но неплатени задължения и неподадените
данни за периоди на отчитане, преди влизането
в сила на този закон, се подават и плащат в
Националната агенция за приходите.
§ 91. В Закона за мерките срещу изпирането на пари (обн., ДВ, бр. 27 от 2018 г.;
изм., бр. 94 от 2018 г., бр. 17, 34, 37, 42 и 94 от
2019 г. и бр. 18 от 2020 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 4 т. 21 се изменя така:
„21. организаторите на хазартни игри, получили лиценз за организиране на хазартни
игри на територията на Република България
съгласно Закона за хазарта;“.
2. В чл. 108, ал. 6, т. 3 навсякъде думите
„Държавната комисия по хазарта“ се заменят
с „Националната агенция за приходите“.
3. В чл. 110, ал. 2 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната
агенция за приходите“.
4. В чл. 114, ал. 2 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната
агенция за приходите“.
5. В чл. 115, ал. 1 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната
агенция за приходите“.
6. В чл. 122, ал. 1 думите „Държавната
комисия по хазарта“ се заменят с „Националната агенция за приходите“.
7. В чл. 123, ал. 1 след думите „Национална
сигурност“ се поставя запетая и се добавя
„на Националната агенция за приходите“,
а думите „Комисията за финансов надзор и
Държавната комисия по хазарта“ се заменят
с „и Комисията за финансов надзор“.
§ 92. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105
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от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от
2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32,
41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от
2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26,
38, 40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52, 98, 106 и
109 от 2013 г., бр. 1 от 2014 г.; Решение № 2
на Конституционния съд от 2014 г. – бр. 14
от 2014 г.; изм., бр. 18, 40, 53 и 105 от 2014 г.,
бр. 12, 14, 60, 61 и 94 от 2015 г., бр. 13, 42, 58,
62, 97 и 105 от 2016 г., бр. 58, 63, 85, 86, 92 и
103 от 2017 г., бр. 7, 15, 27, 77 и 98 от 2018 г.,
бр. 17, 64, 83, 96 и 102 от 2019 г. и бр. 18, 28 и
34 от 2020 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 74, ал. 1, т. 3 думите „председателя на Държавната комисия по хазарта“ се
заличават.
2. В § 2б от допълнителните разпоредби
след думите „(OB, L 265/1 от 14 октомври
2017 г.)“ съюзът „и“ се заменя със запетая,
а накрая се добавя „и на Директива (ЕС)
2020/876 на Съвета от 24 юни 2020 г. за изменение на Директива 2011/16/ЕС във връзка със
спешната необходимост от отлагане на някои
срокове за подаване и обмен на информация
в областта на данъчното облагане поради
пандемията от COVID-19 (OB, L 204/46 от
26 юни 2020 г.)“.
3. В Закона за изменение и допълнение на
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
(ДВ, бр. 102 от 2019 г.) в преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 6:
аа) досегашният текст става ал. 1 и в
нея думите „31 август 2020 г.“ се заменят с
„28 февруари 2021 г.“;
бб) създават се ал. 2 и 3:
„(2) Тридесетдневният срок за предоставяне на информация по чл. 143я1, ал. 6 и 7 и
чл. 143я 2 , ал. 6 започва да тече от 1 януари
2021 г. за:
1. трансгранични данъчни схеми, предоставени за прилагане, готови в степен, която
позволява тяхното прилагане, или първата
стъпка по прилагането на които е извършена
между 1 юли 2020 г. и 31 декември 2020 г.;
2. помощ, съдействие или консултация по
отношение на изготвянето, предлагането на
пазара, организирането, управлението или
предоставянето за прилагане на трансгранична
данъчна схема, предоставени от консултант
по чл. 143я 1 , ал. 7 между 1 юли 2020 г. и
31 декември 2020 г.
(3) В случаите по ал. 2, т. 1, когато данъчната схема е с типизирано съдържание,
информацията по чл. 143я1, ал. 8 се предоставя
в срок до 30 април 2021 г.“;
б) в § 7 думите „31 октомври 2020 г.“ се
заменят с „30 април 2021 г.“.
§ 93. (1) За целите на автоматичния обмен
на финансова информация, осъществяван по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален
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кодекс, за отчетната 2019 г. предоставящите
информация финансови институции предоставят данните по чл. 142б от същия кодекс
на изпълнителния директор на Националната
агенция за приходите в срок до 30 септември 2020 г.
(2) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите обменя данните по
ал. 1 с компетентните органи на участващите
юрисдикции в срок до 31 декември 2020 г.
§ 94. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.;
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106
от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от
2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г.,
бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91,
100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г.,
бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75 и
97 от 2016 г., бр. 58, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г.,
бр. 15, 91, 98, 102, 103 и 105 от 2018 г., бр. 24,
64, 96, 101 и 102 от 2019 г. и бр. 18, 28 и 38
от 2020 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 176а, ал. 1 след думите „ал. 3“ се
добавя „и 4“.
2. В чл. 219 ал. 4 се отменя.
3. В чл. 240, ал. 2 думите „разрешение от
Държавната комисия по хазарта“ се заменят
с „лиценз от изпълнителния директор на
Националната агенция за приходите“.
4. Член 241 се отменя.
5. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 67 думите „Държавната комисия по
хазарта“ се заменят с „Националната агенция
за приходите“;
б) в т. 68 думите „Държавната комисия по
хазарта“ се заменят с „изпълнителния директор на Националната агенция за приходите“.
§ 95. В Закона за частната охранителна
дейност (обн., ДВ, бр. 10 от 2018 г.; изм.,
бр. 27 и 92 от 2018 г. и бр. 13 и 17 от 2019 г.) в
чл. 25, ал. 2 думите „от Държавната комисия
по хазарта“ се заменят със „съгласно Закона
за хазарта“.
§ 96. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от
2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г.,
бр. 59 от 2006 г., бр. 92 и 109 от 2007 г., бр. 28
и 36 от 2008 г., бр. 33 и 57 от 2011 г., бр. 38 и
102 от 2012 г., бр. 27 и 81 от 2016 г., бр. 7 и 27
от 2018 г. и бр. 42 и 94 от 2019 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15, ал. 10 думите „Държавната комисия по хазарта“ се заменят с „Националната
агенция за приходите“.
2. В чл. 16, ал. 1 след думите „Национална сигурност“ се добавя „Националната
агенция за приходите“, а думите „Комисията
за финансов надзор и Държавната комисия
по хазарта“ се заменят с „и Комисията за
финансов надзор“.

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

§ 97. В Закона за физическото възпитание
и спорта (обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г.; изм.,
бр. 17, 35 и 64 от 2019 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 8:
а) точка 10 се изменя така:
„10. утвърждава схеми за разпределение
на постъпленията от дейността на Държавно
предприятие „Български спортен тотализатор“ по чл. 14, ал. 1 и 2 от Закона за хазарта;“
б) точка 19 се изменя така:
„19. назначава и освобождава изпълнителния директор на Антидопинговия център;“
в) създава се т. 19а:
„19а. назначава и освобождава органите за
управление на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, съгласувано с
министъра на финансите;“.
2. В чл. 125 ал. 2 се изменя така:
„(2) Средствата по ал. 1, т. 2 се определят
със схема за разпределение на постъпленията от дейността на Държавно предприятие
„Български спортен тотализатор“, утвърдени
от министъра на младежта и спорта за съответната година.“
§ 98. В Закона за меценатството (обн., ДВ,
бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 30, 34, 63 и 80 от
2006 г., бр. 53 и 109 от 2007 г., бр. 42 от 2009 г.,
бр. 20 от 2012 г., бр. 95 от 2015 г., бр. 74 от
2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 77 от 2018 г. и
бр. 52 от 2020 г.) чл. 31 и § 3 от преходните
и заключителните разпоредби се отменят.
§ 99. Правилото по чл. 13а, ал. 2 за организиране на хазартните игри от Държавно
предприятие „Български спортен тотализатор“
с нает от държавното предприятие персонал
се прилага след изтичане на 24 месеца от
влизането в сила на този закон.
§ 100. Издадените подзаконови нормативни
актове до влизането в сила на този закон се
прилагат до изменението, съответно издаването на новите актове, доколкото не му
противоречат.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 23 юли 2020 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5460

РЕШЕНИЕ
по Годишния доклад за дейността на Комисията за защита на конкуренцията за 2019 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 от Конституцията на Република България
и чл. 90, ал. 11 от Правилника за организацията
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и дейността на Народното събрание във връзка
с чл. 14 от Закона за защита на конкуренцията
РЕШИ:
Приема Годишния доклад за дейността
на Комисията за защита на конкуренцията
за 2019 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 30 юли 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5575

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за
2019 г. – „Анализ на пазара на пощенските
услуги“
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 90, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание във връзка с чл. 17, ал. 1 от Закона
за пощенските услуги
РЕШИ:
Приема Годишния доклад на Комисията за
регулиране на съобщенията за 2019 г. – „Анализ на пазара на пощенските услуги“.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 30 юли 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5573

РЕШЕНИЕ

за приемане на Годишния доклад на Комисията за регулиране на съобщенията за 2019 г.
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 17 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 90, ал. 4 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание във връзка с чл. 38, ал. 1 от Закона
за електронните съобщения
РЕШИ:
Приема Годишния доклад на Комисията за
регулиране на съобщенията за 2019 г.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 30 юли 2020 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5574

БРОЙ 69

ДЪРЖАВЕН

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 156
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Алберто Алфредо Мануел Труеба – извънреден и пълномощен посланик на Република Аржентина в Република
България, с орден „Мадарски конник“ първа
степен за неговия значим личен и професионален принос за развитието на двустранните
отношения.
Издаден в София на 28 юли 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
5554

УКАЗ № 160
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание Закона за изменение и допълнение
на Закона за подземните богатства, приет от
44-то Народно събрание на 22 юли 2020 г.
Издаден в София на 29 юли 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

МОТИВИ

за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните
богатства, приет от 44-то Народно събрание
на 22 юли 2020 г.
Уважаеми народни представители,
Подземните богатства са изключителна държавна собственост, посочени на първо място
в изброяването на обектите по чл. 18, ал. 1 от
Конституцията на Република България. Условията и редът, при които държавата предоставя
концесии за тези обекти, се уреждат със закон.
По този начин конституционният законодател
е възложил на Народното събрание отговор-
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ността за съдържанието на правната уредба,
която трябва да съответства на правовия и социалния характер на държавата. Същевременно
следва да се отчита, че подземните богатства
са ресурс, който трябва да се използва с грижа за околната среда, както повелява чл. 15
от Конституцията. С този ресурс трябва да се
способства постигането на общественозначими
цели, да се осигуряват инвестиции в страната,
които да бъдат в интерес на гражданите и
обществото. Предвид това споделям насоката
да се осигурява ефективно управление на подземните богатства и да не се допуска умишлено
блокиране на отделни находища, като изразявам загриженост, че част от разпоредбите на
приетия закон се отклоняват от нея.
1. С § 13 от Закона за изменение и допълнение на Закона за подземните богатства
(ЗИДЗПБ) се регламентира възможността
кандидатът за предоставяне на разрешение
за търсене и проучване или за проучване,
или концесия за добив да доказва финансови,
технически и професионални възможности
чрез използване на ресурсите на трето лице.
За целта следва да докаже, че за третото
лице не са налице основания за изключване
по чл. 23, ал. 2, включително че при изпълнението на договора за търсене и проучване
или за проучване, или договора за концесия
за добив ще има на разположение ресурсите
на третото лице. Прави впечатление, че не се
изисква третото лице да отговаря солидарно
с кандидата. Следва да се отбележи, че в режима на концесиите по Закона за концесиите
с чл. 63, ал. 3 изрично се предвижда третото
лице, с възможностите на което се доказва
изпълнението на изискванията за финансово
и икономическо състояние, да отговаря солидарно с концесионера за изпълнението на
концесионния договор съгласно предвиденото
в него, като се вземат предвид характерът и
размерът на поетия от третото лице ангажимент за предоставяне на ресурси.
Използването на капацитета на трето лице
следва да е съчетано с гаранции, че за целия
срок на договора кандидатът ще разполага
с необходимите ресурси. Такова изискване
е възприето и в чл. 38, пар. 2 от Директива
2014/23/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на
договори за концесия, което се прилага по
отношение на концесиите за строителство и
за услуги. Няма основание такава гаранция
да не се предвижда в концесиите за добив на
подземни богатства. Освен това с § 13 (относно чл. 23а, ал. 3) се установява правилото, че
финансовите възможности на кандидата трябва
да осигуряват финансов ресурс, необходим за
извършване на дейностите по разрешението
или по концесията, за не по-малко от 5 години
от влизането в сила на договора за концесия.
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Това изискване не е съразмерно на срока на
концесията за добив, който е 35 години, без да
се отчитат възможностите за неговото продължаване. Предвид това считам, че уредбата в
§ 13 от приетия закон следва да бъде върната
за ново обсъждане, тъй като не дава гаранции,
че кандидатите ще отговарят на минималните изисквания за финансови, технически и
професионални възможности, необходими за
ефективното и безрисково търсене, проучване
и добив на подземни богатства.
2. С § 24 от ЗИДЗПБ се разширяват правата,
които концесията за добив предоставя на концесионера. Наред с придобиването на правото
на собственост върху видовете добити подземни
богатства, за които е предоставена концесията,
правото на ползване върху минните отпадъци,
правото да извършва всички необходими дейности, свързани с добива, концесионерът ще
може да извършва разкривни дейности извън
контура на находището в границите на предоставената концесионна площ с цел добив на
подземни богатства от находището в дълбочина,
както и да инициира или да кандидатства за
одобрение на инвестиционно предложение по
реда на Закона за опазване на околната среда.
По смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните
разпоредби на Закона за опазване на околната
среда инвестиционно предложение е предложение за извършване на строителни работи или
изграждане на инсталации или схеми, а също
и друга намеса в естествената околна среда
и ландшафта, включително добив на полезни
изкопаеми. В резултат на § 24 от ЗИДЗПБ концесионерът получава разширени възможности
да осъществява дейности извън очертанията на
находището и да се намесва в околната среда
и ландшафта, създавайки риск за живота и
здравето на хората. Няма нормативни гаранции, че тези права ще бъдат използвани с цел
добив на подземни богатства от находището в
дълбочина, без да се надхвърля предоставената
концесионна площ. Не са представени мотиви
за причините, които налагат приемането на
съответните изменения и какво въздействие
се очаква да имат.
3. Концесиите с прекалено дълъг срок
биха могли да доведат до затваряне на пазара и по този начин да възпреп ятстват
свободното движение на услуги и свободата
на установяване. Това опасение се съдържа
в съображение 52 от Директива 2014/23/ЕС
на Европейския парламент и на Съвета от
26 февруари 2014 г. за възлагане на договори
за концесия. Независимо че директивата се
прилага по отношение на концесии за строителство и услуги, общите европейски ценности,
на които тя се основава, могат да бъдат споделени по отношение на всички концесии, в
т.ч. и за добив на подземни богатства. С § 25
от приетия закон се допуска възможността
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срокът на концесията за добив, който според
непроменената редакция на чл. 36, ал. 1 от
Закона за подземните богатства е до 35 години, да бъде удължен по мотивирано искане
на концесионера, направено в определени
от закона срок и условия. Предвидено е, че
общият срок на концесията не може да бъде
по-дълъг от 50 години (новата редакция на
чл. 36, ал. 2). Наред с това в новосъздадената
ал. 3 на чл. 36 е дадена възможност при определени условия и по мотивирано искане на
концесионера срокът на концесията да може
да бъде удължен до 10 години след изтичането
на общия срок и при спазване на условията
по ал. 2. По силата на § 91 мотивирани предложения по посочените правила ще могат да
направят и концесионери по концесии за добив
на подземни богатства, чийто срок изтича в
6-месечен срок преди или до една година от
влизането в сила на закона. Законът урежда
конкретно и условията, при които могат да
се отправят съответните мотивирани предложения. Независимо от това не могат да бъдат
подминати опасенията, породени от дългите
срокове, които на практика са в полза на
първоначалните концесионери. Те ограничават
свободната стопанска инициатива на други
икономически оператори и лишават държавата от възможността да постига по-добри
условия за концесии.
Общото правило относно удължаването
срока за концесиите в чл. 34, ал. 1, изр. второ
от Закона за концесиите гласи: „Срокът на
концесията може да се удължава, като общият
срок на всички удължавания, независимо от
основанието за това, не може да е по-дълъг
от една трета от конкретния срок, определен с концесионния договор.“ Действително
концесиите за подземни богатства се предоставят и изпълняват при условията и по реда
на Закона за подземните богатства, както е
предвидено изрично в чл. 25, ал. 1 от Закона
за концесиите. В случая обаче отклонението
от посочената гаранционна норма нито е
обществено оправдано, нито осигурява еднакви правни условия за стопанска дейност,
нито предотвратява злоупотреба с монополно
положение и нелоялна конкуренция. За да
се основава икономиката на България на
свободната стопанска инициатива, законът
трябва да гарантира на всички правни субекти
еднакви условия, без да създава неоправдани
предимства. Основната грижа трябва да бъде
насочена към отговорното използване на държавното имущество с мисъл за идните поколения, която следва да изключи прекомерно
дългите срокове на концесиите. Воден от това
разбиране, упражнявам правото си да върна
за ново обсъждане § 25 и свързания с него
§ 91 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за подземните богатства.
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4. С § 51 от ЗИДЗПБ се дава нова редакция
на чл. 57, според която кандидат, направил
търговско откритие, се обезщетява за действително претърпените вреди по реда на действащото законодателство, ако след издаването
на удостоверение за търговско откритие е възникнала опасност за националната сигурност,
за отбраната на страната, за земните недра,
за околната среда, за водите, за безопасността
на населението и човешкото здраве, от разрушаване или увреждане на културни ценности
или от разрушаване или увреждане на пътища
от републиканската пътна мрежа. Считам,
че целесъобразно са разширени основанията
за отказ от предоставянето на концесия, но
уредбата прехвърля изцяло на държавата риска
от настъпването на подобни, неблагоприятни
обстоятелства, без да държи сметка, че те могат да се дължат и на дейността на кандидата,
направил търговското откритие. Законодателният подход трябва да бъде балансиран и да
дава по-конкретни параметри, при които ще
се ангажира отговорността на държавата.
Уважаеми народни представители,
Предвид изложените мотиви упражнявам
правото си по чл. 101, ал.1 от Конституцията на Република България да върна за ново
обсъждане § 13, 24, 25, 51 и 91 от Закона за
изменение и допълнение на Закона за подземните богатства, приет от 44-то Народно
събрание на 22 юли 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
5555

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 164
ОТ 29 ЮЛИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2020 г. за
изпълнение на проекти: „АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260 – от п. в.
Буховци до п. в. „Белокопитово“ и „Обходен
път на гр. Бургас от км 230+700 на път І-9
Сарафово – Бургас до км 493+550 на път І-6
Ветрен – Бургас и локални платна“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюд жета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
за 2020 г. в размер на 94 366 962 лв., в т.ч.
81 421 062 лв. за изпълнение на Обект „АМ „Хемус“, участък от км 310+940 до км 327+260 – от
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п. в. Бу ховци до п. в. „Белокопитово“ и
12 945 900 лв. – за изпълнение на Обект „Обходен път на гр. Бургас от км 230+700 на път
I-9 Сарафово – Бургас до км 493+550 на път
I-6 Ветрен – Бургас и локални платна“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходи и/или трансфери
по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да
се у вел и чат разход и т е по „Пол и т и к а за
поддържане, модернизаци я и изгра ж дане
на техническата инфраструктура, свързана
с подобряване на транспортната достъпност
и ин тег рираното у правление на водни те
ресурси и геозащита“, бюджетна програма
„Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“, по бюджета на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
за 2020 г.
(2) Със сумата 64 542 000 лв. да се увеличат
показателите по чл. 22, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
(3) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 22, ал. 3, т. 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 3. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройството да извърши
съответните промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 2020 г. и да уведоми
министъра на финансите.
(2) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството в зависимост от изпълнението на отделните разходи по обектите
може да извършва промени в рамките на
одобрените разходи по чл. 1, ал. 1.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 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 регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила на
28 юли 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5560
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165
ОТ 30 ЮЛИ 2020 Г.

за одобряване допълнителни разходи на всички заинтересовани бюджетни организации за
2020 г. във връзка с Междуведомствения координационен механизъм за присъединяване
на Република България към Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие
(ОИСР), създаден с Решение № 789 на Министерския съвет от 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за 2020 г. в общ размер до 1 258 014 лв. по
бюджетите на участващите бюджетни организации за финансиране на дейностите по
присъединяването на Република България
към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюд жета на Министерст вото на
външните работи за 2020 г. – в размер до
504 652 лв.;
2. по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. – в размер до 116 457 лв.;
3. по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г. – в размер до 135 570 лв.;
4. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г. – в
размер до 13 983 лв.;
5. по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2020 г. – в размер до
29 265 лв.;
6. по бюджета на Министерството на труда
и социалната политика за 2020 г. – в размер
до 21 800 лв.;
7. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за
2020 г. – в размер до 51 000 лв.;
8. по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г. – в размер
до 145 860 лв.;
9. по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г. – в размер до 53 700 лв.;
10. по бюджета на Министерството на
туризма за 2020 г. – в размер до 24 147 лв.;
11. по бюджета на Националния статистически институт за 2020 г. – в размер до
114 960 лв.;
12. по бюджета на Агенцията за ядрено
регулиране за 2020 г. – в размер до 46 620 лв.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2020 г. за присъединяването
на Република България към Организацията
за икономическо сътрудничество и развитие.
Чл. 2. (1) Със сумата до 181 652 лв. да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на развитието на ефективна дипломатическа
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служба“, бюджетна програма „Администриране и осигуряване на дипломатическата
служба“, по бюджета на Министерството на
външните работи за 2020 г.
(2) Със сумата до 253 000 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
развитието на ефективна дипломатическа
служба“, бюджетна програма „Управление на
задграничните представителства и подкрепа
на българските граждани в чужбина“, по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2020 г.
(3) Със сумата до 70 000 лв. да се увеличат
разходите по „Политика в областта на публичната дипломация“, бюджетна програма
„Публични дейности“, по бюджета на Министерството на външните работи за 2020 г.
(4) Със сумата до 504 652 лв. да се увеличат показателите по чл. 10, ал. 3, т. 1 и 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 3. (1) Със сумата до 20 000 лв. да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на устойчивото икономическо развитие и
конкурентоспособност“, бюджетна програма
„Насърчаване на инвестициите за повишаване
на конкурентоспособността на икономиката“,
по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г.
(2) Със сумата до 5000 лв. да се увеличат
разходите по „Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност“, бюджетна програма „Защита
на потребителите“, по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г.
(3) Със сумата до 12 500 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта
на устойчивото икономическо развитие и
конкурентоспособност“, бюджетна програма
„Насърчаване на предприемачеството и иновациите“, по бюджета на Министерството на
икономиката за 2020 г.
(4) Със сумата до 17 041 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта
на устойчивото икономическо развитие и
конкурентоспособност“, бюджетна програма
„Преструктуриране и ефективно управление
на държавната собственост“, по бюджета на
Министерството на икономиката за 2020 г.
(5) Със сумата до 5000 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
устойчивото икономическо развитие и конк у рен тоспособност“, бюд жет на п рог рама
„Подобряване на възможностите за участие
в единния европейски пазар“, по бюджета на
Министерството на икономиката за 2020 г.
(6) Със сумата до 56 916 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
ефективното външноикономическо сътрудничество“, бюджетна програма „Реализация на
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експортния потенциал и участие в търговската
политика на Европейския съюз“, по бюджета
на Министерството на икономиката за 2020 г.
(7) Със сумата до 116 457 лв. да се увеличат показателите по чл. 19, ал. 3, т. 1 и 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 4. Със сумата до 135 570 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
ефективното събиране на всички държавни
приходи“, бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“, по бюджета
на Министерството на финансите за 2020 г.,
както и показателите по чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 5. (1) Със сумата до 11 983 лв. да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на земеделието и селските райони“, бюджетна
програма „Растениевъдство“, по бюджета на
Министерството на земеделието, храните и
горите за 2020 г.
(2) По бюджета на Министерството на
земеделието, храните и горите за 2020 г.
по „Политика в областта на земеделието и
селските райони“, бюджетна програма „Растениевъдство“, да се създаде администриран
разходен параграф „Разходи за членски внос
в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (OECD)“ в размер 7983 лв.
(3) Със сумата до 2000 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
съхраняването и увеличаването на горите и
дивеча“, бюджетна програма „Специализирани
дейности в горските територии“, по бюджета
на Министерството на земеделието, храните
и горите за 2020 г.
(4) Със сумата до 13 983 лв. да се увеличат показателите по чл. 23, ал. 3, т. 1 и 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 6. Със сумата до 29 265 лв. да се
увеличат разходите по бюджетна програма
„Администрация“ по бюджета на Министерството на околната среда и водите за 2020 г.,
както и показателите по чл. 18, ал. 3, т. 1
и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Чл. 7. Със сумата до 21 800 лв. да се увеличат разходите по бюджетна програма „Администрация“ по бюджета на Министерството
на труда и социалната политика за 2020 г.,
както и показателите по чл. 14, ал. 3, т. 1 и 2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 8. Със сумата до 51 000 лв. да се
увеличат разходите по бюджетна програма
„Ефективна администрация и координация“
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г.,
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както и показателите по чл. 22, ал. 3, т. 1 и 2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 9. Със сумата до 145 860 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
равен достъп до качествено висше образование
и развитие на научния потенциал“, бюджетна програма „Международен образователен
обмен“, 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. 10. Със сумата до 53 700 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
правосъдието“, бюджетна програма „Правна
рамка за фу нк ционирането на съдебната
система“, по бюджета на Министерството на
правосъдието за 2020 г., както и показателите
по чл. 13, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Чл. 11. Със сумата до 24 147 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
устойчивото развитие на туризма“, бюджетна
програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“, по бюджета на
Министерството на туризма за 2020 г., както
и показателите по чл. 21, ал. 3, т. 1 и 2 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 12. Със сумата до 114 960 лв. да се
увеличат разходите по функционална област
„Безпристрастна, обективна, навременна и
точна информация за състоянието на Република България“, бюджетна програма „Национална статистическа програма“, по бюджета
на Националния статистически институт за
2020 г., както и показателите по чл. 33, ал. 3,
т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на
Република България за 2020 г.
Чл. 13. Със сумата до 46 620 лв. да се
увеличат разходите по функционална област
„Регулация на ядрената безопасност и радиационната защита на Република България“,
бюджетна програма „Регулиране и контрол
на ядрената безопасност и радиационната
защита на Република България“, по бюджета
на Агенцията за ядрено регулиране за 2020 г.,
както и показателите по чл. 38, ал. 3, т. 1 и 2
от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 14. Първостепенните разпоредители с
бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2 да извършат съответните промени по бюджетите
си за 2020 г. на базата на фактически извършените разходи и да уведомят министъра на
финансите.
Чл. 15. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 74, ал. 1 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на съответните разпоредители с
бюджет по бюджетите по чл. 1, ал. 2.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5561

