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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
соц и а л н и т е ус л у г и (о бн., Д В, бр. 2 4 о т
2019 г.; изм., бр. 101 от 2019 г.; Решение № 9
на Конституционния съд от 2020 г. – бр. 65
от 2020 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 3:
„(3) Социалните услуги не са услуги по
смисъла на Търговския закон.“
§ 2. В чл. 81 се създава нова ал. 1:
„(1) Индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа се изготвят въз основа на информация,
предоставена от лицето или получена въз
основа на негово писмено съгласие. Когато
се изготвят оценка на потребностите и план
за подкрепа на деца, информацията, съответно съгласието се предоставят от техните
родители, настойници или попечители.“
§ 3. Създава се нов чл. 87:
„Задължение при поискана подкрепа от
дете
Чл. 87. (1) Когато дете е поискало подкрепа
от доставчик на социална услуга, доставчикът
е длъжен незабавно да уведоми дирекция
„Социално подпомагане“ и родителите, настойника или попечителя на детето.
(2) Когато детето не предостави на доставчика информация за родителите, настойника или попечителя си, те се уведомяват от
дирекция „Социално подпомагане“.“
§ 4. В чл. 116, ал. 1 се правят следните
допълнения:
1. Създава се нова т. 3:
„3. по искане или въз основа на съгласие
на лицата, които ползват социални услуги в

домашна среда, да ги посещават и проверяват
спазването на правата им и на стандартите
за качество на предоставяните услуги;“.
2. Създава се нова т. 7:
„7. да получават пряко от лицата, ползващи
социални услуги, мнението им за спазването
на техните права, както и за качеството и
ефективността на ползваните от тях социални услуги.“
§ 5. В п р еход н и т е и за к л юч и т ел н и т е
разпоредби се правят следните изменения
и допълнения:
1. В § 31:
а) в ал. 1 числото „12“ се заменя с „18“;
б) създават се ал. 4 и 5:
„(4) До приемането на Уст ройствени я
правилник на Агенцията за качеството на
социалните услуги становището по ал. 2,
т. 3, буква „в“ се изготвя от инспектората
към изпълнителния директор на Агенцията
за социално подпомагане.
(5) До приемането на правилника за прилагане на закона:
1. насочването на всички лица за ползване
на социални услуги по ал. 2, т. 1 се извършва
само от дирекции „Социално подпомагане“
чрез изготвяне на писмена предварителна
оценка по чл. 73, ал. 2 с участието на лицето
в 20-дневен срок от заявяване на желание
за ползване на услуга;
2. индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа на
лицата, които желаят да ползват социални
услуги, се изготвят по досегашния ред преди
подписване на договора по чл. 85;
3. кметовете на общини писмено заявяват
искания в Агенцията за социално подпомагане за предварително одобрение за създаване, промяна на броя на потребителите и
на мястото на предоставяне на социални
услуги по ал. 2, т. 1, като представят документите и информацията, изисквана по
досегашния ред, с изключение на решение
на общинския съвет;
4. изпълнителният директор на Агенцията
за социално подпомагане издава заповеди
за предварително одобрение или за отказ в
30-дневен срок от искането по т. 3;
5. започналите и неприключени до влизането в сила на закона производства за
създаване, прекратяване, промяна на броя на
потребителите и мястото на предоставяне на
социални услуги по ал. 2, т. 1 се довършват
по досегашния ред.“
2. В § 38:
а) в ал. 1 думата „януари“ се заменя с
„юли“;
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б) създават се ал. 3, 4 и 5:
„(3) За поч на л и т е и неп ри к л ючен и до
влизането в сила на закона производства по
лицензиране от председателя на Държавната
агенция за закрила на детето и вписване на
лицензираните доставчици на социални услуги в регистъра към Агенцията за социално
подпомагане се довършват по досегашния ред.
(4) До създаването на регистъра по чл. 162
Агенцията за социално подпомагане поддържа регистъра на доставчиците на социални
услуги.