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166
ОТ 30 ЮЛИ 2020 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните
средства за физическа активност, физическо
възпитание, спорт и спортно-туристическа
дейност
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери за 2020 г. в размер 2 432 684 лв.
за изплащане на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическа
активност, физическо възпитание, спорт и
спортно-туристическа дейност на общинските
и частните детски градини и училища и на
държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – в размер
2 199 931 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – в размер 232 753 лв.,
в т. ч. за трансфер за Техническия университет – София, 3591 лв.
(3) Допълнителните трансфери по чл. 1,
ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на
общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от
държавата дейности.
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Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 229 162 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Развитие
на способностите на децата и учениците“, по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2020 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните 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 налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a
от Закона за публичните финанси и чл. 1 и
чл. 2, ал. 1 от Постановление № 46 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне
на минимални диференцирани размери на
паричните средства за физическа активност,
физическо възпитание, спорт и спортнотуристическа дейност на деца и учащи в
институции в системата на предучилищното
и училищното образование и във висшите
училища (ДВ, бр. 26 от 2020 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
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Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери за изплащане на минимални диференцирани
размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност през 2020 г.
Община

Област

Средства за деца и ученици Средства за деца и учев общински детски градини ници в частни детски
и училища
градини и училища
(в лв.)
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Банско

Благоевград

4 358

4 358

Белица

Благоевград

4 042

4 042

Благоевград

Благоевград

28 444

28 444

Гоце Делчев

Благоевград

13 183

13 183

Гърмен

Благоевград

6 125

6 125

Кресна

Благоевград

1 250

1 250

Петрич

Благоевград

16 696

16 696

Разлог

Благоевград

7 140

7 140

Сандански

Благоевград

14 104

14 104

Сатовча

Благоевград

5 219

5 219

Симитли

Благоевград

3 963

3 963

Струмяни

Благоевград

1 345

1 345

Хаджидимово

Благоевград

3 232

3 232

Якоруда

Благоевград

3 344

3 344

Айтос

Бургас

10 148

10 148

Бургас

Бургас

86 361

86 361

Камено

Бургас

2 368

2 368

Карнобат

Бургас

9 314

9 314

Малко Търново

Бургас

748

748

Несебър

Бургас

7 267

7 267

Поморие

Бургас

8 190

8 190

Приморско

Бургас

1 577

1 577

Руен

Бургас

9 837

9 837

Созопол

Бургас

3 236

3 236

Средец

Бургас

5 038

5 038

Сунгурларе

Бургас

3 789

3 789

Царево

Бургас

2 954

Аврен

Варна

2 259

706

2 965

Аксаково

Варна

5 540

104

5 644

Белослав

Варна

3 377

3 377

Бяла

Варна

1 049

1 049

Варна

Варна

113 656

Ветрино

Варна

1 124

Вълчи дол

Варна

2 859

2 859

Девня

Варна

2 278

2 278

Долни чифлик

Варна

6 474

6 474

Дългопол

Варна

4 401

Провадия

Варна

7 418

7 418

Суворово

Варна

2 958

2 958

2 954

3 119

116 775
1 124

12

4 413
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Средства за деца и ученици Средства за деца и учев общински детски градини ници в частни детски
и училища
градини и училища
(в лв.)
(в лв.)

Велико Търново Велико Търново

26 426

Горна Оряховица Велико Търново

11 004

708

Общо
(в лв.)

27 134
11 004

Елена

Велико Търново

2 726

2 726

Златарица

Велико Търново

1 260

1 260

Лясковец

Велико Търново

2 676

2 676

Павликени

Велико Търново

5 770

5 770

Полски Тръмбеш Велико Търново

3 459

3 459

Свищов

Велико Търново

7 867

7 867

Стражица

Велико Търново

3 517

3 517

Сухиндол

Велико Търново

529

529

Белоградчик

Видин

1 708

1 708

Бойница

Видин

220

220

Брегово

Видин

755

755

Видин

Видин

15 804

15 804

Грамада

Видин

195

195

Димово

Видин

877

877

Кула

Видин

728

728

Макреш

Видин

120

120

Ново село

Видин

486

486

Ружинци

Видин

1 503

1 503

Чупрене

Видин

318

318

Борован

Враца

1 540

1 540

Бяла Слатина

Враца

8 421

8 421

Враца

Враца

24 679

24 679

Козлодуй

Враца

7 191

7 191

Криводол

Враца

2 196

2 196

Мездра

Враца

5 513

5 513

Мизия

Враца

1 554

1 554

Оряхово

Враца

2 768

2 768

Роман

Враца

1 656

1 656

Хайредин

Враца

1 116

1 116

Габрово

Габрово

14 319

14 319

Дряново

Габрово

1 946

1 946

Севлиево

Габрово

9 018

9 018

Трявна

Габрово

2 087

2 087

Балчик

Добрич

5 057

5 057

Генерал Тошево

Добрич

2 961

2 961

Добрич

Добрич

26 759

Добричка

Добрич

4 388

4 388

Каварна

Добрич

4 075

4 075

Крушари

Добрич

1 157

1 157

Тервел

Добрич

3 897

3 897

Шабла

Добрич

1 077

1 077

529

27 288
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Средства за деца и ученици Средства за деца и учев общински детски градини ници в частни детски
и училища
градини и училища
(в лв.)
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Ардино

Кърджали

1 995

1 995

Джебел

Кърджали

2 056

2 056

Кирково

Кърджали

5 064

5 064

Крумовград

Кърджали

5 446

5 446

Кърджали

Кърджали

24 238

24 238

Момчилград

Кърджали

3 686

Черноочене

Кърджали

2 291

2 291

Бобов дол

Кюстендил

1 379

1 379

Бобошево

Кюстендил

272

272

Дупница

Кюстендил

13 394

13 394

Кочериново

Кюстендил

918

918

Кюстендил

Кюстендил

14 452

14 452

Невестино

Кюстендил

606

606

Рила

Кюстендил

441

441

Сапарева баня

Кюстендил

1 607

1 607

Трекляно

Кюстендил

87

87

Априлци

Ловеч

646

646

Летница

Ловеч

1 188

Ловеч

Ловеч

13 018

Луковит

Ловеч

7 035

7 035

Тетевен

Ловеч

5 962

5 962

Троян

Ловеч

7 600

7 600

Угърчин

Ловеч

1 880

1 880

Ябланица

Ловеч

2 965

2 965

Берковица

Монтана

4 435

4 435

Бойчиновци

Монтана

1 873

1 873

Брусарци

Монтана

1 111

1 111

Вълчедръм

Монтана

2 372

2 372

Вършец

Монтана

2 455

2 455

Георги Дамяново Монтана

308

308

7 596

7 596

342

4 028

1 188
34

13 052

Лом

Монтана

Медковец

Монтана

1 126

1 126

Монтана

Монтана

16 412

16 412

Чипровци

Монтана

254

254

Якимово

Монтана

953

953

Батак

Пазарджик

1 366

1 366

Белово

Пазарджик

1 854

1 854

Брацигово

Пазарджик

1 618

1 618

Велинград

Пазарджик

13 704

13 704

Лесичово

Пазарджик

942

942

Пазарджик

Пазарджик

34 587

Панагюрище

Пазарджик

5 978

30

34 617
5 978

Пещера

Пазарджик

5 237

5 237

С Т Р.

32

Община

ДЪРЖАВЕН
Област

ВЕСТНИК

БРОЙ 69

Средства за деца и ученици Средства за деца и учев общински детски градини ници в частни детски
и училища
градини и училища
(в лв.)
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Ракитово

Пазарджик

5 084

5 084

Септември

Пазарджик

6 346

6 346

Стрелча

Пазарджик

1 230

1 230

Сърница

Пазарджик

1 695

1 695

Брезник

Перник

1 567

1 567

Земен

Перник

350

350

Ковачевци

Перник

79

79

Перник

Перник

26 931

26 931

Радомир

Перник

4 418

4 418

Трън

Перник

914

914

Белене

Плевен

1 797

1 797

Гулянци

Плевен

2 719

2 719

Долна Митропо- Плевен
лия

4 032

4 032

Долни Дъбник

Плевен

3 378

3 378

Искър

Плевен

1 615

1 615

Левски

Плевен

4 373

4 373

Никопол

Плевен

1 525

1 525

Плевен

Плевен

40 670

40 670

Пордим

Плевен

1 676

1 676

Червен бряг

Плевен

7 813

7 813

Кнежа

Плевен

4 609

4 609

Асеновград

Пловдив

18 328

18 328

Брезово

Пловдив

1 912

1 912

Калояново

Пловдив

2 049

2 049

Карлово

Пловдив

15 332

15 332

Кричим

Пловдив

2 321

2 321

Лъки

Пловдив

378

378

„Марица“

Пловдив

7 609

7 609

Перущица

Пловдив

1 654

1 654

Пловдив

Пловдив

119 791

Първомай

Пловдив

7 377

7 377

Раковски

Пловдив

8 763

8 763

„Родопи“

Пловдив

5 959

5 959

Садово

Пловдив

4 745

4 745

Стамболийски

Пловдив

5 118

5 118

Съединение

Пловдив

1 751

1 751

Хисаря

Пловдив

2 766

2 766

Куклен

Пловдив

1 724

1 724

Сопот

Пловдив

2 592

2 592

Завет

Разград

2 403

2 403

Исперих

Разград

7 388

7 388

Кубрат

Разград

4 650

4 650

1 593

121 384
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Средства за деца и ученици Средства за деца и учев общински детски градини ници в частни детски
и училища
градини и училища
(в лв.)
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Лозница

Разград

2 459

2 459

Разград

Разград

16 358

16 358

Самуил

Разград

1 772

1 772

Цар Калоян

Разград

1 084

1 084

Борово

Русе

718

718

Бяла

Русе

2 886

2 886

Ветово

Русе

2 972

2 972

Две могили

Русе

2 225

2 225

Иваново

Русе

800

Русе

Русе

43 820

Сливо поле

Русе

2 083

800
790

44 610
2 083

Ценово

Русе

696

696

Алфатар

Силистра

480

480

Главиница

Силистра

2 503

2 503

Дулово

Силистра

8 716

8 716

Кайнарджа

Силистра

2 570

2 570

Силистра

Силистра

12 328

12 328

Ситово

Силистра

1 297

1 297

Тутракан

Силистра

3 897

3 897

Котел

Сливен

5 119

5 119

Нова Загора

Сливен

11 141

11 141

Сливен

Сливен

43 013

43 013

Твърдица

Сливен

6 063

6 063

Баните

Смолян

679

679

Борино

Смолян

508

508

Девин

Смолян

3 049

3 049

Доспат

Смолян

2 369

2 369

Златоград

Смолян

3 024

3 024

Мадан

Смолян

3 032

3 032

Неделино

Смолян

1 240

1 240

Рудозем

Смолян

3 314

3 314

Смолян

Смолян

11 792

11 792

Чепеларе

Смолян

1 790

1 790

Столична

София-град

Антон

София област

301

301

Божурище

София област

2 739

2 739

Ботевград

София област

10 175

10 175

Годеч

София област

1 217

1 217

Горна Малина

София област

1 860

1 860

Долна баня

София област

1 879

1 879

Драгоман

София област

966

966

Елин Пелин

София област

7 082

7 082

Етрополе

София област

4 454

4 454

384 424

16 987

401 411
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Средства за деца и ученици Средства за деца и учев общински детски градини ници в частни детски
и училища
градини и училища
(в лв.)
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Златица

София област

2 079

2 079

Ихтиман

София област

6 714

6 714

Копривщица

София област

685

685

Костенец

София област

4 057

4 057

Костинброд

София област

4 627

4 627

Мирково

София област

409

409

Пирдоп

София област

2 095

2 095

Правец

София област

3 368

3 368

Самоков

София област

11 699

11 699

Своге

София област

3 652

3 652

Сливница

София област

2 757

2 757

Чавдар

София област

272

272

Челопеч

София област

690

420

1 110

Братя Даскалови Стара Загора

1 811

1 811

Гурково

Стара Загора

1 870

1 870

Гълъбово

Стара Загора

3 981

3 981

Казанлък

Стара Загора

22 515

22 515

Мъглиж

Стара Загора

3 730

3 730

Николаево

Стара Загора

2 298

2 298

Опан

Стара Загора

420

420

Павел баня

Стара Загора

4 457

4 457

Раднево

Стара Загора

4 985

Стара Загора

Стара Загора

49 036

Чирпан

Стара Загора

7 297

7 297

Антоново

Търговище

1 122

1 122

Омуртаг

Търговище

4 879

4 879

Опака

Търговище

1 277

1 277

Попово

Търговище

7 588

7 588

Търговище

Търговище

16 991

Димитровград

Хасково

13 974

13 974

Ивайловград

Хасково

1 550

1 550

Любимец

Хасково

3 240

3 240

Маджарово

4 985
784

36

49 820

17 027

Хасково

551

551

Минерални бани Хасково

1 231

1 231

Свиленград

Хасково

7 774

7 774

Симеоновград

Хасково

2 834

2 834

Стамболово

Хасково

1 578

1 578

Тополовград

Хасково

2 801

2 801

Харманли

Хасково

7 392

7 392

Хасково

Хасково

31 050

31 050

Велики Преслав Шумен

2 430

2 430

Венец

1 482

1 482

Шумен

БРОЙ 69
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Средства за деца и ученици Средства за деца и учев общински детски градини ници в частни детски
и училища
градини и училища
(в лв.)
(в лв.)

Общо
(в лв.)

Върбица

Шумен

3 021

3 021

Каолиново

Шумен

3 550

3 550

Каспичан

Шумен

2 024

2 024

Никола Козлево Шумен

2 341

2 341

Нови пазар

Шумен

6 064

6 064

Смядово

Шумен

1 544

1 544

Хитрино

Шумен

919

Шумен

Шумен

30 520

Болярово

Ямбол

823

823

Елхово

Ямбол

4 465

4 465

Стралджа

Ямбол

4 019

4 019

„Тунджа“

Ямбол

3 893

3 893

Ямбол

Ямбол

26 232

26 232

ОБЩО:

2 173 383

919
354

26 548

30 874

2 199 931

5562

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 167
ОТ 30 ЮЛИ 2020 Г.

за одобряване на промени по бюджета на
Министерството на младежта и спорта за
2020 г. във връзка с увеличаване на капитала
на търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на
Министерството на младежта и спорта за
2020 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо
за сметка на централния бюджет в размер
5 000 000 лв. за увеличаване на капитала на
„Академика 2011“ – ЕАД, гр. София.
Чл. 2. Министърът на младежта и спорта
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на младежта и спорта за
2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите промени по централния
бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на младежта и спорта.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5563

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 168
ОТ 30 ЮЛИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
заплащането на правната помощ, приета с
Постановление № 4 на Министерския съвет
от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2006 г.; изм. и
доп., бр. 59 от 2009 г., бр. 31 от 2011 г. и бр. 57
и 98 от 2015 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 3:
„(3) По време на извънредно положение по
чл. 84, т. 12 от Конституцията на Република
България и до 6 месеца след отмяната му
адвокатът може да направи искане за авансово плащане до размера по ал. 2 и преди
изтичането на 6 месеца от назначаването
му за процесуален представител. В този случай от окончателно определения размер на
възнаграждението се прихваща изплатеното
авансово възнаграждение.“
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В случаите на авансово искане за
заплащане на правна помощ, направено при
условията на чл. 3, ал. 3, плащането се извършва от НБПП въз основа на подаден отчет
по образец, утвърден от НБПП, към който се
прилагат актът за допускане на правна помощ
от съответния орган, извършващ процесуалните действия, уведомително писмо, издадено
от адвокатския съвет, акт за назначаване на
определения с уведомителното писмо адвокат
като процесуален представител в съответно-
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то производство, удостоверение от органа
по чл. 25, ал. 1 от ЗПП и/или протокол от
съответното съдебно заседание.“
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5564
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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
5565

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 170
ОТ 30 ЮЛИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджета на Община Враца за 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 169
ОТ 30 ЮЛИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер 3 000 000 лв. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
за изплащане на извършени експертизи и
преводачески услуги, както и за осигуряване
на дейности, свързани с работата по наказателни производства в Министерството на
вътрешните работи.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите и/
или трансферите по централния бюджет за
2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на противодействието на престъпността и
опазването на обществения ред“, бюджетна
програма „Противодействие на престъпността,
опазване на обществения ред и превенция“, по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2020 г.
(2) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 12, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на вътрешните работи
да извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на вътрешните работи за
2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджета
на Община Враца за 2020 г. в общ размер
2 000 000 лв. за изграждане на нови улици и
рехабилитация на транспортна връзка (бул.
Европа) по плана на ж. к. Сениче, гр. Враца.
(2) Трансферите по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г., включително
на бюджетните взаимоотношения на Община
Враца 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 кмета на община Враца.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5566

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171
ОТ 30 ЮЛИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2020 г. в размер
до 170 747 001 лв. за ремонтно-възстановителни
дейности по републиканската пътна мрежа и за
изграждане на приоритетни инфраструктурни
обекти съгласно приложението.

БРОЙ 69
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(2) Средствата в размер 64 850 664 лв. да
се осигурят за сметка на преструктуриране
на разходи и/или трансфери по централния
бюджет на Република България за 2020 г.
(3) Средствата в размер 105 896 337 лв. са
за сметка на предвидените по централния
бюджет за 2020 г. разходи.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 на базата
на фактически извършените разходи да се увеличат разходите по „Политика за поддържане,
модернизация и изграждане на техническата
инфраструктура, свързана с подобряване на
транспортната достъпност и интегрираното
управление на водните ресурси и геозащита“,
бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“, по бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличи
показателят по чл. 22, ал. 3, т. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройств ото на базата на
фактически извършените разходи да извърши съответните промени по бюджета на

ВЕСТНИК
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Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2020 г. и да уведоми
министъра на финансите.
(2) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството в зависимост от изпълнението на отделните разходи по обектите
от приложението към чл. 1, ал. 1 може да
извършва промени в рамките на одобрените
разходи по чл. 1, ал. 1.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 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 регионалното
развитие и благоустройството.
§ 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, ал. 1

№
по
ред

Наименование на обектите
Раздел А: Програма „Текущ ремонт и поддържане“

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

Превантивен ремонт на път III-2008 „I-2 (Девня – Варна) кв. Повеляново – Езерово – Варна“ от км 0+000 до км 10+320, включително мост при км 10+320
Превантивен ремонт на път III-2901 „II-29 (Аксаково – о.п. Добрич) – Калиманци – Изгрев – Левски – Суворово – Ветрино“ от км 0+000 до км 20+130 – участък
от км 5+900 до км 10+380
Превантивен ремонт на път III-303 „Михалци – Мусина – I-4 (Пушевски кантон)“
от км 41+380 до км 56+900
Превантивен ремонт на път III-103 Мездра – Горна Кремена – Горна Бешовица – Роман от км 0+000 до км 27+666, работен участък от км 2+550 до км 6+700
Път III-103 Мездра – Горна Кремена – Горна Бешовица – Роман от км 0+000 до
км 27+666, работен участък от км 16+729 до км 27+016 и жп надлез в гр. Роман
Подобряване на технико-експлоатационното състояние на път III-865 „п.к. Стояново – Ардино – Бойно – Кърджали“ в участъци от км 28+908 до км 31+065,
от км 34+984 до км 36+480, от км 37+640 до км 38+828, от км 38+960 до км
39+741, от км 40+837 до км 42+465 и от км 56+859 до км 59+425
Подобряване експлоатационното състояние на път I-8 „Пазарджик – Пловдив“
от км 206+780 до км 208+520
Път III-2102 „Черешово – Юпер – Божурово – Бисерци – II-49“ от км 15+500 до
км 18+545
Ремонт на път III-7001 „(О.п. Силистра – о.п. Дулово) – Алфатар – Войново – Кайнарджа – Краново – Капитан Димитрово – Коритен“ в участъка от км 26+000
до км 36+200
Ремонт на участък от път II-48 /Омуртаг – Котел – I-7/ от км 22+981 до км
25+408 (I подучастък от км 22+981 до км 24+130)
„Подобряване безопасността на движение, недопускане на инциденти и гарантиране на сигурността на път II-16 (Мездра – Нови Искър) от км 22+540 до км
75+410 при очакване на засилен трафик, след стартиране на ремонтните дейности
на път I-1 (Мездра – Ботевград – София)“

Сума
(в лв.)
44 200 000,00
1 542 855
1 052 020
1 000 000
1 058 477
4 575 486
2 690 834
1 568 014
1 292 803
3 040 159
1 068 287
1 264 613
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

1.
2.
3.
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Наименование на обектите
Превантивен ремонт на участък от път III-813, Годеч – Каленовци от км 9+200
до км 16+700
Необходимостта от дезинфекция на големи отбивни площадки по РПМ и около
ГКПП и почистване на замръсявания около КПП за периода на извънредното
положение 13.03.2020 – 13.05.2020 г.
III-161 от км 8+700 до км 33+035
Превантивен ремонт на път II-62 „Г-ца ОПУ Кюстендил – Самоков“ от км
59+200 до км 62+922
Превантивен ремонт на път III-4008 „(о.п. Омуртаг – о.п. Търговище) – Пролаз – Вардун – Долно Новково“ от км 7+268 до км 13+176
Превантивен ремонт на път III-808 от км 22+380 до км 33+871/ от п. кр. С път
III-505 /Върбово – Тънково/ до с. Долни Главанак
Ремонтни дейности на път II-53 Граница с ОПУ Сливен – Ямбол – Калчево от
км 136+000 до км 144+600
Изпълнение на дейности по текущо поддържане, зимно поддържане, обезопасяване
на пътни участъци с ОСП, подмяна на вертикална сигнализация и подновяване
на хоризонтална маркировка по РПМ
Раздел Б: Програма „Ново строителство“
„Модернизация на АМ „Калотина“ – (ГКПП Калотина – Софийски околовръстен
път) от км 15+500 до 32+447,20 и етапни връзки“
Изграждане на обект „Софийски околовръстен път в участъка от км 35+260
до км 41+340 (от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“)“
Изграждане на обект „Път I-9, Слънчев бряг – Бургас, обход гр. Поморие, участък
от км 217+000 до км 222+849,41“
Общо за Раздел А и Раздел Б:
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Сума
(в лв.)
2 832 620
1 560 000
1 328 194
1 079 415
1 762 476
3 183 867
1 791 350
10 508 530
126 547 001
51 896 337
54 000 000
20 650 664
170 747 001
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 172
ОТ 30 ЮЛИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г.
в размер до 89 998 200 лв. за финансиране на
дейността на „Национално ТОЛ управление“
в Агенция „Пътна инфраструктура“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените по централния бюджет
разходи за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 на базата
на фактически извършените разходи да се увеличат разходите по „Политика за поддържане,
модернизация и изграждане на техническата
инфраструктура, свързана с подобряване на
транспортната достъпност и интегрираното
управление на водните ресурси и геозащита“,
бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“, по бюджета
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2020 г.

(2) Със сумата 53 998 920 лв. да се увеличи
показателят по чл. 22, ал. 3, т. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на регионалното разви т ие и благоуст ройст вото на базата на
фактически извършените разходи да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2020 г. и да уведоми
министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5568
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 173
ОТ 30 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 7 425 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
с цел осигуряване на равнопоставен достъп
на гражданите до медицинска помощ, включително в труднодостъпни и/или отдалечени
райони на страната, както следва:
1. за осигуряване на амбулаторно проследяване (диспансеризация) на пациенти с
туберкулоза; активно лечение на пациенти с
активна туберкулоза; амбулаторно проследяване на контактни лица за активна туберкулоза;
продължаващо лечение и рехабилитация на
пациенти с туберкулоза и с неспецифични
белодробни заболявания – 550 000 лв.;
2. за осигуряване на стационарно лечение на пациенти с психични заболявания –
875 000 лв.;
3. за субсидиране на държавни и общински лечебни заведения, които се намират в
труднодостъпни и/или отдалечени райони
на страната, за осъществяване на дейности
извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване – 6 000 000 лв.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на промоцията, превенцията и контрола на
общественото здраве“, бюджетна програма
„Профилактика и надзор на заразните болести“ с 550 000 лв., и по „Политика в областта
на диагностиката и лечението“, бюджетна
програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“
с 6 000 000 лв. и бюджетна програма „Психиатрична помощ“ с 875 000 лв., по бюджета
на Министерст во т о на зд равеопазванет о
за 2020 г .
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването
да извърши съответните 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.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
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§ 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
5569

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174
ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за организацията за осъществяване на
граничен паспортен, митнически, здравен,
ветеринарномедицински и фитосанитарен
контрол, както и контрол на транспортните
средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно
плаване, приета с Постановление № 186 на
Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ,
бр. 67 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2014 г.,
бр. 12 и 55 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Създава се чл. 31a:
„Чл. 31а. (1) За пътнически кораб, посещаващ пристанище на Република България, до
Националния център за електронен документооборот на морския транспорт се подава в
електронен формат или на хартиен носител
списък с данни за пътниците, намиращи се
на борда на пътнически кораб.
(2) Списъкът по ал. 1 включва следните
данни:
1. фамилните имена на лицата на борда;
2. собствените им имена;
3. пол;
4. гражданство и дата на раждане;
5. информация, свързана с нуждата от
специални грижи или помощ в извънредни
ситуации, когато пътникът е посочил, че се
нуждае от такива;
6. номер за контакт при извънредна ситуация, когато пътникът е посочил такъв.
(3) Информацията по ал. 2 се предоставя
по компетентност на органите за граничен
контрол и на други институции чрез Националния център за електронен документооборот
на морския транспорт.“
§ 2. Създава се чл. 35a:
„Чл. 35а. (1) За пътнически кораб, напускащ пристанище на Република България, до
Националния център за електронен документооборот на морския транспорт се подава в
електронен формат или на хартиен носител
списък с данни за пътниците, намиращи се
на борда на пътнически кораб.
(2) Списъкът по ал. 1 включва следните
данни:
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1. фамилните имена на лицата на борда;
2. собствените им имена;
3. пол;
4. гражданство и дата на раждане;
5. информация, свързана с нуждата от
специални грижи или помощ в извънредни
ситуации, когато пътникът е посочил, че се
нуждае от такива;
6. номер за контакт при извънредна ситуация, когато пътникът е посочил такъв.
(3) Информацията по ал. 2 се предоставя
по компетентност на органите за граничен
контрол и на други институции чрез Националния център за електронен документооборот
на морския транспорт.“
§ 3. В чл. 36г, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. В т. 1 след думите „списък на екипажа“
се добавя „Danube Navigation Standard Form
(DAVID) Crew list“.
2. В т. 2 след думите „списък на пътниците“
се добавя „Danube Navigation Standard Form
(DAVID) Passenger list“.
§ 4. В чл. 36д, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. док лад за пристигане и отплаване
„Danube Navigation Standard Form (DAVID)
A rrival and departure report“ (приложение
№ 15) – документът се генерира от Системата
за електронен документооборот на речния
транспорт;“.
§ 5. В чл. 36е, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думите „списък на екипажа“
се добавя „Danube Navigation Standard Form
(DAVID) Crew list“.
2. В т. 3 след думите „списък на пътниците“
се добавя „Danube Navigation Standard Form
(DAVID) Passenger list“.
3. В т. 5 думите „обща декларация (приложение № 15)“ се заменят с „док лад за
пристигане и отплаване „Danube Navigation
Standard Form (DAVID) Arrival and departure
report“ (приложение № 15)“.
§ 6. В чл. 41, ал. 1 думите „Директива 95/46/
ЕО на Европейския парламент и на Съвета от
24 октомври 1995 г. за защита на физическите
лица при обработването на лични данни и
за свободното движение на тези данни (ОВ,
L 281 от 1995 г.), изменена с Регламент (ЕО)
№ 1882/2003 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 септември 2003 г. (ОВ, L 284 от
2003 г.) и съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001
на Европейския парламент и на Съвета от
18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични
данни от институции и органи на Общността
и за свободното движение на такива данни
(ОВ, L 8 от 2001 г.)“ се заменят с „Регламент
(ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на
Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на
физическите лица във връзка с обработването
на лични данни и относно свободното движение
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на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/EО (Общ регламент относно защитата
на данните) (OB, L 119 от 2016 г.) и съгласно
Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г.
относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни от
институциите, органите, службите и агенциите
на Съюза и относно свободното движение на
такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ, L
295 от 2018 г.)“.
§ 7. В чл. 41в, ал. 1 думите „Директива
95/46/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на
физическите лица при обработването на лични
данни и за свободното движение на тези данни
(ОВ, L 281 от 1995 г.), изменена с Регламент
(ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и
на Съвета от 29 септември 2003 г. (ОВ, L 284 от
2003 г.) и съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001
на Европейския парламент и на Съвета от
18 декември 2000 г. относно защитата на лицата
по отношение на обработката на лични данни
от институции и органи на Общността и за
свободното движение на такива данни (ОВ,
L 8 от 2001 г.)“ се заменят с „Регламент (ЕС)
2016/679 на Европейския парламент и на Съвета
от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на
лични данни и относно свободното движение
на такива данни и за отмяна на Директива
95/46/EО (Общ регламент относно защитата
на данните) (OB, L 119 от 2016 г.) и съгласно
Регламент (ЕС) 2018/1725 на Европейския
парламент и на Съвета от 23 октомври 2018 г.
относно защитата на физическите лица във
връзка с обработването на лични данни от
институциите, органите, службите и агенциите
на Съюза и относно свободното движение на
такива данни и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 45/2001 и Решение № 1247/2002/ЕО (ОВ, L
295 от 2018 г.)“.
§ 8. В § 2 от допълнителните разпоредби
се създава ал. 3:
„(3) Наредбата въвежда изискванията на
чл. 2 от Директива (ЕС) 2017/2109 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември
2017 г. за изменение на Директива 98/41/ЕО
на Съвета относно регистрацията на лица,
които плават на борда на пътнически кораби, които оперират по направление към или
от пристанища на държавите – членки на
Общността, и на Директива 2010/65/ЕС на
Европейския парламент и на Съвета относно формалностите за даване на сведения за
кораби, пристигащи във и/или напускащи
пристанищата на държавите членки (ОВ, L
315 от 2017 г.).“
§ 9. Приложение № 2 към чл. 27, ал. 1, т. 1
и чл. 34, ал. 1 се изменя така:
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„Приложение № 2
към чл. 27, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 1

GENERAL DECLARATION
ОБЩА ДЕКЛАРАЦИЯ
(IMO FAL Form 1)
Arrival
Пристигане

Departure
Отплаване

1.1 Name and type of ship
1.1 Име и тип на кораба

1.2 IMO number
1.2. IMO номер

1.3 Call sign
1.3 Позивни

1.4 Voyage number
1.4 Номер на рейса

2. Port of arrival/departure
2. Пристанище на пристигане/отплаване

3. Date and time of arrival/departure
3. Дата и час на пристигане/отплаване

4. Flag State of ship
4. Държава на флага

5. Name of master
5. Име на капитана

7. Certificate of registry (Port; date; number)
7. Сертификат за регистрация (пристанище, дата, номер)
9. Gross tonnage
9. Бруто тонаж

6. Last port of call/Next port of call
6. Пристанище от което пристига/ за което заминава
8. Name and contact details of ship's agent
8. Име и адрес на корабния агент

10. Net tonnage
10. Нето тонаж

11. Brief particulars of voyage (previous and subsequent ports of call; underline where remaining cargo will be discharged)
11. Кратко описание на пътуването (предишни и следващи междинни спирания, да се подчертае къде ще бъде разтоварена
останалата част от товара)
12. Brief description of the cargo
12. Кратко описание на товара

13. Number of crew
13. Брой членове на екипажа

14. Number of passengers
14. Брой пътници

15. Remarks
15. Забележки

Attached documents
(indicate number of copies)
Приложени документи
(посочете брой копия)
16. Cargo Declaration
16. Декларация за товара

17. Ship's Stores
Declaration
17. Декларация за
корабните провизии

18. Crew List
18. Списък на екипажа

19. Passenger List
20. The ship's requirements in terms of waste and residue
19.
Списък
на reception facilities
пътниците
20. Изисквания на кораба по отношение на отпадъците и
приемните съоръжения
22. Maritime
Declaration of Health
(only on arrival)
22. Морска здравна
декларация (само
при пристигане)

21. Crew's Effects Declaration (only on
arrival)
21. Декларация за вещите на екипажа
(само при пристигане)

23. Date and signature by master, authorized agent or officer
23. Дата и подпис на капитана, упълномощения агент или офицер
For official use
Попълва се от администрацията

мб-ИА

20P174.doc
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CARGO DECLARATION

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ТОВАРА

(IMO FAL Form 2)

Arrival
Пристигане

Departure
Отплаване

Page Number
Стр. номер

1.1 Name of ship

1.2 IMO number

1.1 Име на кораба

1.2 IMO номер

1.3 Voyage number

2. Port where report is made

1.3 Номер на рейса

2. Пристанище, от което е изпратен рапортът

3. Flag State of ship

4. Name of master

3. Държава на флага

4. Име на капитана

5. Port of loading/Port of discharge
5. Пристанище на натоварване/Пристанище на разтоварване
B/L
No.

6. Marks and Numbers
6. Марки и Брой

7. Number and kind of packages; description of
goods or, if available, the HS Code
7. Брой и тип на опаковките; описание на
товара или, ако има валиден HS код

8. Gross weight
8. Бруто тегло

9. Measurement
9. Размери

10. Date and signature by master, authorized agent or officer
10. Дата и подпис на капитана, упълномощения агент или офицер

мб-ИА

20P174.doc
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

SHIP'S STORES DECLARATION

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА КОРАБНИТЕ ПРОВИЗИИ

(IMO FAL Form 3)
Arrival
Пристиган
е

Departure
Отплаване

Page Number
Стр. номер

1.1 Name of ship

1.2 IMO number

1.1 Име на кораба

1.2 IMO номер

1.3 Call sign

1.4 Voyage number

1.3 Позивни

1.4 Номер на рейса

2. Port of arrival/departure

3. Date of arrival/departure

2. Пристанище на пристигане/отплаване

3. Дата на пристигане/отплаване

4. Flag State of ship

5. Last port of call/Next port of call

4. Държава на флага

5. Пристанище от което пристига/ за което заминава

6. Number of persons on board

7. Period of stay

6. Брой лица на кораба

7. Период на престой

8. Name of article
8. Име на предмета

9. Quantity
9. Количество

10. Location on board
10. Място на съхранение

11. Official use
11. Попълва се от администрацията

12. Date and signature by master, authorized agent or officer
12. Дата и подпис на капитана, упълномощения агент или офицер

мб-ИА

20P174.doc

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

4 ИК
ВЕСТН

БРОЙ 69

CREW'S EFFECTS DECLARATION

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ВЕЩИТЕ НА ЕКИПАЖА

(IMO FAL Form 4)

Page Number
Стр. номер
1.1 Name of ship
1.1 Име на кораба

1.2 IMO number
1.2 IMO номер

1.3 Call sign
1.3 Позивни

1.4 Voyage number
1.4 Номер на рейса

2. Flag State of ship
2. Държава на флага
3. No.
4.Family
3. Номер name
по ред
4. Фамилно
име

5.
Given
names
5. Собствено
име
и
презиме

6. Rank or
rating
6. Ранг или
звание

7. Effects ineligible for relief from
customs duties and taxes or subject to
prohibitions or restrictions
7. Вещи, които подлежат на
обмитяване или са предмет на
забрана или ограничения *

8. Signature
8. Подпис

9. Date and signature by master, authorized agent or officer
9. Дата и подпис на капитана, упълномощения агент или офицер

мб-ИА

20P174.doc

8. Given
names
8. Собствено
име и
презиме

9. Rank or
10. Nationality
11. Date of
rating
10. Гражданство birth
11. Дата на
9. Ранг или
раждане
звание

20P174.doc

12. Place 13. Gender
of birth
13. Пол
12. Място
на
раждане
14. Nature
of identity
document
14. Произход на
документа за
самоличност

15. Number
of identity
document
15. Номер на
документа за
самоличност

16.Issuing State of
identity document
16. Държава,
издала
документа за
самоличност

17. Expiry date
of identity
document
17.Валидност на
документа за
самоличност

1.4 Voyage number
1.4 Номер на рейса
5. Last port of call
5. Пристанище от което пристига

ВЕСТНИК

мб-ИА

7. Family
name
7. Фамилно
име

1.3 Call sign
1.3 Позивни
4. Flag State of ship
4. Държава на флага

Page Number
Стр. номер

ДЪРЖАВЕН

18. Date and signature by master, authorized agent or officer
18. Дата и подпис на капитана, упълномощения агент или офицер

6. No.
6. № по
ред

1.1 Name of ship
1.1 Име на кораба
2. Port of arrival/departure
2. Пристанище на пристигане/отплаване

Arrival
Departure
Пристигане
Отплаване
1.2 IMO number
1.2 IMO номер
3. Date of arrival/departure
3. Дата на пристигане/отплаване

(IMO FAL Form 5)

СПИСЪК НА ЕКИПАЖА

CREW LIST

5
БРОЙ 69
С Т Р. 4 5

6. Given
names
6. Собствено име
и презиме

7.
Nationality
7.
Гражданство

8. Date of
birth
8. Дата на
раждане

9. Place of 10. Gender
birth
10. Пол
9. Място
на
раждане
13. Issuing State
of identity or
travel document
13.
Държава,
издала
документа
за
самоличност
или документа
за пътуване

20P174.doc

12.
Serial
number
of
identity or travel
document
12.
Сериен
номер
на
документа
за
самоличност
или документа
за пътуване

14.Expiry date of
identity or travel
document
14. Валидност
на
документа
за самоличност
или документа
за пътуване

15. Port of
embarkation
15. Пристанище
на
качване

1.3 Call sign
1.3 Позивни
4. Flag State of ship
4. Държава на флага

Page Number
Стр. номер

16.
Visa
number
if
appropriate
16. Номер
на
виза,
ако
е
подходящо

17.
Port
of
disembarkation
17. Пристанище
на слизане

18.
Transit
passenger
or
not
18. Транзитен
пътник, или не

ДЪРЖАВЕН

мб-ИА

11. Type of
identity
or
travel
document
11. Вид на
документа за
самоличност
или
документа за
пътуване

2. Port of arrival/departure
2. Пристанище на пристигане/отплаване

Departure
Отплаване

1.2 IMO number
1.2 IMO номер
3. Date of arrival/departure
3. Дата на пристигане/отплаване

Arrival
Пристигане

(IMO FAL Form 6)

46

19. Date and signature by master, authorized agent or officer
19. Дата и подпис на капитана, упълномощения агент или офицер

5.
Family
name
5.
Фамилно име

1.1 Name of ship
1.1 Име на кораба
1.4 Voyage number
1.4 Номер на рейса

PASSENGER LIST

СПИСЪК НА ПЪТНИЦИТЕ

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 69

6. Reference
Number
6. Референтен №

мб-ИА

Подпис на агента

Signature of Agent

16.1 Place and date
16.1 Място и дата

7. Marks & Numbers
- Freight container Identification No(s)
- Vehicle registration No(s).
7. Маркировки&Брой
Идентификационен/нни № на
контейнер/и,
Регистрационен/нни № на
автомобил/и
8. UN
Number
8. Номер по
класификацията на
ООН

2. Flag State of ship
2. Държава на флага

1.2 IMO number
1.2 IMO номер

9. Proper Shipping
Name/(Technical
Specifications)
9. Правилните
технически имена на
опасните или
замърсяващите
околната среда
товари

20P174.doc

10. Class/
(Subsidiary
Risk(s))
10. Клас/
Допълнителен
риск/ове по
Кодекса IMDG

11. Packing
Group
11. Пакетирана
група

3. Port of loading
3. Пристанище на натоварване
13. Number and
kind of
packages
13. Брой и вид
на пакети

14. Mass (kg) or
Volume (L)
14. Маса (в кг)
или Обем
(в L)

4. Port of discharge
4. Пристанище на разтоварване
12. Additional
Information/Marine
Pollutant/Flash
point/etc.
12. Допълнителна
информация/Морски
замърсител/Точка на
запалване/т.н.

1.3 Call sign
1.3 Позивни

Page Number
Стр. номер

15.EmS
15.
Аварийни
действия
по
Кодекса
IMDG

“

ДЪРЖАВЕН

16. Shipping Agent
16. Корабен агент

5. Stowage
Position
5. Място на
натоварване

1.4 Voyage number
1.4 Номер на рейса

1.1 Name of ship
1.1 Име на кораба

(Изисквано от SOLAS 74, Гл.VII, правило 4.2 и 7-2.2, MARPOL 73/78, Анекс III, правило 4.2 и Гл 5.4, параграф 5.4.3.1 от Кодекса IMDG)

(As required by SOLAS 74, chapter VII, regulations 4.2 and 7-2.2, MARPOL, Annex III, regulation 4.2 and chapter 5.4, paragraph 5.4.3.1 of the IMDG Code)

DANGEROUS GOODS MANIFEST
МАНИФЕСТ ЗА ОПАСНИ ТОВАРИ
(IMO FAL Form 7)

7
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ВЕСТНИК
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4 8 § 10. Приложение № Д12
Ъ Ркъм
Ж Ачл.
ВЕН
В Еал.
СТН
К 1 и чл. 36е, ал. 1,Б Рт.
О Й2 6 9
36г,
1,И т.
се изменя така:
§ 10. Приложение № 12 към чл. 36г, ал. 1, т. 1 и чл. 36е, ал. 1, т. 2 се изменя така:

С Т Р.

„Приложение
№ 12
„Приложение
№ към
12 към
чл. 36г, ал. 1, т.
1 и ал.
чл.
ал.36е,
1, ал.
т. 1,2т. 2
чл. 36г,
1, 36е,
т. 1 и чл.
Danube Navigation Standard Form (DAVID)
Стандартен формуляр за корабоплаване по река Дунав (DAVID)
CREW LIST
СПИСЪК НА ЕКИПАЖА
Arrival
Пристига

Page Number
Номер
на
страница

Departure
Отплава

1.1 Name and type of ship (main vessel) including
previous name(s) of ship – if applicable
1.1 Име и вид на кораба ( основен съд), включително
предишно име(имена) на кораба, ако е приложимо

1.2 Ship number/ENI-European Number of Identification (main
vessel)
1.2 Номер на кораба/ УЕИН - Уникален европейски
идентификационен номер ( основен съд)

1.3 MMSI number - if applicable
1.3 MMSI номер, ако е приложимо

1.4 Vessel certificate valid until (main vessel)
1.4 Корабното удостоверение е валидно до (основен съд)

2. Port of arrival/departure
2. Пристанище на пристигане/отплаване

3. Date and time of arrival/departure
3. Дата и час на пристигане/отплаване

4. Nationality of ship (country/area of registration) 5. Brief particulars of voyage (previous and subsequent ports)
5. Кратки данни за пътуването (предишно и следващо
including previous nationality of ship – if applicable
4. Националност на кораба (държава/място на пристанище)
регистрация), включително предишна националност,
ако е приложимо
6. No
6. N

7. Family name,
given names
7. Фамилно име,
собствено име и
презиме

8. Rank or 9. Nationality
9. Гражданство
rating
8. Ранг
или
длъжност

10.Date and
place of birth
10. Дата и
място на
раждане

11. Type and
number
of
identity
document
11. Вид и
номер
на
документа за
самоличност

12.
Issuing
country of identity
document
12.
Издаваща
документа
за
самоличност
държава

13. Gender
of the person
(Mr. or Ms.)
13. Пол на
лицето

14. Date and signature by master, authorized agent or officer
14. Дата и подпис на капитана, упълномощен агент или офицер

“

мб-ИА

20P174.doc

мб-ИА

9. Serial number of identity or travel
document
9. Сериен номер на документа за
самоличност или на документ за
пътуване

8. Type of identity or travel document
8. Вид на документа за самоличност
или на документ за пътуване

5. Family name, given names
5. Фамилно име, собствено име
и презиме

3. Date and time of arrival/departure
3. Дата и час на пристигане/отплаване

20P174.doc

Departure
Отплава

Page Number
Номер на страница

Type

Serial number
Сериен номер

Issuing
country
Издаваща
държава

Expiry date
Валидност

15. Date on visa or residence permit – if applicable
15. Дата на визата или разрешително за пребиваване, ако е
приложимо

4. Nationality of ship (country/area of registration) including
previous nationality of ship – if applicable
4. Националност на кораба (държава/място на
регистрация), включително предишна националност, ако
е приложимо

1.3 MMSI number - if applicable
1.3 MMSI номер, ако е приложимо

Arrival
Пристига

“

ДЪРЖАВЕН

16. Date and signature by master, authorized agent or officer
16. Дата и подпис на капитана, упълномощен агент или офицер

10. Issuing country of identity or travel
document
10. Държава, издала документа за
самоличност или документа за
пътуване

2. Port of arrival/departure
2. Пристанище на пристигане/отплаване

11. Port of embarkation
11. Пристанище на качване

1.4 Vessel certificate valid until (main vessel)
1.4 Корабното удостоверение е валидно до
(основен съд)

6. Nationality
6. Гражданство

1.2 Ship number/ENI-European Number of Identification (main
vessel)
1.2 Номер на кораба/УЕИН – Уникален европейски
идентификационен номер (основен съд)

12. Port of disembarkation
12. Пристанище на слизане

1.1 Name and type of ship (main vessel) including previous name(s) of
ship – if applicable
1.1 Име и вид на кораба (основен съд), включително предишно
име(имена) на кораба, ако е приложимо

7. Date and place of birth
7. Дата и място на раждане

PASSENGER LIST
СПИСЪК НА ПЪТНИЦИТЕ

13.Transit passenger or not
13. Транзитен пътник или не

„Приложение № 13
към чл. 36г, ал. 1, т. 2 и чл. 36е, ал. 1, т. 3

Danube Navigation Standard Form (DAVID)
Стандартен формуляр за корабоплаване по река Дунав (DAVID)

§ 11. Приложение № 13 към чл. 36г, ал. 1, т. 2 и чл. 36е, ал. 1, т. 3 се изменя така:

§ 11. Приложение № 13 към чл. 36г, ал. 1, т. 2 и чл. 36е, ал. 1, т. 3 се изменя така:
„Приложение № 13 към чл. 36г, ал. 1, т. 2 и чл. 36е, ал. 1, т. 3

12

14. Gender of the person
14. Пол на лицето

БРОЙ 69
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 9

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 69
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§ 12. Приложение № 15 към чл. 36д, ал. 1, т. 1 и чл. 36е, ал. 1, т. 5 се изменя така:

§ 12. Приложение № 15 към чл. 36д, ал. 1, т. 1 и чл. 36е, ал. 1, т.
„Приложение № 15
5 се изменя така:
към1,
чл.т.36д,
1, т.
1 и ал.
чл. 36е,
ал.5 1, т. 5
„Приложение № 15 към чл. 36д, ал.
1 иал.
чл.
36е,
1, т.
Danube Navigation Standard Form (DAVID)
Стандартен формуляр за корабоплаване по река Дунав (DAVID)
ARRIVAL AND DEPARTURE REPORT
ДОКЛАД ЗА ПРИСТИГАНЕ И ОТПЛАВАНЕ
Arrival
Пристигане

Departure
Отплаване

1.2 Ship number/ENI-European Number of Identification
1.1 Name and type of ship (main vessel) including previous name(s) of ship – if applicable
1.1 Име и вид на кораба (основен съд), включително предишно име (имена) на кораба, (main vessel)
1.2 Номер на кораба/УЕИН–Уникален европейски
ако е приложимо
идентификационен номер (основен съд)
1.3 MMSI number - if applicable
1.3 MMSI номер, ако е приложимо

1.4 Vessel certificate valid until (main vessel)
1.4 Корабното удостоверение е валидно до (основен
съд)

2. Port of arrival/departure
2. Пристанище на пристигане/отплаване

3. Date and time of arrival/departure
3. Дата и час на пристигане/отплаване

4. Nationality of ship (country/area of 5. Name of master
registration) including previous nationality of 5. Име на капитана
ship – if applicable
4. Националност на кораба (държава/място
на регистрация), включително предишна
националност, ако е приложимо

6. Control point/border crossing point
6. Място на контрол/Граничен контролно-пропускателен
пункт

7. Total length [m]/Total width [m]
7. Обща дължина [m]/Обща ширина [m]

8. Name and contact details of ship operator
8. Име и данни за контакт на корабния оператор

9. Actual draught [m]
9 . Деиствително газене [m]

10. Maximum tonnage [t]/ Total quantity of
cargo [t]
10.
Максимална
товароподемност
[т]/Общо количество на товара [т]/

11. Position of the ship in the port (berth or station) – if applicable
11. Място на кораба в пристанището (стоянка, кей, терминал)
- ако е приложимо
12. Brief particulars of voyage (previous and subsequent ports; underline where cargo will be discharged)
12. Кратко описание на пътуването (предишни и следващи пристанища; подчертайте къде ще бъде разтоварен товарът)
13. Brief description of the cargo
13. Кратко описание на товара
14. EORI/Economic Operators' Registration and 15. Number of crew
15. Брой членове на екипажа
Identification
- if applicable
14. EORI/ Регистрация и идентификация на
икономически оператор, ако е приложимо

18. Remarks
18. Забележки

17.
Number
of
passengers
16. Navigation mode (A1, A2, B) – if applicable
16. Навигационен режим(A1, A2, B), ако е - if applicable
17. Брой пътници, ако е приложимо
приложимо
Attached documents – if applicable
(indicate number of copies)
Приложени документи, ако е приложимо
(посочете брой копия)
19. Cargo Declaration
19. Декларация за товара

20. Ship’s Stores Declaration
20. Декларация за корабните провизии

21. Crew List
21. Списък на екипажа

22. Passenger List
22. Списък на пътниците

25. Declaration of
24. Crew’s Effects Declaration
Health (only on arrival)
(only on arrival)
24. Декларация за вещите на екипажа (само при 25. Здравна декларация (само при
пристигане)
пристигане)

23. The ship’s requirements in terms of waste and
residue reception facilities
23. Изисквания на кораба по отношение на
отпадъците и приемните съоръжения за тях

26. Date and signature by master, authorized agent or officer
26. Дата и подпис на капитана, упълномощен агент или офицер
мб-ИА

20P174.doc

мб-ИА

5602

Вярно,

Ship number/
ENI
Номер на
кораб/ УЕИН

ЗА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ
“ПРАВИТЕЛСТВЕНА КАНЦЕЛАРИЯ”:
/Жана Кадънкова/

ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА
МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

Vessel certificate
valid until
Корабно
удостоверение
валидно до:

Vessel data / Данни за кораба

20P174.doc

Port of arrival
Пристига от
пристанище

Port of departure
Отплава за
пристанище

Type of cargo
Вид на товара

“

Quantity of
cargo [t]
Количество
на товара [t]

Cargo data / Данни за товара

Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

Maximum tonnage
[t]
Максимална
товароподемност
[t]

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Бойко Борисов

Main vessel
Основен съд
Vessel 2
Кораб 2
Vessel 3
Кораб 3
Vessel 4
Кораб 4
Vessel 5
Кораб 5
Vessel 6
Кораб 6
Vessel 7
Кораб 7
Vessel 8
Кораб 8
Vessel 9
Кораб 9
Vessel 10
Кораб 10

Name and type of vessel including
previous name(s) of ship – if applicable
Име и вид на кораба, включително
предишно име (имена) на кораба, ако е
приложимо

27. Convoy information (to be filled out for pushed and coupled convoys only):
27. Информация за състава (попълва се само за тласкани и прикачени състави)

Danube Navigation Standard Form (DAVID)
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С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175
ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по
бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер
в размер 106 043 350 лв. по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г.
за еднократно изплащане на допълнителна
сума към пенсиите за август 2020 г.
(2) Допълнителната сума по ал. 1 е в размер
50 лв. и се изплаща към пенсията или сбора
от пенсиите заедно с добавките и компенсациите към тях на всеки пенсионер.
(3) Допълнителната сума по ал. 1 се изплаща над ограничението по § 6, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби на
Кодекса за социално осигуряване.
Чл. 2. Средствата по чл. 1, ал. 1 да се
осигурят за сметка на преструктуриране на
разходите и/или трансферите по централния
бюджет за 2020 г.
Чл. 3. 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.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на управителя на Националния
осигурителен институт.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 август 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков

ВЕСТНИК

хора, домове за хора с увреждания, домове за
резидентни услуги, дневни центрове за деца,
центрове за настаняване от семеен тип и др.),
в съответствие с обявения от правителството
пакет от нови социално-икономически мерки
до края на 2020 г. в общ размер 24 591 674 лв.,
разпределени съгласно приложението.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 се
предоставят по бюджетите на общините от
централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 2. Трансферите по чл. 1, ал. 1 да се
осигурят чрез преструктуриране на разходи
и/или трансфери по централния бюджет за
2020 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г., включително на
бюджетните взаимоотношения на общините
с централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона
за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
1 август 2020 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Код
по
ЕБК

Община

5603

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176
ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери
по бюджетите на общините за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери по бюджетите на общините за изпълнение
на мярката за увеличение, считано от 1 август
2020 г., на стандартите по делегираните от
държавата дейности за училищното и детското
здравеопазване и здравните кабинети за достигане на определените по Колективния трудов
договор в отрасъл „Здравеопазване“ размери
на възнаграждения, както и на стандартите
в социалната сфера (домове за възрастни
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Средства
за периода
1 август –
31 декември
2020 г.,
ф-я „Здравеопазване“

Средства
за периода
1 август –
31 декември
2020 г.,
ф-я „Социално осигуряване, подпомагане и
грижи“

ОБЛАСТ
БЛАГОЕВГРАД
5101 Банско

10 925

59 975

5102 Белица

6 634

15 240

5103 Благоевград

218 684

181 602

5104 Гоце Делчев

51 380

144 442

5105 Гърмен

9 545

10 583

5106 Kресна

18 652

17 427

5107 Петрич

33 838

37 096

5108 Pазлог

16 138

79 945

5109 Cандански

76 544

87 677

БРОЙ 69
Код
по
ЕБК

Община

ДЪРЖАВЕН
Средства
за периода
1 август –
31 декември
2020 г.,
ф-я „Здравеопазване“

Средства
за периода
1 август –
31 декември
2020 г.,
ф-я „Социално осигуряване, подпомагане и
грижи“

5110 Cатовча

32 978

0

5111 Cимитли

8 926

79 527

5112 Cтрумяни

3 152

41 190

5113 Xаджидимово

4 899

1 058

5114 Якоруда

4 629

12 933

5199 ОБЛАСТ
БУРГАС
5201 Aйтос

12 637

32 066

5202 Бургас

348 012

220 262

3 408

59 800

5203 Kамено

ВЕСТНИК
Код
по
ЕБК

Община

5401 Bелико
Tърново

С Т Р. 5 3
Средства
за периода
1 август –
31 декември
2020 г.,
ф-я „Здравеопазване“

Средства
за периода
1 август –
31 декември
2020 г.,
ф-я „Социално осигуряване, подпомагане и
грижи“

231 982

344 752

5402 Горна
Oряховица

74 521

111 900

5403 Eлена

19 077

37 051

5404 Златарица

1 905

25 687

5405 Лясковец

19 275

4 133

5406 Павликени

37 750

86 925

3 271

10 485

5407 Полски
Tръмбеш
5408 Cвищов

15 247

107 554

6 016

35 477

6 835

28 475

2 625

65 937

368

66 550

4 993

148 956

43 948

138 746

14 044

129 697

5409 Cтражица

5205 Mалко
Tърново

1 348

52 801

5410 Cухиндол

5206 Hесебър

20 276

3 844

5499 ОБЛАСТ
ВИДИН

5207 Поморие

13 320

69 848

5208 Приморско

2 890

21 590

5209 Pуен

7 155

0

5210 Cозопол

4 708

27 189

5503 Брегово

11 090

74 516

5504 Bидин

5212 Cунгурларе

5 733

36 568

5505 Грамада

1 338

0

5213 Царево

5 838

0

5506 Димово

4 006

39 294

5507 Kула

1 363

33 475

427

0

5509 Hово село

1 174

58 339

5510 Pужинци

2 485

8 663

688

50 733

5204 Kарнобат

5211 Средец

5299 ОБЛАСТ
ВАРНА
5301 Aврен

5501 Белоградчик
5502 Бойница

5508 Mакреш
2 339

2 850

5302 Aксаково

10 330

24 960

5303 Белослав

9 563

0

5304 Бяла

1 270

18 270

774 690

369 312

5306 Bетрино

1 311

3 767

5601 Борован

3 427

25 430

5307 Bълчи дол

3 920

41 400

31 990

96 845

5308 Девня

5 130

13 567

5602 Бяла
Cлатина

5309 Долни
чифлик

7 723

88 282

5603 Bраца

124 418

141 215

16 905

86 956

5310 Дългопол

4 316

2 917

3 545

0

5311 Провадия

11 188

52 490

5607 Mездра

11 347

61 621

5312 Cуворово

4 309

11 542

5608 Mизия

2 728

13 183

12 680

3 075

3 329

75 486

5305 Bарна

5399 ОБЛАСТ
ВЕЛИКО
ТЪРНОВО

5511 Чупрене
5599 ОБЛАСТ
ВРАЦА

5605 Kозлодуй
5606 Kриводол

5609 Oряхово
5610 Pоман

С Т Р.
Код
по
ЕБК

54

ДЪРЖАВЕН
Средства
за периода
1 август –
31 декември
2020 г.,
ф-я „Социално осигуряване, подпомагане и
грижи“

ВЕСТНИК

Средства
за периода
1 август –
31 декември
2020 г.,
ф-я „Здравеопазване“

5611 Xайредин

2 301

25 450

6099 ОБЛАСТ
ЛОВЕЧ
6101 Aприлци

808

18 083

5701 Габрово

115 840

118 933

6102 Летница

2 271

15 638

5702 Дряново

25 473

111 732

6103 Ловеч

81 680

165 703

5703 Cевлиево

22 621

159 671

6104 Луковит

22 742

50 522

3 456

34 696

6105 Tетевен

23 606

42 567

6106 Tроян

48 743

52 455

6107 Угърчин

3 591

17 678

6108 Ябланица

5 251

0

5704 Tрявна
5799 ОБЛАСТ
ДОБРИЧ

Община

Средства
за периода
1 август –
31 декември
2020 г.,
ф-я „Здравеопазване“

Средства
за периода
1 август –
31 декември
2020 г.,
ф-я „Социално осигуряване, подпомагане и
грижи“

Община

5699 ОБЛАСТ
ГАБРОВО

Код
по
ЕБК

БРОЙ 69

5801 Балчик

6 673

25 359

5802 Генерал
Тошево

7 127

3 075

5803 Добрич

200 668

236 614

6 635

23 729

6201 Берковица

33 008

145 715

4 108

20 340

5804 Добричка

6199 ОБЛАСТ
МОНТАНА

5805 Kаварна

28 619

58 117

6202 Бойчиновци

5806 Kрушари

1 249

16 134

6203 Брусарци

2 798

0

5807 Tервел

16 055

9 417

6204 Bълчедръм

5 312

17 840

5808 Шабла

10 523

6 681

6205 Bършец

3 408

7 944

430

49 115

30 015

150 778

2 697

1 058

123 343

147 513

6210 Чипровци

1 125

0

6211 Якимово

1 342

0

6206 Георги Дамяново

5899 ОБЛАСТ
КЪРДЖАЛИ
5901 Aрдино

3 778

26 342

5902 Джебел

3 923

3 075

5903 Kирково

5 926

4 070

5904 Kрумовград

7 795

55 233

5905 Kърджали

49 688

102 028

5906 Mомчилград

22 334

31 272

2 164

7 600

5907 Черноочене
5999 ОБЛАСТ
КЮСТЕНДИЛ
6001 Бобовдол
6002 Бобошево
6003 Дупница

2 665

46 267

6207 Лом
6208 Mедковец
6209 Mонтана

6299 ОБЛАСТ
ПАЗАРДЖИК
6301 Батак

2 361

79 938

6302 Белово

2 886

26 290

6303 Брацигово

4 982

48 492

6304 Bелинград

15 142

112 059

426

0

921

58 512

63 365

43 937

6306 Пазарджик

55 978

314 951

6307 Панагюрище

11 660

31 850

6308 Пещера

10 803

42 326

6309 Pакитово

9 218

23 644

6305 Лесичово

6004 Kочериново

1 850

22 600

6005 Kюстендил

29 351

148 938

6006 Hевестино

884

0

6007 Pила

759

32 767

6008 Cапарева
баня

11 904

0

6310 Cептември

9 650

23 000

6311 Cтрелча

2 818

2 917

6009 Tрекляно

58

0

6312 Сърница

1 426

8 479

БРОЙ 69
Код
по
ЕБК

Община

ДЪРЖАВЕН
Средства
за периода
1 август –
31 декември
2020 г.,
ф-я „Здравеопазване“

Средства
за периода
1 август –
31 декември
2020 г.,
ф-я „Социално осигуряване, подпомагане и
грижи“

6399 ОБЛАСТ
ПЕРНИК
6401 Брезник

1 857

26 094

6402 Земен

916

0

6403 Kовачевци

192

30 250

105 268

100 367

6405 Pадомир

9 032

98 437

6406 Tрън

2 670

26 706

6404 Перник

6499 ОБЛАСТ
ПЛЕВЕН
6501 Белене

4 603

7 490

6502 Гулянци

9 357

3 075

6503 Долна Mитрополия

7 820

12 146

6504 Долни
Дъбник

4 384

11 552

6505 Искър

2 672

0

6506 Левски

27 441

21 886

1 626

35 190

309 538

177 140

1 611

44 948

6510 Червен бряг

40 363

34 939

6511 Kнежа

29 717

0

6507 Hикопол
6508 Плевен
6509 Пордим

6599 ОБЛАСТ
ПЛОВДИВ
6601 Aсеновград

ВЕСТНИК
Код
по
ЕБК

Община

19 647

6617 Куклен

4 738

0

6618 Сопот

19 295

21 571

4 203

0

6702 Исперих

36 087

76 583

6703 Kубрат

29 693

37 388

6704 Лозница

2 380

19 221

6705 Pазград

83 624

201 200

6706 Cамуил

2 747

126 715

6707 Цар Калоян

2 328

12 779

6801 Борово

1 437

62 217

6802 Бяла

3 708

24 576

6803 Bятово

6 631

3 075

6804 Две могили

8 457

27 348

6805 Иваново

1 402

3 646

341 319

479 178

6807 Cливо поле

3 859

11 888

6808 Ценово

1 246

6 467

721

39 522

3 093

40 480

12 579

63 060

2 176

27 128

130 433

232 602

6906 Cитово

1 465

0

5 364

35 893

4 887

32 937

44 493

66 105

204 518

278 658

9 509

104 538

6699 ОБЛАСТ
РАЗГРАД
6701 Завет

6799 ОБЛАСТ
РУСЕ

6806 Pусе

6602 Брезово

1 535

38 332

6899 ОБЛАСТ
СИЛИСТРА

6603 Kалояново

4 939

29 533

6901 Aлфатар

6604 Kарлово

48 206

112 364

6605 Кричим

5 331

6 465

6606 Лъки

1 133

18 400

6607 „Mарица“

14 868

0

6608 Перущица

4 732

0

816 104

634 311

6610 Първомай

12 899

39 455

6907 Tутракан

6611 Pаковски

23 541

19 360

6612 „Pодопи“

20 243

0

6999 ОБЛАСТ
СЛИВЕН

6 608

28 558

6614 Стамболийски

25 608

18 387

6615 Cъединение

5 060

6902 Главиница
6903 Дулово
6904 Kайнарджа
6905 Cилистра

7001 Kотел
7002 Hова Загора
7003 Cливен

3 075

Средства
за периода
1 август –
31 декември
2020 г.,
ф-я „Социално осигуряване, подпомагане и
грижи“

3 696

87 891

6613 Cадово

Средства
за периода
1 август –
31 декември
2020 г.,
ф-я „Здравеопазване“

6616 Xисаря

48 620

6609 Пловдив

С Т Р. 5 5

7004 Tвърдица

С Т Р.
Код
по
ЕБК

56
Община

ДЪРЖАВЕН
Средства
за периода
1 август –
31 декември
2020 г.,
ф-я „Здравеопазване“

Средства
за периода
1 август –
31 декември
2020 г.,
ф-я „Социално осигуряване, подпомагане и
грижи“

7099 ОБЛАСТ
СМОЛЯН

ВЕСТНИК
Код
по
ЕБК
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Средства
за периода
1 август –
31 декември
2020 г.,
ф-я „Социално осигуряване, подпомагане и
грижи“

Община

Средства
за периода
1 август –
31 декември
2020 г.,
ф-я „Здравеопазване“

7320 Cливница

4 251

5 088

529

0

2 796

0

0

0

7321 Чавдар

7101 Баните

860

2 917

7102 Борино

610

0

7103 Девин

5 643

4 613

7104 Доспат

2 621

9 858

24 634

21 152

7401 Братя
Даскалови

2 786

2 117

7106 Mадан

4 591

27 029

7402 Гурково

3 321

0

7107 Hеделино

3 029

16 163

7403 Гълъбово

4 350

29 042

7108 Pудозем

3 431

14 788

7404 Kазанлък

148 027

196 249

7109 Cмолян

27 245

190 924

7405 Mъглиж

6 676

1 588

4 265

11 125

7406 Николаево

3 216

2 917

1 672 428

1 217 944

516

0

7105 Златоград

7110 Чепеларе
7225 СТОЛИЧНА ОБЩИНА
7299 ОБЛАСТ
СОФИЙСКА
7301 Антон

0

7302 Божурище

6 555

1 688

7303 Ботевград

54 100

70 532

7304 Годеч

2 014

0

7305 Горна Mалина

4 161

2 917

7306 Долна баня

4 277

97 294

7307 Драгоман

7 299

29 563

7308 Eлин Пелин

15 666

4 613

7309 Eтрополе

28 256

17 858

7310 Златица

2 661

8 479

7311 Ихтиман

7 901

18 360

708

0

8 611

0

13 289

23 438

588

7316 Пирдоп
7317 Правец

7313 Kостенец
7314 Kостинброд
7315 Мирково

7318 Cамоков
7319 Cвоге

7399 ОБЛАСТ
СТАРА
ЗАГОРА

7407 Oпан
7408 Павел баня

29 591

10 154

7409 Pаднево

10 663

30 866

402 000

416 530

27 092

27 612

7501 Aнтоново

1 366

0

7502 Oмуртаг

28 349

476

7410 Cтара
Загора
678

7312 Kопривщица

7322 Челопеч

7411 Чирпан
7499 ОБЛАСТ
ТЪРГОВИЩЕ

7503 Oпака

1 306

7 910

7504 Попово

10 763

102 245

124 383

120 795

27 599

80 565

7602 Ивайловград

2 386

14 995

7603 Любимец

7505 Tърговище
7599 ОБЛАСТ
ХАСКОВО
7601 Димитровград

26 593

0

7604 Mаджарово

727

0

0

7605 Mинерални
бани

1 318

2 917

4 650

16 878

7606 Cвиленград

41 573

67 603

5 963

43 974

16 771

82 444

7607 Cимеоновград

14 290

8 988

7 886

45 540

7608 Cтамболово

1 661

3 075

БРОЙ 69
Код
по
ЕБК

Община

7609 Tополовград

ДЪРЖАВЕН
Средства
за периода
1 август –
31 декември
2020 г.,
ф-я „Здравеопазване“

Средства
за периода
1 август –
31 декември
2020 г.,
ф-я „Социално осигуряване, подпомагане и
грижи“

3 678

39 818

7610 Xарманли

11 437

38 066

7611 Xасково

64 803

147 023

13 982

20 498

7702 Bенец

1 821

3 844

7699 ОБЛАСТ
ШУМЕН
7701 Велики
Преслав
7703 Bърбица

3 724

0

7704 Kаолиново

3 972

0

7705 Kаспичан

3 947

30 444

7706 Hикола
Kозлево

2 557

0

20 232

101 074

3 138

99 121

7707 Hови пазар
7708 Cмядово
7709 Xитрино

1 143

0

270 643

236 472

7801 Болярово

1 257

87 486

7802 Eлхово

6 269

40 845

7803 Cтралджа

6 408

34 068

7804 „Tунджа“

9 914

24 904

97 097

171 604

9 621 491

14 970 183

7710 Шумен
7799 ОБЛАСТ
ЯМБОЛ

7805 Ямбол
ВСИЧКО
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удължена с решения № 378, 418 и 482 на Министерския съвет от 2020 г., като не повече
от едно на сто от тези средства могат да се
разходват за администриране на финансовата
подкрепа.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на културата за 2020 г. по „Политика
в областта на създаване и популяризиране на
съвременно изкуство в страната и в чужбина
и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Национален
фонд „Култура“.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат показателите по чл. 17, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата за 2020 г. и да
уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по
централния бюджет за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните
финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5605
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 178
ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177
ОТ 31 ЮЛИ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджетите на министерства за 2020 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на културата
за 2020 г. в размер 15 000 000 лв. за финансова
подкрепа на програми и проекти за частни
културни организации и дейци в областта на
културата и изкуствата, упражняващи свободни професии в условията на извънредна
епидемична обстановка, обявена с Решение
№ 325 на Министерския съвет от 2020 г. и

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджетите на министерства за 2020 г. в
размер до 8 000 000 лв. за предоставяне на
еднократна помощ за ползване на основни
туристически услуги за вътрешен туризъм на
единична стойност 210 лв. за лицата, които
пряко са осъществявали или осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяване
на разпространението и/или преодоляване на
последиците от COVID-19.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата
за 2020 г.
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1. по бюд жета на Министерст вото на
здравеопазването – до 4 900 000 лв., в т.ч.
за трансфер към бюджета на Националната
здравноосигурителна каса;
2. по бюджета на Министерството на вътрешните работи – до 2 500 000 лв.;
3. по бюджета на Министерството на труда
и социалната политика – до 370 000 лв.;
4. по бюджета на Министерството на отбраната – до 190 000 лв.;
5. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството – до
40 000 лв.
(3) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите/
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1
да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г.
по „Политика в областта на промоцията,
превенцията и контрола на общественото
здраве“, бюджетна програма „Профилактика
и надзор на заразните болести“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 1 да се
увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
(3) На база на фактически извършени
плащания министърът на здравеопазването
предоставя трансфер към бюджета на Националната здравноосигурителна каса за сметка
на одобрените разходи по чл. 1, ал. 2, т. 1.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да
се увеличат разходите по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.,
както следва:
1. по „Политика в областта на противодействието на престъпността и опазването
на обществения ред“, бюджетна програма
„Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция“ – с
1 625 000 лв.;
2. по „Политика в областта на защитата на
границите и контрол на миграционните процеси“, бюджетна програма „Граничен контрол,
охрана на държавната граница, регулиране
и контрол на миграционните процеси“ – с
375 000 лв.;
3. по „Политика в областта на пожарната
безопасност и защитата на населението при
извънредни ситуации“, бюджетна програма
„Пожарна безопасност и защита на населението при пожари, бедствия и извънредни
ситуации“ – с 500 000 лв.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се
увеличат показателите по чл. 12, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 4. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3
да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на труда и социалната политика
за 2020 г. по „Политика в областта на соци-
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алното подпомагане и равнопоставеността
на жените и мъжете“, бюджетна програма
„Социални помощи“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 3 да се
увеличат показателите по чл. 14, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 5. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4
да се увеличат разходите по бюджета на
Министерството на отбраната за 2020 г. по
„Политика в областта на отбранителните способности“, бюджетна програма „Медицинско
осигуряване“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 4 да се
увеличат показателите по чл. 11, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 6. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 5
да се увеличат разходите по бюджета на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2020 г. по „Политика
за поддържане, модернизация и изграждане
на техническата инфраструктура, свързана с
подобряване на транспортната достъпност и
интегрираното управление на водните ресурси
и геозащита“, бюджетна програма „Рехабилитация и изграждане на пътна инфраструктура“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 5 да се
увеличат показателите по чл. 22, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 7. Министрите на първостепенните
разпоредители с бюджет по чл. 1, ал. 2 да
извършат съответните промени по бюджетите
си за 2020 г. на база фактически извършени
разходи и да уведомят министъра на финансите.
Чл. 8. 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 и във връзка с чл. 27 от Закона за
мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на
Народното събрание от 13 март 2020 г., и за
преодоляване на последиците.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването,
министъра на вътрешните работи, министъра
на труда и социалната политика, министъра
на отбраната и министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5606
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
ВТОРИ ДОПЪЛНИТЕЛЕН
ПРОТОКОЛ

към Всемирната пощенска конвенция от
третия извънреден конгрес на Всемирния
пощенски съюз
(Ратифициран със закон, приет от 44-то Народно събрание на 8 юли 2020 г. – ДВ, бр. 65
от 2020 г. В сила за Република България от
1 януари 2020 г.)
Долуподписаните пълномощни представители на правителствата на страните – членки
на Съюза, по време на извънредния конгрес
в Женева на основание член 22.3 от Устава
на Всемирния пощенски съюз, сключен на
10 юли 1964 г. във Виена, по общо съгласие и
при условията на член 25.4 от Устава изготвиха
в настоящия Втори допълнителен протокол
изменения към Всемирната пощенска конвенция, приета в Истанбул на 6 октомври 2016 г.
и изменена с Допълнителния протокол, приет
в Адис Абеба на 7 септември 2018 г.
Член I
(изменя чл. 28)
Крайни разходи. Общи разпоредби
1. С уговорката на предвидените в Правилниците случаи на освобождаване всеки избран
оператор, който получава от друг избран оператор писмовни пратки, има право да събере
от избрания оператор на местоподаването
възнаграждение за покриване на разходите,
направени по отношение на получената международна поща.
2. За прилагането на разпоредбите, касаещи
заплащането на крайните разходи от техните
избрани оператори, страните и териториите се
класифицират съгласно списъците, изготвени
за целта от Конгреса с резолюция С 7/2016 г.,
както следва:
2.1. с трани и територии, участващи в целевата система преди 2010 г. (група I);
2.2. с т ра н и и т ери т ори и, у час т ва щ и в
целевата система от 2010 г. и 2012 г.
(група II);
2.3. с трани и територии в целевата система
от 2016 г. (група III);
2.4. с трани и територии в преходната система (група IV).
3. Разпоредбите на настоящата Конвенция,
които се отнасят до плащането на крайните
разходи, представляват преходни мерки, воде-
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щи до приемането на система за разплащане,
която отчита специфичните елементи на всяка
страна в края на преходния период.
4. Достъп до вътрешния режим. Директен
достъп.
4.1. По принцип всеки избран оператор
на страна, която се е присъединила
към целевата система преди 2010 г.,
прави достъпни за останалите избрани
оператори всички цени, срокове и условия, които предлага във вътрешния
си режим, при условия, идентични
на тези, предлагани на националните
им клиенти. Избраният оператор на
местоназначението прецен ява дали
избраният оператор на местопроизхождението е изпълнил или не правилата
и условията на директния достъп.
4.2.Избраните оператори на страните, които са се присъединили към целевата
система преди 2010 г., правят достъпни
за останалите избрани оператори на
страните, които са се присъединили към
целевата система преди 2010 г., всички
цени, срокове и условия, предлагани в
рамките на тяхната вътрешна услуга,
при условия, идентични на тези, предлагани на националните им клиенти.
4.3. И збраните оператори на страните, които са се присъединили към целевата
система от 2010 г., могат да изберат
да направят достъпни за ограничен
брой избрани оператори условията,
предлагани в рамките на вътрешната
им служба, на реципрочна основа за
изпитателен срок от две години. След
изтичането на този период те трябва да
изберат между двете възможности: да
прекратят предоставянето на достъпа
до условията, предлагани в рамките на вътрешната им услуга, или да
продължат по този път и да направят
условията, предлагани в рамките на
тяхната вътрешна услуга, достъпни за
всички избрани оператори. Все пак,
ако избраните оператори на страните,
които са се присъединили към целевата
система от 2010 г., поискат да получат
от избраните оператори на страните,
които са били в целевата система преди
2010 г., да прилагат за тях условията,
предлагани в рамките на вътрешната
им услуга, те трябва да предоставят на
всички останали избрани оператори
цените, сроковете и условията, които
предлагат в рамките на вътрешната
им услуга, при условия, идентични на
тези, предлагани на националните им
клиенти.
4.4. Избраните оператори от страните в преходната система могат да изберат да не
правят достъпни за останалите избрани
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оператори условията, предлагани във
вътрешната им услуга. Тези избрани
оператори могат все пак да изберат
да направят достъпни за ограничен
брой избрани оператори условията,
предлагани в рамките на вътрешната
им услуга, на реципрочна основа за
изпитателен срок от две години След
изтичането на този период те трябва
да изберат между две възможности: да
прекратят предоставянето на достъпа до
условията, предлагани във вътрешната
им услуга, или да продължат по този път
и да направят условията, предлагани
в рамките на вътрешната им услуга,
достъпни за всички избрани оператори.
5. Възнаграждението за крайните разходи
ще се базира на качеството на предоставяната услуга в страната на местоназначението.
Съветът по пощенска експлоатация ще бъде
упълномощен да отпуска премии към възнаграждението, посочено в членове 28bis, 29 и
30, с цел да насърчи участие в системите за
контрол и да компенсира избраните оператори,
които постигат техните цели за качеството.
Съветът по пощенска експлоатация може
също така да определи наказания в случай на
незадоволително качество, но възнаграждението на избраните оператори не може да бъде
по-малко от минималното възнаграждение,
посочено в членове 29 и 30.
6. Всеки избран оператор може да се откаже
напълно или частично от възнаграждението,
предвидено в параграф 1.
7. Чувалите „М“ с тегло под 5 кг се смятат
за тежащи 5 кг за целите на възнаграждението за крайните разходи. Прилаганите крайни
разходи за чувалите „М“ са:
7.1. за 2018 г., 0,909 СПТ за килограм;
7.2. за 2019 г., 0,935 СПТ за килограм;
7.3. за 2020 г., 0,961 СПТ за килограм;
7.4. з а 2021 г., 0,988 СПТ за килограм.
8. За препоръчаните пратки се предвижда
допълнително възнаграждение от 1,100 СПТ
за пратка за 2018 г., 1,200 СПТ за пратка за
2019 г., 1,300 за пратка за 2020 г. и 1,400 СПТ
за 2021 г. За пратките с обявена стойност се
предвиж да допълнително възнаграж дение
от 1,400 СПТ за пратка за 2018 г., 1,500 СПТ
за пратка за 2019 г., 1,600 СПТ за пратка за
2020 г. и 1,700 СПТ за пратка за 2021 г. Съветът по пощенска експлоатация има право да
отпуска премии към възнаграждението за тези
и за други допълнителни услуги, когато предоставяните услуги съдържат допълнителни
характеристики, които трябва да се уточнят
в Правилниците.
9. За препоръчаните пратки и пратките с
обявена стойност, които нямат идентификатор под формата на баркод или които имат
идентификатор под формата на баркод, но той
не е в съответствие с Технически стандарт
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S10 на ВСП, се заплаща допълнително по
0,5 СПТ на пратка, освен ако обратното не е
двустранно договорено.
10. За целите на възнаграждението за крайните разходи писмовните пратки, изпратени
в големи количества, в съответствие с условията, посочени в Правилниците, се считат
за „пощенски пратки в големи количества“.
Плащането за пощенските пратки в големи
количества се извършва, както е предвидено
в член 28bis, 29 и 30, както е подходящо.
11. Всеки избран оператор може при двустранни или многостранни споразумения да
прилага други системи на възнаграждение за
уреждане на сметките по крайните разходи.
12. Избраните оператори могат, без да е
задължително, да разменят поща без предимство, прилагайки 10 % отстъпка от крайните
разходи, прилагани за пощата с предимство.
13. Разпоредбите, прилагани между избраните оператори от целевата система, се
прилагат към всеки избран оператор от страна
в преходната система, който декларира, че
желае да се присъедини към целевата система.
Съветът по пощенска експлоатация може да
определи преходните мерки в Правилниците.
Разпоредбите на целевата система могат да
бъдат прилагани в тяхната цялост към новите
избрани оператори от целевата система, които
са декларирали, че желаят да бъдат напълно
подчинени на горепосочените разпоредби, без
преходни мерки.
Член II
(нов чл. 28bis)
Крайни разходи. Обявяване на собствени
цени за обемни писмовни пратки (Е) и малки
пакети (Е)
1. Започвайки с цените, в сила от 2021 г.
нататък, и независимо от член 29 и член 30,
избраните оператори могат да уведомяват Международното бюро в срок до 1 юни на годината,
предхождаща календарната година, в която
ще се прилагат собствените цени, относно
собствените си цени за пратка и собствените си цени за килограм за обемни писмовни
пратки (Е) и малки пакети (Е), изразени в
национална валута. Международното бюро
трябва всяка година да преобразува обявените
собствени цени в стойности, изразени в СПТ.
За да се изчислят цените в СПТ, Международното бюро трябва да използва среден месечен валутен курс за периода от 1 януари до
31 май на годината, предхождаща календарната година, в която ще се прилагат собствените цени. Получените стойности на цените
ще бъдат съобщавани от Международното
бюро чрез циркулярно писмо не по-късно от
1 юли на годината, предхождаща календарната
година, в която ще се прилагат собствените
цени. Собствените цени за обемни писмовни пратки (Е) и малки пакети (Е) трябва
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да бъдат заменени, където е подходящо, във
всички препратки или изчисления, отнасящи
се до обемни писмовни пратки (Е) и малки
пакети (Е), в Конвенцията или Правилниците.
В допълнение всеки избран оператор трябва
да предостави на Меж д у народното бюро
вътрешните си цени за равностойни услуги
с оглед изчисляването на съответната горна
граница на цените.
1.1. С ъгласно предвиденото в параграфи 1.2
и 1.3 собствените цени трябва:
1.1.1. п ри средно тегло на пратка с формат
Е от 0,158 килограма да не бъдат повисоки от специфичните за страните
горни граници на цените, изчислени
в съответствие с параграф 1.2;
1.1.2. д а бъдат базирани на 70 % или приложимия процент в параграф 6ter от
вътрешната цена за единични пощенски пратки, равностойни на обемни
писмовни пратки (Е) и малки пакети
(Е), които се предлагат от избрания
оператор в рамките на вътрешната
му услуга и са в сила от 1 юни на
годината, предхождаща календарната година, в която ще се прилагат
собствените цени;
1.1.3. д а бъдат базирани на цената за вътрешна единична пощенска пратка,
която е в сила за пратки, за които
избраният оператор при извършване
на вътрешните услуги е определил
максимални размери за обемни писмовни пратки (Е) и малки пакети (Е);
1.1.4. д а бъдат на разположение на всички
избрани оператори;
1.1.5. д а бъдат прилагани единствено за
обемни писмовни пратки (Е) и малки
пакети (Е);
1.1.6. д а бъдат прилагани за всички обемни
писмовни пратки (Е) и малки пакети (Е), освен за потоците поща от
обемни писмовни пратки (Е) и малки
пакети (Е), изпращани от страните в
преходната система към страните в
целевата система и разменяни между
страните в преходната система, ако
потоците поща не надвишават 100
тона годишно;
1.1.7. д а бъдат прилагани за всички обемни
писмовни пратки (Е) и малки пакети
(Е), с изключение на потоците поща
от обемни писмовни пратки (Е) и
малки пакети (Е), разменяни между
страните, които са в целевата система
от 2010 г., 2012 г. и 2016 г. и изпращани
от тези страни към страните, които
са в целевата система преди 2010 г.,
ако потоците поща не надвишават
25 тона годишно.
1.2. С обствените цени за пратка и за килограм за обемни писмовни пратки (Е) и
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малки пакети (Е) не трябва да бъдат повисоки от горната граница на цените за
всяка страна, определена чрез линейна
регресия от 11 пункта, съответстващи
на 70 %, или на приложимия процент
в параграф 6ter от цената за единична
пощенска пратка с предимство на равностойната вътрешна услуга за обемни
писмовни пратки (Е) и малки пакети
(Е), с тегло от 20 г, 35 г, 75 г, 175 г, 250 г,
375 г, 500 гр, 750 г, 1000 г, 1500 г и
2000 г, без всякакви данъци.
1.2.1. О п р еде л я не т о да л и с о б с т в ен и т е
цени надвишават горната граница
на цените, ще бъде извършено при
среден при ход чрез използването
на най-актуалното световно средно
съдържание на един килограм поща,
при което пратка с формат Е тежи
0,158 килограма. В случаи, при които
собствените цени надвишават горната
граница на цените при средно тегло
на пратка с формат Е от 0,158 килограма, ще се прилага горният праг
на цените за пратка и за килограм;
като алтернатива избраният оператор
може да вземе решение да намали
собствените си цени до равнище,
което съответства на разпоредбите
на параграф 1.2.
1.2.2. К огато са налице цени за множество
пакети, базирани на дебелина, трябва
да се използва по-ниската вътрешна
цена за пратки с тегло до 250 грама и
по-високата вътрешна цена на пратки
с тегло над 250 грама.
1.2.3. К огато при равностойни вътрешни
услуги се прилагат цени за различни
зони, трябва да се използва средна
стойност, както е посочено в Правилниците, и вътрешните цени за
зони, които не са съседни, трябва да
бъдат изключени при определянето на
средната стойност. Като алтернатива
определянето на цени за зони може
да бъде базирано на действителното
среднопретеглено разстояние на входящите обемни писмовни пратки (Е)
и малки пакети (Е) (за последната
календарна година).
1.2.4. Където равностойна вътрешна услуга и
цена включват допълнителни характеристики и услуги, които не са част от
основната услуга, като проследяване,
предаване срещу подпис и обявена
стойност, и тези характеристики се
отнасят към всички теглови стъпки,
посочени в параграф 1.2, тогава от
вътрешната цена трябва да се приспадне по-малката от съответната
вътрешна допълнителна цена, допъл-
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нителната цена или предложените
ориентировъчни цени в Актовете на
Съюза. Общото намаление за всички допълнителни услуги не може да
надвишава 25 % от вътрешната цена.
1.3. К ъдето горните граници на цените за
всяка страна, изчислени в съответствие
с параграф 1.2, водят до приход, изчислен за пратка с формат Е с тегло 0,158
грама, който е по-нисък от прихода,
изчислен за същата пратка със същото
тегло на базата на цените, посочени
по-долу, собствените цени не трябва да
бъдат по-високи от следните стойности:
1.3.1. з а 2020 г.: 0,614 СПТ за пратка и 1,381
СПТ за килограм;
1.3.2. з а 2021 г.: 0,645 СПТ за пратка и 1,450
СПТ за килограм;
1.3.3. з а 2022 г.: 0,677 СПТ за пратка и 1,523
СПТ за килограм;
1.3.4. з а 2023 г.: 0,711 СПТ за пратка и 1,599
СПТ за килограм;
1.3.5. з а 2024 г.: 0,747 СПТ за пратка и 1,679
СПТ за килограм;
1.3.6. з а 2025 г.: 0,784 СПТ за пратка и 1,763
СПТ за килограм.
1.4. В сякак ви допълнителни услови я и
процедури за собствените цени, приложими за обемни писмовни пратки
(Е) и малки пакети (Е), са посочени
в Правилниците. Всякакви други разпоредби в Правилниците, които се
отнасят до обемни писмовни пратки
(Е) и малки пакети (Е), трябва да се
прилагат и към собствените цени, освен
ако не са несъвместими с този член.
1.5. И збраните оператори на страните в
преходната система могат да прилагат
собствени цени въз основа на наблюдение на потоците от входяща поща.
2. В допълнение към горните граници на
цените, посочени в параграф 1.2, обявените
собствени цени не трябва да бъдат по-високи от максималните приходи, определени за
периода от 2021 г. до 2025 г., както следва:
2.1. 2 021 г.: приходът, изчислен въз основа на собствените цени, трябва да се
определи на най-ниското ниво между
горните граници на цените за всяка
страна и прихода за 2020 г. за пратка
с формат Е с тегло 0,158 килограма,
увеличен с 15 %;
2.2. 2 022 г.: приходът, изчислен въз основа на собствените цени, трябва да се
определи на най-ниското ниво между
горните граници на цените за всяка
страна и прихода за 2021 г. за пратка
с формат Е с тегло 0,158 килограма,
увеличен с 15 %;
2.3. 2 023 г.: приходът, изчислен въз основа на собствените цени, трябва да се
определи на най-ниското ниво между
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горните граници на цените за всяка
страна и прихода за 2022 г. за пратка
с формат Е с тегло 0,158 килограма,
увеличен с 16 %;
2.4. 2 024 г.: приходът, изчислен въз основа на собствените цени, трябва да се
определи на най-ниското ниво между
горните граници на цените за всяка
страна и прихода за 2023 г. за пратка
с формат Е с тегло 0,158 килограма,
увеличен с 16 %;
2.5. 2 025 г.: приходът, изчислен въз основа на собствените цени, трябва да се
определи на най-ниското ниво между
горните граници на цените за всяка
страна и прихода за 2024 г. за пратка
с формат Е с тегло 0,158 килограма,
увеличен със 17 %.
3. За цените, които са в сила от 2021 г. и
следващите години, съотношението между
собствената цена за пратка и цената за килограм не трябва да се изменя с повече от
пет процентни пункта нагоре или надолу в
сравнение със съотношението от предходната
година. За избраните оператори, които обявяват собствени цени съгласно параграф 6bis
или прилагат собствени цени на реципрочна
основа съгласно параграф 6quater, съотношението в сила от 2020 г. трябва да се базира
на собствената цена за пратка и цената за
килограм, въведено от 1 юли 2020 г.
4. Избраните оператори, които предпочетат
да не обявяват собствени цени, в съответствие с този член трябва да прилагат изцяло
разпоредбите, съдържащи се в член 29 и 30.
5. За избраните оператори, които са избрали
да обявят собствени цени за обемни писмовни
пратки (Е) и малки пакети (Е) в предходна
календарна година и не съобщят различни
собствени цени за следващата година, ще
продължат да се прилагат съществуващите
собствени цени, освен ако същите не са в
противоречие с разпоредбите на този член.
6. Избраните оператори трябва да уведомяват Международното бюро за всякакво
намаление на вътрешните цени, посочени в
този член.
6bis. С читано от 1 юли 2020 г. и независимо
от параграфи 1 и 2 избран оператор
на страна-членка, който през 2018 г. е
получил общ годишен обем от входящи писмовни пратки над 75 000 тона
(съгласно официалната информация,
предоставена на Меж д у народното
бюро или друга официална информация, проверена от Международното
бюро), може да обяви собствени цени
за обемни писмовни пратки (Е) и
малки пакети (Е), различни от тези за
потоците писмовни пратки, посочени
в параграфи 1.1.6 и 1.1.7. Избраният
оператор също така ще има право да
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не прилага ограниченията за максимално увеличение на приходите, както
е посочено в параграф 2 за потоци
поща към, от и между неговата страна
и която и да е друга страна.
6ter. В случай че компетентен орган, който
осъществява контрол върху пощенския оператор, прилагащ опцията в
параграф 6bis, определи, че с оглед
покриването на всички разходи за
обработване и доставяне на обемни
писмовни пратки (Е) и малки пакети
(Е), собствените цени на този избран
оператор за всяка година след 2020 г.
трябва да бъдат базирани на съотношение разходи към цена, което
надвишава 70 % от вътрешната цена
за единична пощенска пратка, тогава
това съотношение за дадения избран
оператор може да надвишава 70 %
с ограничението, че използваното
съотношение разходи към цена няма
да надвишава с един процентен пункт
по-високата от двете стойности – 70 %
или съотношението разходи към цена,
използвано при изчисл яването на
собствените цени, които в момента
са в сила, ненадвишаващо 80 %, и
при условие, че избраният оператор
е предоставил заедно със своето уведомление до Международното бюро и
цялата допълнителна информация съгласно параграф 1. В случай че избран
оператор повиши съотношението разходи към цена въз основа на подобно
решение на компетентен орган, тогава
трябва да уведоми Международното
бюро за това съотношение с оглед
неговото публикуване до 31 март на
годината, предхождаща годината на
прилагането на това съотношение.
По-нататъшни уточнения, свързани
с разходите и приходите, които ще
бъдат използвани за изчисляване на
специфичното съотношение разходи
към цена, са посочени в Правилниците.
6quater. Където избран оператор на страначленка използва възможността, предвидена в параграф 6bis, всички други
избрани оператори, с изключение на
тези, чиито потоци поща се отнасят
към параграфи 1.1.6 и 1.1.7, могат да
направят същото спрямо цитирания
по-горе избран оператор.
6quinquies. Всеки избран оператор, който
използва възможността, предвидена в
параграф 6bis, трябва в календарната
година на влизането в сила на първоначалните цени да заплати такса към
Съюза за пет последователни години
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(считано от календарната година на
прилагането на предвидената в пара
граф 6bis възможност) в размер на
8 милиона швейцарски франка годишно и общо 40 милиона швейцарски
франка. След изтичането на петгодишния период няма да бъде необходимо
допълнително плащане, свързано с
обявяването на собствени цени накрайни разходи, съгласно този параграф.
6quinquies. 1. Таксата, посочена по-горе,
ще бъде разпределена съгласно следната методология: 16 милиона швейцарски франка ще бъдат предоставени
към фонд на Съюза за финансиране
на проекти, свързани с предварителния обмен на електронни данни и
пощенска сигурност, при условията
на сключено споразумение между
въпросния избран оператор и Съюза;
24 милиона франка ще бъдат предоставени към фонд за финансиране на
дългосрочни задължения на Съюза,
както е определено от Административния съвет, при условията на сключено споразумение между въпросния
избран оператор и Съюза.
6quinquies. 2. Таксата, посочена в този
параграф, няма да се отнася към избраните оператори на страни-членки,
които прилагат собствени цени на
реципрочна основа съгласно параграф 6quater като следствие на това,
че друг избран оператор използва
възможността да обяви собствени
цени съгласно параграф 6bis.
6quinquies. 3. Избраният оператор, който
заплаща таксата, трябва всяка година
да уведомява Международното бюро
как сумата от 8 милиона швейцарски франка ще бъде разпределена,
имайки предвид, че, както е посочено
по-горе, ще бъдат разпределени пет
годишни вноск и съгласно ск лючено споразумение. Избран оператор, който използва възможността
да обяви собствени цени съгласно
параграф 6bis, следва да получава
редовни отчети за изразходването
на средствата от таксата, която е
платил, съгласно този параграф при
условията на сключено споразумение
между него и Съюза.
6sexies. В случай че избран оператор използва възможността да обяви собствени цени съгласно параграф 6bis, или
в случай, че избран оператор прилага
собствени цени на реципрочна основа
съгласно параграф 6quater, тогава едновременно с въвеждането на собствени
цени въпросни ят избран оператор
трябва да обмисли как да предос-
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тави на другите изпращащи избрани
операт ори на с т ра ни т е-ч ленк и на
недискриминационна основа пропорционално коригирани такси за обем и
разстояние, доколкото е възможно и
съответстващо на равностойни услуги
в страната получател, съгласно взаимно договорено двустранно търговско
споразумение, в рамките на правилата
на националния регулаторен орган.
7. Никакви уговорки не се прилагат към
този член.
Член III
(изменя чл. 29)
Крайни разходи. Разпоредби, прилагани за
потоците поща между избраните оператори
на страните в целевата система
1. Заплащането за писмовните пратки,
включително за пощенските пратки в големи
количества, с изключение на чувалите „М“
и пратките IBRS, се определя на базата на
прилагането на цени за пратка и за килограм,
отразяващи разходите за обработка в страната-членка на местоназначението. Цените,
прилагани за пратките с предимство във
вътрешната услуга, които са част от предоставянето на универсалната пощенска услуга,
се използват като база за изчисляването на
крайните разходи.
2. Размерът на крайните разходи в целевата
система се изчислява, като се вземе предвид,
където е приложимо във вътрешната услуга,
класификацията на пратките въз основа на
техните размери, както е предвидено в член
17.5 на Конвенцията.
3. Избраните оператори в целевата система
разменят пощенски пратки, разделени според
техните размери, в съответствие с условията,
посочени в Правилниците.
4. Заплащането на пратките „Търговска
кореспонденция – международен отговор“ се
извършва съобразно съответните разпоредби
в Правилниците.
5. Цените за пратка и за килограм са разделени на цени за малки (Р) и големи (G)
писмовни пратки, обемни писмовни пратки (Е)
и малки пакети (Е). Цените се изчисляват на
базата на 70 % от цените за малка писмовна
пратка с тегло 20 г (Р) и за голяма писмовна
пратка с тегло 175 г (G), без ДДС или други
данъци. За обемни писмовни пратки (Е) и
малки пакети (Е) цените се изчисляват на
базата на пратка с тегло 375 г от размера P/G,
без ДДС или други такси.
6. Съвет ът по пощенска експлоатаци я
определя условията за изчисляване на цените, както и необходимите експлоатационни,
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статистически и счетоводни процедури за
размяната на пощенски пратки, разделени
според техните размери.
7. С изключение на размерите на крайните разходи, прилагани за обемни писмовни
пратки (Е) и малки пакети (Е) за 2020 г.,
цените, прилагани за потоците между страните в целевата система за определена година,
няма да доведат до повишаване от повече от
13 % в приходите от крайни разходи за писмовна пратка с тегло 37,6 г от размера P/G и
375 г от размера Е в сравнение с предишната
година.
8. Цените, прилагани за потоците поща
между страните в целевата система преди
2010 г. за малки (Р) и големи (G) писмовни
пратки, не могат да надвишават:
8.1. з а 2018 г.: 0,331 СПТ за пратка и 2,585
СПТ за килограм;
8.2. з а 2019 г.: 0,341 СПТ за пратка и 2,663
СПТ за килограм;
8.3. з а 2020 г.: 0,351 СПТ за пратка и 2,743
СПТ за килограм;
8.4. з а 2021 г.: 0,362 СПТ за пратка и 2,825
СПТ за килограм.
9. Цените, прилагани за потоците поща
между страните в целевата система преди
2010 г. за обемни писмовни пратки (Е) и
малки пакети (Е), не могат да надвишават:
9.1. з а 2018 г.: 0,705 СПТ за пратка и 1,584
СПТ за килограм;
9.2. з а 2019 г.: 0,726 СПТ за пратка и 1,632
СПТ за килограм;
9.3. з а 2020 г.: 0,762 СПТ за пратка и 1,714
СПТ за килограм;
9.4. з а 2021 г.: 0,785 СПТ за пратка и 1,765
СПТ за килограм.
10. Цените, прилагани за потоците поща
между страните в целевата система преди
2010 г. или от 2010 г., 2012 г. и 2016 г. за малки
(Р) и големи (G) писмовни пратки, не могат
да бъдат по-ниски от:
10.1. з а 2018 г.: 0,227 СПТ за пратка и 1,774
СПТ за килограм;
10.2. з а 2019 г.: 0,233 СПТ за пратка и 1,824
СПТ за килограм;
10.3. з а 2020 г.: 0,240 СПТ за пратка и 1,875
СПТ за килограм;
10.4. з а 2021 г.: 0,247 СПТ за пратка и 1,928
СПТ за килограм.
11. Цените, прилагани за потоците поща
между страните в целевата система преди
2010 г. или от 2010 г., 2012 г. и 2016 г. за обемни писмовни пратки (Е) и малки пакети
(Е), не могат да бъдат по-ниски от:
11.1. з а 2018 г.: 0,485 СПТ за пратка и 1,089
СПТ за килограм;
11.2. з а 2019 г.: 0,498 СПТ за пратка и 1,120
СПТ за килограм;
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11.3. з а 2020 г.: 0,614 СПТ за пратка и 1,381
СПТ за килограм;
11.4. з а 2021 г.: 0,645 СПТ за пратка и 1,450
СПТ за килограм;
11.5. з а 2022 г.: 0,677 СПТ за пратка и 1,523
СПТ за килограм;
11.6. з а 2023 г.: 0,711 СПТ за пратка и 1,599
СПТ за килограм;
11.7. з а 2024 г.: 0,747 СПТ за пратка и 1,679
СПТ за килограм;
11.8. з а 2025 г.: 0,784 СПТ за пратка и 1,763
СПТ за килограм.
12. Цените, прилагани за потоците поща
между страните в целевата система от 2010 г. и
2012 г., както и между тези страни и страните
в целевата система преди 2010 г. за малки (Р)
и големи (G) писмовни пратки, не могат да
бъдат по-високи от:
12.1. з а 2018 г.: 0,264 СПТ за пратка и 2,064
СПТ за килограм;
12.2. з а 2019 г.: 0,280 СПТ за пратка и 2,188
СПТ за килограм;
12.3. з а 2020 г.: 0,297 СПТ за пратка и 2,319
СПТ за килограм;
12.4. з а 2021 г.: 0,315 СПТ за пратка и 2,458
СПТ за килограм.
13. Цените, прилагани за потоците поща
между страните в целевата система от 2010 г. и
2012 г., както и между тези страни и страните
в целевата система преди 2010 г. за обемни
писмовни пратки (Е) и малки пакети (Е), не
могат да бъдат по-високи от:
13.1. з а 2018 г.: 0,584 СПТ за пратка и 1,313
СПТ за килограм;
13.2. з а 2019 г.: 0,640 СПТ за пратка и 1,439
СПТ за килограм;
13.3. з а 2020 г.: 0,762 СПТ за пратка и 1,714
СПТ за килограм;
13.4. з а 2021 г.: 0,785 СПТ за пратка и 1,765
СПТ за килограм.
14. Цените, прилагани за потоците поща
между страните в целевата система от 2016 г.,
както и между тези страни и страните в целевата система преди 2010 г. или от 2010 г. и
2012 г. за малки (Р) и големи (G) писмовни
пратки, не могат да бъдат по-високи от:
14.1. з а 2018 г.: 0,234 СПТ за пратка и 1,831
СПТ за килограм;
14.2. з а 2019 г.: 0,248 СПТ за пратка и 1,941
СПТ за килограм;
14.3. з а 2020 г.: 0,263 СПТ за пратка и 2,057
СПТ за килограм;
14.4. з а 2021 г.: 0,279 СПТ за пратка и 2,180
СПТ за килограм.
15. Цените, прилагани за потоците поща
между страните в целевата система от 2016 г.,
както и между тези страни и страните в целевата система преди 2010 г. или от 2010 г. и
2012 г. за обемни писмовни пратки (Е) и малки
пакети (Е), не могат да бъдат по-високи от:
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15.1. з а 2018 г.: 0,533 СПТ за пратка и 1,198
СПТ за килограм;
15.2. з а 2019 г.: 0,602 СПТ за пратка и 1,354
СПТ за килограм;
15.3. з а 2020 г.: 0,762 СПТ за пратка и 1,714
СПТ за килограм;
15.4. з а 2021 г.: 0,785 СПТ за пратка и 1,765
СПТ за килограм.
16. За потоци поща под 50 тона годишно
между страни, които са се присъединили към
целевата система през 2010 г. и 2012 г., както
и между тези страни и страните, които са в
целевата система преди 2010 г., двете съставящи за килограм и за пратка се преобразуват
в една обобщена цена за килограм на базата
на усреднен световен брой от 8,16 пратки за
килограм, с тегло 0,31 кг, за пратките с размери P и G и 2,72 пратки за килограм, с тегло
0,69 кг, за пратките с размери Е.
17. За потоци поща под 75 тона годишно
за 2018 г. и 2019 г. и под 50 тона годишно за
2020 г. и 2021 г. между страни, които са се присъединили към целевата система през 2016 г.
или след това, както и между тези страни и
страните, които са в целевата система преди
2010 г. или от 2010 г. и 2012 г., двете съставящи
за килограм и за пратка се преобразуват в
една обобщена цена за килограм на базата на
усреднен световен брой от пратки за килограм,
както е посочено в параграф 16.
17bis. Собствените цени, прилагани за обемни писмовни пратки (Е) и малки пакети (Е),
които са били обявени съгласно член 28bis,
трябва да заменят цените, отнасящи се до
обемни писмовни пратки (Е) и малки пакети
(Е) в този член; следователно предвидените
разпоредби в параграфи 7, 9, 11, 13 и 15 няма
да се прилагат.
18. Разплащането за пощенски пратки в
големи количества, изпратени до страни, които
са в целевата система преди 2010 г., се урежда
на базата на прилагането на цените за пратка
и за килограм, предвидени в параграфи от 5
до 11 или в член 28bis, както е подходящо.
19. Разплащането за пощенски пратки в
големи количества, изпратени до страни, които са в целевата система от 2010 г., 2012 г. и
2016 г., се урежда на базата на прилагането на
цените за пратка и за килограм, предвидени
в параграфи 5 и от 10 до 15 или в член 28bis,
както е подходящо.
20. Никакви уговорки не се прилагат към
този член.
Член IV
(изменя чл. 30)
Крайни разходи. Разпоредби, прилагани за
потоците поща към, от и между избраните
оператори на страните от преходната система
1. За избраните оператори от страните в
преходната система за крайни такси, които
се подготвят за приемане в целевата сис-

С Т Р.

66

ДЪРЖАВЕН

тема, заплащането за писмовните пратки,
включително за пощенските пратки в големи
количества, но с изключение на чувалите
„М“ и на пратките „Търговска кореспонденция – международен отговор“, се урежда на
базата на цена за пратка и цена за килограм.
1bis. С изключение на крайните разходи,
прилагани за обемни писмовни пратки (Е) и малки пакети (Е), които са
били обявени съгласно член 28bis,
разпоредбите на член 29, параграфи
от 1 до 3 и от 5 до 7, ще се прилагат
за изчисляването на цените за пратка
и за килограм, прилагани за обемни
писмовни пратки (Е) и малки пакети
(Е) от 2020 г. нататък.
2. Заплащането на пратките „Търговска
кореспонденция – международен отговор“ се
извършва съобразно съответните разпоредби
в Правилниците.
3. Цените, прилагани за потоците поща към,
от и между страните в преходната система за
малки (Р) и големи (G) писмовни пратки, са:
3.1. з а 2018 г.: 0,227 СПТ за пратка и 1,774
СПТ за килограм;
3.2. з а 2019 г.: 0,233 СПТ за пратка и 1,824
СПТ за килограм;
3.3. з а 2020 г.: 0,240 СПТ за пратка и 1,875
СПТ за килограм;
3.4. з а 2021 г.: 0,247 СПТ за пратка и 1,928
СПТ за килограм.
4. Цените, прилагани за потоците поща
към, от и между страните в преходната система за обемни писмовни пратки (Е) и малки
пакети (Е), са:
4.1. з а 2018 г.: 0,485 СПТ за пратка и 1,089
СПТ за килограм;
4.2. з а 2019 г.: 0,498 СПТ за пратка и 1,120
СПТ за килограм.
4bis. С изключение на крайните разходи,
прилагани за обемни писмовни пратки (Е) и малки пакети (Е), които са
били обявени съгласно член 28 bis и
1 bis по-горе, цените, прилагани за
потоците поща към, от и между страните в преходната система за обемни
писмовни пратки (Е) и малки пакети
(Е), не могат да бъдат по-ниски от:
4bis.1. з а 2020 г.: 0,614 СПТ за пратка и
1,381 СПТ за килограм;
4bis.2. з а 2021 г.: 0,645 СПТ за пратка и
1,450 СПТ за килограм;
4bis.3. з а 2022 г.: 0,677 СПТ за пратка и
1,523 СПТ за килограм;
4bis.4. з а 2023 г.: 0,711 СПТ за пратка и
1,599 СПТ за килограм;
4bis.5. з а 2024 г.: 0,747 СПТ за пратка и
1,679 СПТ за килограм;
4bis.6. з а 2025 г.: 0,784 СПТ за пратка и
1,763 СПТ за килограм.
4ter. С изключение на крайните разходи,
прилагани за обемни писмовни прат-
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ки (Е) и малки пакети (Е), които са
били обявени съгласно член 28 bis и
1 bis по-горе, цените, прилагани за
потоците поща към, от и между страните в преходната система за обемни
писмовни пратки (Е) и малки пакети
(Е), не могат да бъдат по-високи от:
4ter.1. з а 2020 г.: 0,762 СПТ за пратка и 1,714
СПТ за килограм;
4ter.2. з а 2021 г.: 0,785 СПТ за пратка и
1,765 СПТ за килограм.
5. С изключение на крайните разходи,
прилагани за обемни писмовни пратки (Е)
и малки пакети (Е), които са били обявени
съгласно член 28bis, за потоците поща под
прага, определен в членове 29.16 и 29.17 през
2018 г. и 2019 г., и под прага от 100 тона през
2020 г. и 2021 г., двете съставящи за килограм
и за пратка се преобразуват в една обобщена цена за килограм на базата на световно
средно съдържание на един килограм поща,
както следва:
5.1. з а 2018 г.: 4,472 СПТ за килограм;
5.2. з а 2019 г.: 4,592 СПТ за килограм;
5.3. з а 2020 г.: не по-ниски от 5,163 СПТ за
килограм и не по-високи от 5,795 СПТ
за килограм;
5.4. з а 2021 г.: не по-ниски от 5,368 СПТ за
килограм и не по-високи от 5,967 СПТ
за килограм.
6. С изключение на крайните разходи,
прилагани за обемни писмовни пратки (Е)
и малки пакети (Е), които са били обявени
съгласно член 28bis, за потоците поща над
прага, определен в член 29.17 за 2018 г. и
2019 г. и над 100 тона през 2020 г. и 2021 г.,
посочените цени за килограм се прилагат, ако
нито избраният оператор на местоподаването,
нито избраният оператор на местоназначението не поискат, в рамките на ревизионния
механизъм, ревизия на цените на базата на
реалния брой пратки на килограм вместо на
базата на усреднения световен брой. Проверката за целите на прилагането на ревизионния
механизъм се прилага съобразно условията,
уточнени в Правилниците.
6bis. З а потоците поща от и между страните
в преходната система, които са под
100 тона и където крайните разходи,
прилагани за обемни писмовни пратки
(Е) и малки пакети (Е), са били обявени съгласно член 28bis от избрания
оператор на местоназначението, през
2021 г. ще се прилага цена от 5,368
СПТ за килограм.
6ter. З а потоците поща към, от и между
страните в преходната система над
100 тона, където крайните разходи,
прилагани за обемни писмовни пратки (Е) и малки пакети (Е), са били
обявени съгласно член 28bis и където
страната на местоназначението е ре-
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шила да не извършва наблюдение на
входящата поща, двете съставящи за
килограм и за пратка се преобразуват
в една обобщена цена за килограм на
базата на световно средно съдържание на един килограм поща, както е
посочено в член 29.16.
6quater. С изключение на потоците поща,
посочени в параграф 6bis, крайните разходи, прилагани за обемни писмовни
пратки (Е) и малки пакети (Е), които
са били обявени съгласно член 28bis,
трябва да заменят цените, отнасящи
се до обемни писмовни пратки (Е) и
малки пакети (Е) в този член; следователно предвидените разпоредби
в параграфи 4bis, 4ter и 5 няма да се
прилагат.
7. Ревизиране в низходяща посока на общата цена, цитирана в параграф 5, не може
да бъде предизвикано от страна в целевата
система срещу страна в преходната система,
освен ако последната не поиска ревизия в
противоположна посока.
8. За потоците поща към, от и между
страните в преходната система, избраните
оператори могат да изпращат и да получават
пратки, разделени според техните размери по
желание и в съответствие с условията, посочени в Правилниците. В случай на размяна
на пратки, разделени според техните размери,
се прилагат цените в параграфи 3 и 4 по-горе,
ако избраният оператор на местоназначението
е предпочел да не обявява собствени цени
съгласно член 28bis.
9. Възнаграждението за пощенските пратки в големи количества, предназначени за
избраните оператори на страните в целевата
система, се определя чрез прилагане на цените
за пратка и за килограм, предвидени в член
28bis или 29. За получените пощенски пратки
в големи количества избраните оператори
на страните в преходната система могат да
изискат заплащане съгласно разпоредбите,
съдържащи се в параграфи 3 и 4 по-горе и
член 28bis, както е подходящо.
10. Никакви уговорки не се прилагат към
този член.
Член V
(изменя чл. 31)
Фонд за подобряване на качеството на услугите
1. С изключение за чувалите „М“, пратките
„Търговска кореспонденция – международен
отговор“ и пощенските пратки в големи количества, крайните разходи, заплащани от
всички страни-членки и териториите към
страните, класифицирани като слаборазвити
и включени в група IV за целите на крайните
разходи и Фонда за качество на услугите, са
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обект на завишение с 20 % спрямо стойностите,
посочени в член 28bis или 30, за захранването
на Фонда за подобряване на качеството на
услугата в тези страни. Никакво плащане от
подобен вид не се извършва между страните
от група IV.
2. С изключение за чувалите „М“, пратките
„Търговска кореспонденция – международен
отговор“ и пощенските пратки в големи количества, крайните разходи, заплащани от
страните и териториите, класифицирани в
категорията на страните от група I към страните, класифицирани в категорията на страните
от група IV, с изключение на слаборазвитите,
посочени в параграф 1, са обект на завишение, съответстващо на 10 % от стойностите,
посочени в член 28bis или 30, за целите на
захранването на Фонда за подобряване на
качеството на услугата в тези страни.
3. С изключение за чувалите „М“, пратките
„Търговска кореспонденция – международен
отговор“ и пощенск ите пратк и в големи
количества, крайните разходи, заплащани
от страните и териториите, класифицирани
в категорията на страните от група II, към
страните, класифицирани в категорията на
страните от група IV, с изключение на слаборазвитите, посочени в параграф 1, са обект на
завишение, съответстващо на 10 % от стойностите, посочени в член 28bis или 30, за целите
на захранването на Фонда за подобряване на
качеството на услугата в тези страни.
4. С изключение за чувалите „М“, пратките
„Търговска кореспонденция – международен
отговор“ и пощенските пратки в големи количества, крайните разходи, заплащани от
страните и териториите, класифицирани в
категорията на страните от група III, към
страните, класифицирани в категорията на
страните от група IV, с изключение на слаборазвитите, посочени в параграф 1, са обект на
завишение, съответстващо на 5 % от стойностите, посочени в член 28bis или 30, за целите
на захранването на Фонда за подобряване на
качеството на услугата в тези страни.
5. С изключение за чувалите „М“, пратките
„Търговска кореспонденция – международен
отговор“ и пощенските пратки в големи количества, завишение от 1 %, изчислено въз
основа на крайните разходи, заплащани от
страните и териториите, класифицирани в
категорията на страните от група I, II и III,
към страните, класифицирани в категорията на
страните от група III, трябва да бъде внесено
в общ фонд, създаден с цел подобряване на
качеството на услугите в страните, класифицирани в групи II, III и IV, и управляван по
правила, определени от Съвета за пощенска
експлоатация.
6. В съответствие с правилата, определени
от Съвета за пощенска експлоатация, всяка
неизползвана сума, която е внесена съгласно
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параграфи 1, 2, 3 и 4 и натрупана през предходните четири години във Фонда за подобряване на качеството на услугата (считано от
2018 г. като начална година), трябва също да
бъде прехвърлена към общия фонд, посочен
в параграф 5 на този член. За целите на настоящия параграф само средствата, които не
са използвани за одобрени от Фонда проекти
за подобряване на качеството на услугата в
рамките на две години след получаване на
последните финансови вноски за който и да
е четиригодишен период, както е посочено
по-горе, трябва да бъдат прехвърлени към
споменатия общ фонд.
7. Натрупаните крайни разходи, заплащани за целите на захранването на Фонда
за подобряване на качеството на услугата в
страните от група IV, са най-малко 20 000
СПТ на година за всяка възползваща се
страна. Допълнителните суми, необходими
за постигането на тази минимална сума, се
фактурират на страните от групи I, II и III,
пропорционално на разменените обеми.
8. Съветът за пощенска експлоатация ще
приеме или актуализира най-късно през 2018 г.
процедури с цел финансирането на проекти
по Фонда за подобряване на качеството на
услугата.
Член VI
(изменя чл. 33)
Основни цени и разпоредби, отнасящи се до
разходите за въздушен транспорт
1. Основната цена, която се прилага при
уреждане на сметките за въздушен транспорт
между избраните оператори, се одобрява от Съвета по пощенска експлоатация и се изчислява
от Международното бюро съгласно формулата,
определена в Правилниците. Цената, която
се прилага за пренасяне по въздушен път на
колетите, изпратени чрез услуга за връщане
на стоките, ще се изчислява съгласно разпоредбите, посочени в Правилниците.
2. Изчисляването на разходите за въздушен транспорт за затворените експедиции, за
пратките с предимство, за въздушните пратки
и въздушните колети в транзит на открито,
погрешно насочените пратки и погрешно упътените експедиции, както и начините за тяхното разчитане, са описани в Правилниците.
3. Транспортните разходи за целия въздушен път са:
3.1.когато се отнася за затворени експедиции – за сметка на избрания оператор
на страната на местопроизхождението,
включително и когато тези експедиции
преминават транзитно през един или
повече междинни избрани оператори;
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3.2.когато се отнася до пратки с предимство и до въздушни пратки в транзит на
открито, включително и тези, които са
погрешно упътени – за сметка на избрания оператор, който предава пратките
на друг избран оператор.
4. Същите правила се прилагат и за пратките, освободени от транзитни, земни и морски
цени, ако са упътени по въздушен път.
5. Всеки избран оператор на местоназначението, който осигурява въздушно пренасяне на международни пощенски пратки във
вътрешността на страната си, има право да
му бъдат възстановени допълнителните разходи, свързани с това пренасяне, в случай че
средното изчислено разстояние на изминатия път надвишава 300 километра. Съветът
по пощенска експлоатация може да замени
критерия за средното изчислено разстояние
с други приложими критерии. Освен при
споразумение, предвиждащо безплатно пренасяне, цените трябва да бъдат еднакви за
всички експедиции с предимство и въздушни
експедиции, които произхождат от чужбина,
без значение дали тази поща е препратена,
или не по въздушен път.
6. Когато обаче крайните разходи, наложени
от избрания оператор на местоназначението,
се основават конкретно на разходите, на
вътрешните цени или на собствените цени
съгласно член 28bis, не се извършва никакво допълнително заплащане за разходи за
вътрешно въздушно пренасяне.
7. Избраният оператор на местоназначението при изчисляването на средното претеглено
разстояние изключва теглото на всички експедиции, за които изчисляването на крайните
разходи се основава конкретно на разходите,
на вътрешните цени или на собствените цени
съгласно член 28bis на избрания оператор на
местоназначението.
Член VII
Влизане в сила и срок на действие на Втория допълнителен протокол към Всемирната
пощенска конвенция
1. Настоящият Допълнителен протокол
влиза в сила на 1 януари 2020 г. и ще остане
в сила до привеждането в изпълнение на
Актовете на следващия Конгрес.
В уверение на което Пълномощните представители на Правителствата на странитечленки съставиха настоящия Допълнителен
протокол, който ще има същата сила и същата
стойност, както, ако неговите разпоредби бяха
включени в самия текст на Конвенцията, и
подписан от тях в един екземпляр, депозиран
пред Генералния директор на Международното
бюро. Копие от него ще бъде предадено на
всяка от една от страните от Международното
бюро на Всемирния Пощенски съюз.
Изготвен в Женева, 26 септември 2019 г.
5520
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-904 от 2015 г. за определяне на
условията и реда за предоставяне на безплатна
храна на служителите на Министерството на
вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичния характер
на труда на служителите, и на ободряващи
напитки на служителите, полагащи труд през
нощта от 22,00 до 06,00 ч. (обн., ДВ, бр. 62 от
2015 г.; изм. и доп., бр. 21 от 2018 г. и бр. 77
от 2019 г.)
§ 1. Наименованието на наредбата се изменя така:
„Наредба за определяне на условията и реда
за осигуряване на левовата равностойност на
полагащата се безплатна храна на служителите
на Министерството на вътрешните работи за
извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и осигуряване
на левовата равностойност на ободряващи
напитки на служителите на Министерството
на вътрешните работи, полагащи труд през
нощта от 22,00 до 6,00 ч.“
§ 2. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за осигуряване на левовата
равностойност на полагащата се безплатна
храна на служителите на Министерството на
вътрешните работи (МВР) по чл. 142, ал. 1 и 3
от Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР) за извършване на дейности,
свързани със специфичен характер на труда,
и осигуряване на левовата равностойност
на ободряващи напитки на служителите по
чл. 142, ал. 1 и 3 от ЗМВР, полагащи труд
през нощта от 22,00 до 6,00 ч.“
§ 3. В основния текст на чл. 2 думата
„осигурява“ се заменя с „полага“.
§ 4. В чл. 3 думата „предоставя“ се заменя
с „полага“.
§ 5. В чл. 4, ал. 1 думата „Служителите“
се заменя със „Служителите на МВР“.
§ 6. В чл. 6 думите „предоставянето на
храни в натура“ се заменят с „изплащане на
левовата є равностойност“.
§ 7. Член 7 се отменя.
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думата „Служителите“ се заменя
с „На служителите на МВР“, а думата „получават“ се заменя със „се осигурява левовата
равностойност на полагащата се“.
2. В ал. 2 след думите „нямат право на“
се добавя „левовата равностойност на полагащата се“.
§ 9. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) На служителите на МВР, на които по
време на полагане на нощен труд от 22,00 до
6,00 ч. се полагат ободряващи напитки – чай,
кафе, какао, енергийни и съдържащи кофеин
напитки, се осигурява тяхната левова равностойност.“
2. В ал. 2 думите „имащи право на“ се
заменят с „на които се полагат“.
3. Алинея 3 се отменя.
§ 10. Член 10 се отменя.
§ 11. Създават се чл. 10а и 10б:
„Чл. 10а. (1) За изплащане на левовата
равностойност за предходния месец на безплатната храна и ободряващи напитки на
служителите на МВР, на които се полага
безплатна храна за извършване на дейности,
свързани със специфичен характер на труда,
и ободряващи напитки за полагане на труд
през нощта от 22,00 до 6,00 ч., се изготвя
протокол (приложение).
(2) Протоколът по ал. 1 се изготвя ежемесечно от служители на МВР, определени
със заповед на ръководителите на структури
по чл. 37 ЗМВР, директорите на регионални
дирекции „Гранична полиция“, регионални
дирекции „Пожарна безопасност и защита на
населението“ и дирекция „Жандармерия“, и
се утвърждава от тези ръководители или от
оправомощени от тях служители на МВР с
ръководни функции.
(3) Ежемесечно в срок до 10-о число на
съответния месец утвърденият протокол по
ал. 1 се изпраща на финансовите звена за
начисляване и изплащане на служителите
на МВР за предходния месец на левовата
равностойност на полагащата се безплатна
храна за извършване на дейности, свързани със
специфичен характер на труда, и ободряващи
напитки за полагане на труд през нощта от
22,00 до 6,00 ч.
Чл. 10б. (1) Левовата равностойност на
безплатната храна и ободряващите напитки
по чл. 10а, ал. 1 се изплаща чрез автоматизираната информационна система „Труд и
работна заплата“.
(2) Сумите по ал. 1 се изплащат с възнаграждението на служителя на МВР в месеца
на изготвяне на протокола по чл. 10а, ал. 1.“
§ 12. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Разходите за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна
храна на служителите на МВР за извършване
на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и за осигуряване на левовата
равностойност на ободряващи напитки на
служителите на МВР по време на полагане
на нощен труд от 22,00 до 6,00 ч. са за сметка
на бюджета на МВР.“
§ 13. Създава се приложение към чл. 10а,
ал. 1:
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„Приложение
към чл. 10а, ал. 1
.............................................................................
(наименование на основната структура)

..............................................................................
(наименование на съответната структура)

Рег. № .Екз. № ............... УТВЪРЖДАВАМ:
............................ 20 .... г. ..................................
(име, длъжност,
подпис и печат)

ПРОТОКОЛ

за изплащане на левовата равностойност на
безплатната храна и ободряващи напитки
на служителите на МВР, на които се полага
безплатна храна за извършване на дейности,
свързани със специфичен характер на труда,
и ободряващи напитки за полагане на труд
през нощта от 22,00 до 6,00 ч.
за месец ………………… 20 ….. г.
№

1

Име, ЕГН Левова Левова
Общ
преравнос- равносразмер:
зиме,
тойност тойност (к. 4 + к. 5)
фамина без- на оболия
платна- дрявата
щи
храна
напитки
2

3

4

5

6
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. В чл. 4, ал. 1, чл. 9, ал. 2 и чл. 10а, ал. 2
думите „дирекция „Жандармерия“ се заменят
с „ръководителите на съответните структури
„Жандармерия, специални операции и борба
с тероризма“.
§ 15. Навсякъде в наредбата думата „специфичния“ се заменя със „специфичен“, а
числото „06,00“ се заменя с „6,00“.
§ 16. На служителите по чл. 142, ал. 1
и 3 от ЗМВР, които извършват дейности,
свързани със специфичен характер на труда,
за което се полага безплатна храна, и на
служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 от ЗМВР,
полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч.,
за което се полагат ободряващи напитки,
се осиг у рява левовата им равностойност
считано от 1 август 2020 г.
§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“ с
изключение на § 14, който влиза в сила от
1 октомври 2020 г.
Министър:
Христо Терзийски
5527

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
Наредба за отменяне на Наредба № 91 от
2006 г. за хигиена на фуражите (ДВ, бр. 71
от 2006 г.)

................/...............
............... 20......... г.
гр. ...........................

ИЗГОТВИЛ:
...................................
..................................
(име, длъжност,
подпис и печат)

Отп. в 2 екз.:
Екз. 1 – КД
Екз. 2 – ФО.“

§ 1. Отменя се Наредба № 91 от 2006 г. за
хигиена на фуражите (ДВ, бр. 71 от 2006 г.).
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
5552
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-63
от 29 юли 2020 г.
На основание чл. 310, ал. 1, т. 2, чл. 319, ал. 1,
т. 1 и чл. 320, ал. 1 от Закона за предучилищното
и училищното образование (ЗПУО) във връзка с
чл. 15, ал. 1 от Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование по мотивирано предложение от
кмета на община Петрич след Решение № 190-2
по протокол № 8 от 28.05.2020 г. на Общинския
съвет – гр. Петрич, становище от Регионалното
управление на образованието – Благоевград, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-5726 от 13.11.2017 г. на министъра
на образованието и науката, поради трайна тенденция на намаляване броя на подлежащите на
задължително обучение и формиране на паралелки
под нормативно установения минимум считано
от 1.09.2020 г. преобразувам ОУ „Екзарх Йосиф“ –
с. Михнево, и ОУ „Братя Миладинови“ – с. Кърналово, в ОУ „Братя Миладинови“ – с. Кърналово,
община Петрич, област Благоевград, с официален адрес: с. Кърналово, и допълнителен адрес:
с. Михнево.
1. Учениците от ОУ „Екзарх Йосиф“ – с. Михнево, и ОУ „Братя Миладинови“ – с. Кърналово,
да продължат образованието си в ОУ „Братя
Миладинови“ – с. Кърналово, община Петрич,
област Благоевград.
2. Задължителната документация на ОУ „Екзарх
Йосиф“ – с. Михнево, и ОУ „Братя Миладинови“ – с. Кърналово, да се съхранява в ОУ „Братя
Миладинови“ – с. Кърналово, община Петрич,
област Благоевград.
3. Финансиращ орган: Община Петрич.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.
Министър:
Кр. Вълчев
5570

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3695-П
от 23 юли 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а,
ал. 1 от ЗПСК, чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна
държавна собственост, и на имоти – собственост
на търговски дружества с повече от 50 на сто
държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на
търговско дружество с повече от 50 на сто държав-

но участие в капитала (Наредба за електронната
платформа), чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от
Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1517
от 20.01.2012 г. (ДВ, бр. 9 от 2012 г.) на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
относно откриване на процедура за приватизация
и протоколно решение № 6127 от 23.07.2020 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на oбластния управител на област
Шумен, представляващ: поземлен имот с идентификатор 83510.659.417, с площ 1212 кв. м, намиращ
се на ул. Бреза № 45, гр. Шумен, община Шумен,
област Шумен (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез електронен търг на електронната
платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 75 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 4000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 14 500 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ с възможност
да бъде удължен еднократно в случаите и по
реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната
платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 12 ч. българско време
и е с продължителност един астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
5530
РЕШЕНИЕ № 3696-П
от 23 юли 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а,
ал. 1 от ЗПСК, чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна
държавна собственост, и на имоти – собственост
на търговски дружества с повече от 50 на сто
държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост на
търговско дружество с повече от 50 на сто държав-
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но участие в капитала (Наредба за електронната
платформа), чл. 9, ал. 1, т. 7 и чл. 22, ал. 6 от
Устройствения правилник на Агенцията за публичните предприятия и контрол, Решение № 1517
от 20.01.2012 г. (ДВ, бр. 9 от 2012 г.) на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
относно откриване на процедура за приватизация
и протоколно решение № 6128 от 23.07.2020 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за публичните
предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на oбластния управител на област
Шумен, представляващ: поземлен имот с идентификатор 83510.659.416, с площ 922 кв. м, намиращ
се на ул. Бреза № 47, гр. Шумен, община Шумен,
област Шумен (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез електронен търг на електронната
платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 55 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 3000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 10 500 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ с възможност
да бъде удължен еднократно в случаите и по
реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната
платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 10 ч. българско време
и е с продължителност един астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
5531

и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол,
Решение № 1593 от 15.10.2014 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол (ДВ,
бр. 88 от 2014 г.) относно откриване на процедура
за приватизация и протоколно решение № 6129 от
23.07.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията за
публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на Министерството на вътрешните
работи, представляващ: самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 83510.671.118.3.29, с площ
133,39 кв. м, намиращ се на бул. Мадара № 23,
ет. 1, гр. Шумен, област Шумен, заедно с 8,060 %
идеални части от общите части на сградата и от
правото на строеж (наричан по-нататък „имота“) да
се извърши чрез електронен търг на електронната
платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 160 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 30 500 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ с възможност
да бъде удължен еднократно в случаите и по
реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната
платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 16 ч. българско време
и е с продължителност един астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
5532

РЕШЕНИЕ № 3697-П
от 23 юли 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а,
ал. 1 от ЗПСК, чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна
държавна собственост, и на имоти – собственост
на търговски дружества с повече от 50 на сто
държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост
на търговско дружество с повече от 50 на сто
държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа) във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7

РЕШЕНИЕ № 3698-П
от 23 юли 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а,
ал. 1 от ЗПСК, чл. 11 от Наредбата за електронната платформа за продажба на имоти – частна
държавна собственост, и на имоти – собственост
на търговски дружества с повече от 50 на сто
държавно участие в капитала или търговски дружества, чиито дялове или акции са собственост
на търговско дружество с повече от 50 на сто
държавно участие в капитала (Наредба за електронната платформа) във връзка с чл. 9, ал. 1, т. 7
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и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол,
Решение № 1593 от 15.10.2014 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол (ДВ,
бр. 88 от 2014 г.) относно откриване на процедура
за приватизация и протоколно решение № 6130 от
23.07.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията за
публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на Министерството на вътрешните работи, представляващ: самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 83510.671.118.4.15, със застроена
площ 146,58 кв. м, намиращ се на бул. Мадара
№ 23, ет. 1, гр. Шумен, област Шумен, заедно с
8,857 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж (наричан по-нататък
„имота“) да се извърши чрез електронен търг на
електронната платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 175 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска – 33 500 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за публичните предприятия
и контрол в срока и съгласно изискванията на
правилата за провеждане на електронния търг;
2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ с възможност
да бъде удължен еднократно в случаите и по
реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната
платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 12 ч. българско време
и е с продължителност един астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
5533
РЕШЕНИЕ № 3699-П
от 23 юли 2020 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 22г, ал. 3,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 3 във връзка с чл. 3а,
ал. 1 от ЗПСК, чл. 11 от Наредбата за електронната
платформа за продажба на имоти – частна държавна
собственост, и на имоти – собственост на търговски
дружества с повече от 50 на сто държавно участие
в капитала или търговски дружества, чиито дялове
или акции са собственост на търговско дружество
с повече от 50 на сто държавно участие в капитала
(Наредба за електронната платформа), чл. 9, ал. 1,
т. 7 и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на
Агенцията за публичните предприятия и контрол,
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Решение № 1753 от 16.09.2019 г. на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол (ДВ,
бр. 76 от 2019 г.) относно откриване на процедура
за приватизация и протоколно решение № 6131 от
23.07.2020 г. на изпълнителния съвет Агенцията за
публичните предприятия и контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост с предоставени права за
управление на областния управител на област Русе,
представляващ: поземлен имот с идентификатор
07603.501.586, с площ 873 кв. м, намиращ се на
ул. Васил Левски № 4, в гр. Бяла, община Бяла,
област Русе, ведно с построените в него сгради с
идентификатори: 07603.501.586.2, 07603.501.586.3 и
07603.501.586.4 (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез електронен търг на електронната
платформа за продажба на имоти.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. начална тръжна цена – 125 000 лв. (без
включен ДДС);
2.2. стъпка на наддаване – 6000 лв. (без включен ДДС);
2.3. депозитът за участие е парична вноска –
23 800 лв. (без включен ДДС) или равностойността
им в евро, която се превежда по банковата сметка
на Агенцията за публичните предприятия и контрол
в срока и съгласно изискванията на правилата за
провеждане на електронния търг;
2.4. срокът на валидност на настоящата процедура е един месец считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“ с възможност
да бъде удължен еднократно в случаите и по
реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата за електронната
платформа;
2.5. срокът за регистрация за участие в електронния търг е 12 работни дни до 23,59 ч. считано
от регистрацията за участие на първия кандидат;
2.6. търгът ще се проведе на 15-ия работен ден
считано от регистрацията за участие на първия
регистрирал се кандидат от 11 ч. българско време
и е с продължителност един астрономически час.
3. Одобрява тръжната документация за продажба на имота.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 от ЗПСК.
Изпълнителен директор:
П. Александрова
5534

ОБЩИНА КАВАРНА
ЗАПОВЕД № 688
от 24 юли 2020 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 310,
ал. 5 от ЗПУО и Решение № 132 по протокол № 14
от 30.06.2020 г. на Общинския съвет – гр. Каварна,
закривам Детска градина „Дъга“ с адрес: ул. Втора
№ 19а, с. Вранино, община Каварна, област Добрич,
считано от 1.09.2020 г.
1. Децата от Детска градина „Дъга“ – с. Вранино, да се пренасочат в детските градини в община
Каварна, спазвайки чл. 12 от Закона за предучилищното и училищното образование.
2. Трудовите правоотношения с персонала на
закритата Детска градина „Дъга“ – с. Вранино, да
се уредят съгласно разпоредбите на чл. 328, ал. 1,
т. 1 от Кодекса на труда.
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3. Сградата и дворното място на Детска градина
„Дъга“ – с. Вранино, е общинска собственост и
ще се използват за нуждите на Община Каварна.
4. Материално-техническата база на Детска
градина „Дъга“ – с. Вранино, да се разпредели
между детските градини в община Каварна.
5. Задължителната документация на закритата
Детска градина „Дъга“ – с. Вранино, да се предаде за съхранение в Детска градина „Детелина“ с
адрес: ул. Д. Орлов № 2, Каварна.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.
Кмет:
Е. Балтаджиева
5545

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 194
от 25 юни 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 32, ал. 3,
т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3
и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
(приета с ПМС № 213 от 2003 г.; изм., ДВ, бр. 37
от 2020 г.) и свое Решение № 520 от 27.07.2017 г.
за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на поземлен имот с идентификатор
35167.501.9085, с площ 2585 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д.
на АГКК, посл. изм. със Заповед № 18-5604 от
13.07.2016 г. на началника на СГКК – Стара Загора, с административен адрес: гр. Казанлък, п.к.
6100, община Казанлък; трайно предназначение
на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: „За друг вид производствен, складов
обект“, при съседи: 35167.501.9086, 35167.501.608,
35167.501.9081, 35167.501.9084. Търгът да се проведе
при следните условия:
1. Начална тръжна цена – 65 630 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и всички данъци и такси
се заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка, посочена в проектодоговора към тръжната
документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в размер 50 % от началната тръжна цена, която се внася
по сметка: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF,
до изтичане срока за подаване на предложения за
участие. Валидни са вноски от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – от
гише № 6 в ЦИУ на Община Казанлък срещу квитанция за платена цена за тръжна документация в
размер 180 лв. (без дължимия ДДС) в брой в касата
в ЦИУ при Община Казанлък или по банков път,
преведена по следната сметка: BG07 SOMB 9130
842172 7344, код вид на плащане: 44 70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF,
до изтичане срока за подаване на предложения за
участие. Валидни са такси от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
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5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация (ако представителната власт не може
да се установи от удостоверението за вписване в
търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по ЗПСК, и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до 12,30 ч.
в последния работен ден, предхождащ датата на
търга, в деловодството на Община Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът ще се проведе на 21-вия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“
от 11 ч. в Ритуалната зала на Община Казанлък.
При липса на кандидати търгът ще се проведе на
35-ия ден при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
5484
РЕШЕНИЕ № 195
от 25 юни 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 4,
ал. 4 във връзка с чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 32, ал. 3,
т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. 1, 2 и 3
и чл. 9 от Наредбата за търговете и конкурсите
(приета с ПМС № 213 от 2003 г.; изм., ДВ, бр. 37
от 2020 г.) и свое Решение № 1041 от 22.04.2019 г.
за откриване на процедура за приватизация Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на поземлен имот с идентификатор
№ 35167.501.359, с площ 1272 кв. м, по КККР, одобрени със Заповед РД-18-88 от 26.11.2015 г. на и.д.
на АГКК, административен адрес: гр. Казанлък,
п.к. 6100, община Казанлък; трайно предназначение
на територията: урбанизирана; начин на трайно
ползване: незастроен имот за жилищни нужди,
при съседи: 35167.501.293, 35167.501.309, 35167.501.358,
стар идентификатор: УПИ III, кв. 3, отреден „За
спорт и ОДО“, по ПУП на гр. Казанлък, одобрен
със Заповед № 876 от 2009 г. на кмета на община
Казанлък. Върху имота има тежести: съществуващи
паропроводи. Търгът да се проведе при следните
условия:
1. Начална тръжна цена 112 150 лв. без ДДС.
Достигнатата цена, както и всички данъци и такси
се заплащат от спечелилия участник в левове до
деня на подписване на договора за продажба по
сметка, посочена в проектодоговора към тръжната
документация.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната
тръжна цена.
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3. Депозитът за участие е парична вноска в размер 50 % от началната тръжна цена, която се внася
по сметка: BG 18 SOMB 9130 33 2172 7300, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък, BIC SOMBBGSF,
до изтичане срока за подаване на предложения за
участие. Валидни са вноски от името и за сметка
на кандидата за участие в търга.
4. Получаване на тръжна документация – от
гише № 6 в ЦИУ на Община Казанлък срещу
квитанция за платена цена за тръжна документация в размер 180 лв. (без дължимия ДДС) в
брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък или
по банков път, преведена по следната сметка: BG
07 SOMB 9130 84 2172 7344, код вид на плащане:
44 70 00, в „Общинска банка“ – АД, Казанлък,
BIC SOMBBGSF, до изтичане срока за подаване
на предложения за участие. Валидни са такси от
името и за сметка на кандидата за участие в търга.
5. При получаване на тръжната документация
кандидатите представят:
а) извлечение от търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на
Агенцията по вписванията при Министерството
на правосъдието;
б) нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната
документация (ако представителната власт не може
да се установи от удостоверението за вписване в
търговския регистър или кандидатът се представлява от пълномощник);
в) документ за самоличност на лицето, което
закупува тръжната документация.
6. При получаване на тръжната документация
кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1
от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие
в приватизацията по ЗПСК, и сведенията, представляващи служебна тайна.
7. Предложения за участие се приемат до 12,30 ч.
в последния работен ден, предхождащ датата на
търга, в деловодството на Община Казанлък.
8. Оглед на обекта – от 10 до 17 ч. през всички
работни дни в срока за подаване на предложения
за участие.
9. Търгът ще се проведе на 21-вия ден от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“
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от 10 ч. в Ритуалната зала на Община Казанлък.
При липса на кандидати търгът ще се проведе на
35-ия ден при същите условия.
Председател:
Н. Златанов
5485

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 189
от 25 юни 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – гр. Свищов, одобрява общ устройствен план на община
Свищов.
Председател:
Кр. Кирилов
5380
7. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
ЗУТ във връзка с чл. 62, ал. 2 АПК съобщава,
че със Заповед № РС-57 от 28.07.2020 г. се прави
поправка на очевидна фактическа грешка в обявление № 4311 за издадено Разрешение за строеж
№ РС-32 от 3.06.2020 г. (ДВ, бр. 52 от 2020 г.), като
думите „Заповед № РД-02-15-42 от 26.03.2019 г.“ да
се четат „Заповед № РД-02-15-42 от 28.05.2020 г.“,
а думите „намиращ се в Спецкорпус 3 (СК-3),
площадката на АЕЦ „Козлодуй“, поземлен имот
№ 000218 по КВС на с. Хърлец, община Козлодуй, област Враца“ да се четат „намиращ се на
площадката на АЕЦ „Козлодуй“, поземлен имот
№ 000218 по КВС на с. Хърлец, община Козлодуй,
област Враца“. Заповед № РС-57 от 28.07.2020 г.
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
5571
11. – Селскостопанската академия – София,
обявява конкурс за прием на докторанти (редовна
и задочна форма на обучение – държавна поръчка)
за учебната 2020/2021 г. по следните акредитирани
докторски програми:

Форма на
обучение
Р
З

Институт

1.

Почвознание

4

0

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София

2.

Генетика

1

0

Агробиоинститут, София

3.

Говедовъдство и биволовъдство

1

0

Земеделски институт, Шумен

4.

Декоративни растения

1

0

Институт по декоративни и лечебни растения,
София

1

0

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

1

Институт по аграрна икономика, София

5.
6.

Екология на селскостопанските
животни
Икономика и управление (земеделие)

7.

Лозарство

0

1

Институт по лозарство и винарство, Плевен

8.

Мелиорации (вкл. почвена ерозия
и борбата с нея)

2

0

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София
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9.

Механизация и електрификация
на растениевъдството

Форма на
обучение
Р
З
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Институт

Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София
Добруд жанск и земеделск и инстит у т, Генера л
Тошево
Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян
Земеделски институт, Шумен

1

0

10. Общо земеделие

0

2

11.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Институт по аграрна икономика, София

3

0

Земеделски институт, Шумен

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

1

2

0

0

1

2

0

Земеделски институт, Стара Загора
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София
Добруд жанск и земеделск и инстит у т, Генера л
Тошево
Земеделски институт, Шумен

0

2

Институт по земеделие, Карнобат

1

1

0

2

1

0

Земеделски институт, Шумен
Добруд жанск и земеделск и инстит у т, Генера л
Тошево
Институт по растителни генетични ресурси, Садово

1

0

Институт по зеленчукови култури, Пловдив

1

1

Институт по животновъдни науки, Костинброд

0

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

0

1

Институт по криобиология и хранителни технологии, София

1

0

Институт по животновъдни науки, Костинброд

1

0

1

0

1

0

Овощарство

12. Овцевъдство и козевъдство

13.

Организация и управление
(земеделие)

14.

Развъждане на селскостопанските
животни, биология и биотехника
на размножаването

Растителна защита (фитопатоло15.
гия и ентомология)
Растителна защита (фитопато16.
логия)
17. Свиневъдство

18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Селекция и семепроизводство на
културните растения

Специални отрасли (пчели)
Технология на биологично активните вещества (вкл. ензими,
хормони, белтъчини)
Технология на месните и рибните
продукти
Физиология на животните и човека
Фу ра ж но п роизводст во, ливадарство
Х идромелиоративно ст роителство
Хранене на селскостопанските
животни и технология на фуражите

Необходими документи: заявление; автобиография; диплома за придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ с приложението – нотариално заверено копие; удостоверение за
признато висше образование – степен „магистър“,
ако дипломата е издадена от чуждестранно висше
училище, други документи, удостоверяващи интересите и постиженията на кандидата в съответната
научна област. Такса за кандидатстване – 30 лв.
Документите се подават в ЦА на ССА – София,
ул. Суходолска № 30, стая № 102, от 9,30 до 16,30 ч.
За контакти тел.: 02/8127560. Срокът за подаване
на документи е 2 месеца от обнародването на
обявата в „Държавен вестник“.
5249

Институт по животновъдни науки, Костинброд
Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян

Институт по планинско животновъдство и земеделие, Троян
Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията, София
Институт по животновъдни науки, Костинброд
217. – Институтът за икономически изследвания при БАН – София, обявява конку рси
за двама главни асистенти в професионално
направление 3.8. Икономика: по „Финанси,
пари ч но обр ъщен ие, к ред и т и зас т ра ховк а
(фискална политика)“ за секция „Макроикономика“ – един, и по „Народно стопанство (вкл.
регионална икономика и история на народното
стопанство – транспорт)“ за секция „Регионална
и секторна икономика“ – един, двата със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи се подават в ИИИ при БАН – София,
ул. Аксаков № 3. За повече информация – сайта
на института.
5536
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2. – Институтът по розата и етеричномаслените култури – Казанлък, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурс за заемане
на академична длъжност главен асистент в професионално направление 6.2. Растителна защита,
научна специалност „Ентомология“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документите за участие в конкурса се
представят в ЦУ на Селскостопанска академия,
София 1373, ул. Суходолска № 30, тел. 02/8127560.
Справки – ИРЕМК, Казанлък, тел. 0431/62039.
5522
36. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработен проект за ПУП – ПП за електрозахранване на ПИ 40590.33.5, местност Кавак дере,
по КК на с. Куманово, община Аксаково, област
Варна, с териториален обхват имот с идентификатор 40590.33.184 – за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Аксаково.
Проектът за подробен устройствен план е изложен
за разглеждане в Техническата служба на Община
Аксаково, ет. 4, стая 4. Приемен ден на Техническата служба е всеки вторник от 9 до 12 ч. и от
13 до 16 ч. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета
на община Аксаково.
5507
23. – Община Благоевград на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план (ПП) за трасе на външно ел. захранване,
уличен вопровод и канализация до имот с идентификатор 04279.139.71, местност Под черквата,
по кадастралната карта на Благоевград, с трасе
и сервитут, засягащи имоти с идентификатори
04279.59.26 (за селскостопански, горски, ведомствен
път – общинска собственост), 04279.139.47 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска
собственост), 04279.139.48 (за селскостопански,
горски, ведомствен път – общинска собственост)
и 04279.139.60 (за селскостопански, горски, ведомствен път – общинска собственост) по КК на
Благоевград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация – Благоевград. Проектът се намира в стая 219 в сградата
на Община Благоевград.
5529
22. – Община Бургас на основание чл. 25,
ал. 4 от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25,
ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от
ЗОС е издадена Заповед № 1632 от 3.07.2020 г.
на кмета на община Бургас за отчуждаване на
проектен имот с идентификатор 07079.650.498, с
площ 69 кв. м при съседи: имоти с идентификатори 07079.650.275, 07079.650.273, 07079.650.372,
07079.650.497 и 07079.650.516 по одобрена КК на
гр. Бургас съгласно скица-проект № 15-304354 от
3.04.2020 г., издадена от СГКК – Бургас, образуван
от част от ПИ с идентификатор 07079.650.275 по
КК на гр. Бургас, от собственика на имота – няма
данни за собствеността, за изграждане на улица,
по влязъл в сила ПУП – ПУР, одобрен с Решение
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№ 3-20 от 27.11.2019 г. на Общинския съвет – гр.
Бургас. За собственика на отчуждения имот – няма
данни за собствеността, е определено обезщетение
в размер – 3298,20 лв.
5509
40. – Община Бургас на основание чл. 25, ал. 4
от ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 във
връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на недвижими имоти,
които са засегнати от влязъл в сила ПУП – ПУР и
изменение на план за улична регулация на кв. 10, 11
и 36 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, одобрени
с Решение № 46-17 от 28.08.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Бургас, с което се обособяват нови квартали 63, 64 и 68, изменят се трасета и габарити на
обслужващи улици и нови такива в масиви 143 и
146 по КВС на землище гр. Бургас, както и с оглед
наличие на общински нужди, които не могат да
бъдат задоволени по друг начин, както следва: 1.
Заповед № 740 от 19.03.2020 г. на кмета на община
Бургас за отчуждаване на поземлен имот с проектен
идентификатор 07079.3.2413, с площ за отчуждаване
66 кв. м, който представлява реална част от ПИ с
идентификатор 07079.3.1675, намиращ се в м. Мадика, землище гр. Бургас, ТПТ: земеделска, НТП:
друг вид нива, номер по предходен план: 143040,
собственост на Мария Христова Германова и на н-ци
на Пена Димитрова Абаджиева и Кузман Христов
Абаджиев. За наследника и съсобственик Христина
Кузманова Буриева, притежаваща 7/36 от имота,
определеното обезщетение е в размер 185,57 лв.
Лицето не е намерено на настоящ и постоянен
адрес. 2. Заповед № 739 от 19.03.2020 г. на кмета
на община Бургас за отчуждаване на поземлен
имот с проектен идентификатор 07079.3.2414, с
площ за отчуждаване 57 кв. м, който представлява
реална част от ПИ с идентификатор 07079.3.1675,
намиращ се в м. Мадика, землище гр. Бургас,
ТПТ: земеделска, НТП: друг вид нива, номер по
предходен план: 143041, собственост на н-ци на
Борис Неделчев Абаджиев и Младен Неделчев
Абаджиев. Наследниците и съсобственици Силвена
Кузманова Петкова и Младен Неделчев Абаджиев
не са намерени на настоящия и постоянния им
адрес. 3. Заповед № 734 от 19.03.2020 г. на кмета на
община Бургас за отчуждаване на поземлен имот
с проектен идентификатор 07079.3.2420, с площ за
отчуждаване 526 кв. м, който представлява реална
част от ПИ с идентификатор 07079.3.1994, намиращ
се в м. Мадика, землище гр. Бургас, ТПТ: земеделска, НТП: друг вид нива, номер по предходен план:
146032, собственост на н-ка на Райна Аристомен
Хрису. За наследника Аристомен Йорданов Пецов
определеното обезщетение е в размер 7605,96 лв.
Лицето не е намерено на настоящ и постоянен
адрес. 4. Заповед № 743 от 19.03.2020 г. на кмета на
община Бургас за отчуждаване на поземлен имот
с проектен идентификатор 07079.3.2543, с площ за
отчуждаване 100 кв. м, който представлява реална
част от ПИ с идентификатор 07079.3.1658, намиращ
се в м. Мадика, землище гр. Бургас, ТПТ: земеделска, НТП: друг вид нива, номер по предходен план:
142009, собственост на Киро Минчев Стоянов и
на н-ци на Илия Георгиев Цонков. За наследника
и съсобственик Женя Илиева Цонкова, притежаваща 1/6 от имота, определеното обезщетение е в
размер 241,00 лв. Лицето не е намерено на настоящ
и постоянен адрес.
5510
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37. – Община Перник на основание чл. 28б, ал. 4
от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за
изменение на плана на новообразуваните имоти
в местността Шевърляк в землището на гр. Перник,
приет с протокол № 4-1 от 17.07.2020 г. на комисията, назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г.,
на кмета на община Перник за поземлени имоти
(ПИ) с идентификатор 55871.250.8. За справки:
етаж 12, стая 15. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник.
5497
37а. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект
за изменение на плана на новообразуваните имоти
в местността Шевърляк в землището на гр. Перник,
приет с протокол № 4-2 от 17.07.2020 г. на комисията, назначена със Заповед № 1883 от 6.12.2019 г.,
на кмета на община Перник за поземлени имоти
(ПИ) с идентификатор 55871.250.2. За справки:
етаж 12, стая 15. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник.
5498
36. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Опашиница в землището на
с. Студена, приет с протокол № 4-3 от 17.07.2020 г.
на комисията, назначена със Заповед № 1883 от
6.12.2019 г., на кмета на община Перник за поземлени имоти (ПИ) 167.12. За справки: етаж 12, стая
15. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на община Перник.
5499
36а. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Опашиница в землището на
с. Студена, приет с протокол № 4-6 от 17.07.2020 г.
на комисията, назначена със Заповед № 1883 от
6.12.2019 г., на кмета на община Перник за поземлени имоти (ПИ) 109 и 110. За справки: етаж 12,
стая 15. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в
едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания и възражения
по проекта и придружаващата го документация
до кмета на община Перник.
5500
36б. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана на новообразуваните
имоти в местността Криво падине в землището на
с. Расник, приет с протокол № 4-5 от 17.07.2020 г.
на комисията, назначена със Заповед № 1883 от
6.12.2019 г., на кмета на община Перник за поземлени имоти (ПИ) 301.262. За справки: етаж 12, стая
15. На основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в
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„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени искания и възражения по
проекта и придружаващата го документация до
кмета на община Перник.
5501
36в. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава, че е изработен
проект за изменение на плана на новообразуваните имоти в местността Зад Будилица в землището на с. Люлин, приет с протокол № 4-4 от
17.07.2020 г. на комисията, назначена със Заповед
№ 1883 от 6.12.2019 г., на кмета на община Перник за поземлени имоти (ПИ) 130.45. За справки:
етаж 12, стая 15. На основание чл. 28б, ал. 5 от
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени искания
и възражения по проекта и придружаващата го
документация до кмета на община Перник.
5502
30. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: Кабелна
линия НН от ТНН на БКТП „АВТО2“ до ново
електромерно табло ТЕПО, монтирано пред ПИ
73242.45.64 по кадастралната карта на с. Труд, община „Марица“. Проектът се намира в сградата на
Община „Марица“, Пловдив, бул. Марица № 57А,
стая 407, и може да бъде разгледан от заинтересованите лица. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до общинската администрация.
5539
4. – Община Септември на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на електропровод
СН, от ТП „1“ , разположен в УПИ І – ТП в кв. 21
по плана на с. Симеоновец, и завършва в ТП „7“
в с. Варвара, разположен в границите на уличната
регулация. Дължината на електропровода извън
урбанизираната територия на селата е 473 м и са
засегнати два имота – 66439.16.47 по КК на землище
с. Симеоновец и 10104.60.145 по КК на землище
с. Варвара. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
5538

СЪДИЛИЩ А
Върховният административен съд, шесто отделение, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Ю. Л. Дацев от София
на раздел І (първи), т. 5, 6 и 7 от Заповед № РД01-124 от 13.03.2020 г., издадена от министъра на
здравеопазването, по което е образувано адм. д.
№ 4223/2020 г. по описа на Върховния административен съд, насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание на 21.10.2020 г., 14 ч., 1 зала.
5578
Административният съд – Пловдив, II състав,
на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК
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съобщава, че от Фондация „Гринберг“ – Пловдив, е
постъпило оспорване на Наредбата за издаване на
карти за паркиране на превозни средства, управлявани от или превозващи лица с трайни увреждания
на община Пирдоп, приета с Решение № 35 от
30.03.2017 г. на Общинския съвет – гр. Пирдоп, по
което е образувано адм. д. № 1840/2020 г. по описа
на Административния съд – Пловдив, II състав, със
страни: оспорващ – Фондация „Гринберг“ – Пловдив; ответник – Общинският съвет – гр. Пирдоп,
Окръжната прокуратура – Пловдив. Делото е
насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 16.09.2020 г. от 9 ч.
5544
Административният съд – София област, на
основание чл. 188 във връзка .с чл. 181, ал. 1 и 2 е
образувал адм. д. № 682/2020 г. по описа на АССО,
седми състав, със страни: оспорващ – Мирослав
Ангелов, прокурор в Софийската окръжна прокуратура, ответник – Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, и страна – СОП, с което се оспорва изцяло
като незаконосъобразен Правилникът за реда и
условията за отпускане на финансова помощ за
новородено дете в община Елин Пелин, приет с
Решение № 39 по протокол № 5 от 30.01.2020 г.
на Общинския съвет – гр. Елин Пелин. Делото
е насрочено в открито съдебно заседание на
21.10.2020 г. от 10 ч.
5537
Районният съд – Русе, ІІІ гр. състав, призовава
Михаел Бернд Цайтлер, гражданин на Федерална
република Германия, роден на 25.09.1952 г., че в
двуседмичен срок от обнародване на настоящото
обявление в неофициалния раздел на „Държавен
вестник“ следва да се яви в канцеларията на
Районния съд – Русе, ул. Александровска № 57,
в качеството на ответник по гр. д. № 155/2020 г.
на Районния съд – Русе, за да получи препис
от исковата молба, подадена от Лаура Михаел
Цайтлер заедно с приложените към нея писмени
доказателства и разпореждане по чл. 131. Ако в
указания срок ответникът не се яви в съда, за да
получи преписи от исковата молба и приложенията
или не посочи съдебен адрес, делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК, като му бъде
назначен особен представител.
5521
Софийският районен съд, 178 състав, съобщава на Калина Магдалена Кехлибарова-Охапска,
с лична карта серия САЕ № 977579, издадена на
13.04.2015 г., да се яви в съда, за да получи като
ответник по гр. д. № 68708/2019 г. по описа на СРС,
178 състав, препис от искова молба. В едномесечен
срок може да подаде отговор на исковата молба,
който задължително трябва да съдържа: посочване
на съда номера на делото, името и адреса є, както
и на законния є представител или пълномощник,
становище по допустимостта и основателността
на иска и обстоятелствата, на които се основава
искът, възраженията срещу иска и обстоятелствата, на които те се основават, подпис на лицето,
което подава отговора. В отговора трябва да бъдат
посочени доказателствата и конкретните обстоятелства, които ще се доказват с тях, както и да
бъдат представени всички писмени доказателства,
с които разполага. Ответникът следва да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
5515
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Бу рг аск и я т ок р ъ жен с ъд н а о снова н ие
чл. 679, а л. 3 ТЗ призовава кредиторите на
„ТОТЕМ – 1“ – ООД, в несъстоятелност, ЕИК
102972333, със седалище и адрес на управление гр. Свети Влас, ул. Чайка № 37 (длъжник
в производството по дело по несъстоятелност
№ 159/2016 г. по описа на съда), да се явят на
8.09.2020 г. в 10 ч. за участие в открито съдебно
заседание по ч. т. д. № 20/2020 г. по описа на Окръжния съд – Бургас, за разглеждане на искането
на длъжника „ТОТЕМ – 1“ – ООД, за отмяна на
решенията, приети на събрание на кредиторите,
проведено на 9.01.2020 г. по дело по несъстоятелност № 159/2016 г.
5528
Софийският градски съд разпуска и прекратява
на основание чл. 40, ал. 1, т. 4 ЗПП политическа
партия „ВОТ – КОНСЕРВАТОРИ“ със седалище
и адрес на управление: София, бул. Витоша № 40,
вх. 1, ет. 2, регистрирана по ф.д. № 285/2011 г. по
описа на Софийския градски съд.
5535

ПОК А Н И И СЪОБЩ ЕН И Я
12. – Съветът на регионите на Политическа
партия „Българска нова демокрация“ на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и съгласно устава на ПП БНД
свиква редовен конгрес на 12.09.2020 г. в 11 ч. в
Монтана, бул. Трети март № 98, Младежки дом,
заседателна зала, при следния дневен ред: 1. отчет
на Централния изпълнителен съвет на ПП БНД; 2.
приемане на отчета на Централния изпълнителен
съвет на ПП БНД; 3. отчет на контролния съвет
на ПП БНД; 4. приемане на отчета на контролния
съвет на ПП БНД; 5. приемане на изменение в
устава на ПП БНД; 6. избор на председател на ПП
БНД; 7. избор на Централен изпълнителен съвет
на ПП БНД; 8. избор на контролен съвет на ПП
БНД. Съгласно чл. 22 от устава на ПП БНД и
чл. 27 от ЗЮЛНЦ при липса на кворум конгресът
се провежда един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред и е законен независимо
от броя на присъстващите делегати.
5524
12. – Управителният съвет на сдружение
„Боулинг – клуб Мега“ – София, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ във връзка с т. 18 от устава на
сдружението свиква общо събрание на членовете
на сдружението на 14.09.2020 г. в 13 ч. в комплекс
„SkyWay“ в София, ул. Момина сълза № 14А, при
следния дневен ред: 1. приемане на нов устав на
сдружение „Боулинг – клуб Мега“ поради промени
в Закона за физическото възпитание и спорта; 2.
разни. Поканват се всички членове да присъстват
лично или чрез упълномощени представители.
При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
14 ч., на същото място и при същия дневен ред
при спазване на изискванията на закона.
5505
2. – Управителният съвет на сдружение „Обединен български пчеларски съюз“ на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно събрание на 14.09.2020 г. в 13 ч. в Съюза
на запасните офицери на бул. Хр. Ботев № 48,
София, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет; 2. доклад на контролния
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съвет; 3. избор на председател на управителния
съвет; 4. избор на управителен съвет; 5. избор на
контролен съвет; 6. основни насоки и програма за
дейност; 7. приемане на бюджет 2020 г.; 8. промени
в устава. Поканват се всички членове на сдружението да присъстват на събранието. Събранието
е законно, ако присъстват повече от половината
от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час и може да се проведе
на същото място и при същия дневен ред.
5541
3. – Управителният съвет на сдружение „Съюз
на българските пчелари“ на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно изборно събрание на 14.09.2020 г. в 10,30 ч. в залата на Съюза
на запасните офицери на бул. Хр. Ботев № 48,
София, при следния дневен ред: 1. отчетен доклад
на управителния съвет; 2. доклад на контролния
съвет; 3. програма за дейност; 4. приемане на
бюджет 2020 г.; 5. промени в устава. Поканват се
всички членове на сдружението да присъстват на
събранието. Събранието е законно, ако присъстват
повече от половината от всички членове. При
липса на кворум събранието се отлага с един
час и може да се проведе на същото място и при
същия дневен ред.
5542
252. – Управителният съвет на „Национално
ловно-рибарско сдружение „Съюз на ловците и
риболовците в България“ (НЛРС „СЛРБ“) – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и при условията на чл. 19 от устава свиква общо събрание
на 17.09.2020 г. с час на регистрация 9 ч. и начален час на общото събрание – 10 ч. в София,
ул. Незабравка № 25, Парк хотел „Москва“, заседателна зала „Европа“, при следния дневен ред:
1. доклад за дейността и финансовото състояние
на НЛРС „СЛРБ“ за 2019 г.; 2. отчет за дейността
и финансовото състояние на управителния съвет
на НЛРС „СЛРБ“ за 2019 г.; 3. отчет за дейността и финансовото състояние на фирма „Сокол
БЛРС“ – ЕООД, за 2019 г.; 4. отчет на контролния
съвет на НЛРС „СЛРБ“ за 2019 г.; 5. приемане на
бюджета на УС на НЛРС „СЛРБ“ за 2020 г.; 6.
определяне размера на отчисления членски внос
за 2021 г.; 7. констатиране отпадането на членове
на УС на НЛРС „СЛРБ“; 8. взимане на решение
НЛРС „СЛРБ“ да кандидатства за членство в
Световния съюз за защита на природата (IUCN);
9. разни. В съответствие с определената в чл. 19,
ал. 3 от устава на сдружението норма на представителност: до 500 членове – 1 представител;
от 501 до 1000 членове – 2 представители; от
1001 до 1500 членове – 3 представители; от 1501
до 2000 членове – 4 представители; от 2001 и повече членове – 5 представители, и на основание
внесения в УС на сдружението отчислен членски
внос от сдруженията към 1.03.2020 г. определя
представителност на сдруженията в общото съб-
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рание на НЛРС – „СЛРБ“. Сдруженията, които
не са провели общи събрания в съответствие с
изискванията на чл. 19 от устава на НЛРС „СЛРБ“
в срок до 11 септември 2020 г. (вкл.), да проведат
общи събрания за избор на необходимия брой
представител(и) в общото събрание на НЛРС
„СЛРБ“. Не по-късно от 5 дни преди общото
събрание на НЛРС „СЛРБ“ сдруженията да представят в седалището на управителния съвет на
НЛРС „СЛРБ“ (София, бул. Витоша № 31 – 33),
протокол от общото си събрание с взето решение
за избор на представител(и) в общото събрание на
НЛРС „СЛРБ“, копие от списъка с регистрацията
на присъствалите делегати на това събрание, декларация по чл. 19, ал. 2 от устава на сдружението и декларация за доброволно и информирано
съгласие за обработване на лични данни с цел
свикване и провеждане на общо събрание на
НЛРС „СЛРБ“ от всеки избран представител по
утвърдените образци.
5511
383. – Управителният съвет на сдружение
„Българска федерация на индустриалните енергийни консуматори“ (БФИЕК), София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 17.09.2020 г. в 11 ч. на адрес: ул. Университетски парк № 1, Илиев център, София 1700, при
следния дневен ред: 1. приемане на доклад за
дейността на БФИЕК за 2019 г.; 2. приемане на
ГФО на БФИЕК за 2019 г.; 3. освобождаване от
отговорност на членовете на УС за дейността им
през 2019 г.; 4. обсъждане на основни приоритети
и приемане на план за дейността на БФИЕК за
2020 г.; 5. приемане на бюджет на БФИЕК за
2020 г.; 6. утвърждаване избора на изпълнителен
директор на БФИЕК; 7. разни. Всички материали
по точките от дневния ред са налични в офиса
на БФИЕК при поискване.
5551
23. – Централният съвет на Съюза на юристите в България съгласно чл. 37, т. 10 от устава
на СЮБ и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание (ХХVІІІ конгрес) на 18.09.2020 г. от 10 ч. в
сградата на СЮБ, София, ул. Пиротска № 7, при
следния дневен ред: 1. информация за дейността
на СЮБ между двата конгреса (27-и и 28-и); 2.
отчет на бюджет 2019 г.; 3. отчет на контролната
комисия; 4. приемане на бюджет 2020 г.; 5. разни.
На основание чл. 22, ал. 2 от устава на СЮБ за
представителство на конгреса на дружествата е
определен по 1 делегат от дружество. Колективните
членове са с право на 1 глас. Членовете на ЦС, КК
и председателя на Културния дом са делегати по
право. При липса на кворум на основание чл. 26
от устава на СЮБ и чл. 27 от ЗЮЛНЦ конгресът
ще се проведе същия ден в 11 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
присъстващите делегати.
5553
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