(5) Започналите и неприключени до влизането в сила на закона общински конкурси
за възлагане на управлението на социални
услуги, които са делегирани от държавата
дейности и местни дейности, се довършват
по досегашния ред.“
3. В § 39 се създават ал. 3 и 4:
„(3) До приемането на Уст ройствени я
правилник на Агенцията за качеството на
социалните услуги председателят на Държавната агенция за закрила на детето осъществява контрола по спазване на стандартите
за качество на социалните услуги за деца
при досегашните условия и ред.
(4) До п риема не т о на Ус т р ойс т вен и я
правилник на Агенцията за качеството на
социалните услуги инспекторатът към изпълнителния директор на Агенцията за социално
подпомагане осъществява контрола по чл. 31,
ал. 2 от Закона за социално подпомагане в
редакцията до влизането в сила на закона
при досегашните условия и ред.“
4. В § 44:
а) в ал. 1 думите „1 януари 2021 г.“ се
заменят с „1 януари 2022 г.“;
б) в ал. 2 думите „31 декември 2020 г.“ се
заменят с „31 декември 2021 г.“.
Заключителни разпоредби
§ 6. В Закона за закрила на детето (обн.,
ДВ, бр. 48 от 2000 г.; изм., бр. 75 и 120 от
2002 г., бр. 36 и 63 от 2003 г., бр. 70 и 115
от 2004 г., бр. 28, 94 и 103 от 2005 г., бр. 30,
38 и 82 от 2006 г., бр. 59 от 2007 г., бр. 69
от 2008 г., бр. 14, 47 и 74 от 2009 г., бр. 42,
50, 59 и 98 от 2010 г., бр. 28 и 51 от 2011 г.,
бр. 32 и 40 от 2012 г., бр. 15, 68 и 84 от 2013 г.,
бр. 79 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85 и 103
от 2017 г., бр. 17, 77 и 102 от 2018 г. и бр. 17,
24, 58 и 101 от 2019 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 27, ал. 6 думите „и обжалват“ се
заличават.
2. Създава се чл. 27а:
„Оспорване на заповедта за временно
настаняване по административен ред
Чл. 27а. (1) Заповедта на директора на
дирекция „Социално подпомагане“ по чл. 27,
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ал. 1, включително в случаите на спешно
настан яване извън семейството, подлеж и
на предварително изпълнение по силата на
закона, но може да се обжалва от родителите
на детето в 14-дневен срок от съобщаването.
(2) Директорът на дирекция „Социално
подпомагане“ изпраща жалбата в съда в
първия работен ден, следващ получаването є.
(3) А дминистративното дело се образува
в тридневен срок и се насрочва в 7-дневен
срок от постъпването на жалбата в съда.
(4) Сроковете по А дминистративнопроцесуалния кодекс за отстраняване на нередовност на жалбата, представяне на писмен
отговор по жалбата, представяне на заключение на вещо лице и за призоваване на
страните не се прилагат. Съдът определя срок
за извършване на съответното процесуално
действие, който не може да е по-кратък от
три дни и по-дълъг от 7 дни.
(5) Съдът постановява решение в 7-дневен
срок от заседанието, в което е приключило
разглеждането на делото.
(6) Решението по ал. 5 подлежи на касационно обжалване по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс.
(7) Административното дело се прекратява, ако преди постановяване на решението
е налице влязло в сила решение по чл. 28,
ал. 4 за настаняване на дете по съдебен ред.“
3. В чл. 28 ал. 3 се изменя така:
„(3) Съдът разглежда незабавно искането
в открито заседание с участието на:
1. органите или лицата, направили искането;
2. детето при спазване разпоредбата на
чл. 15;
3. родителите или настойника/попечителя
на детето.“
4. В чл. 36г, ал. 3 думите „доставчик на
социална услуга“ се заменят с „доставчика
на финансираната от държавни я бюд жет
социална услуга, която детето ползва“.
§ 7. В Закона за социално подпомагане
(обн., ДВ, бр. 56 от 1998 г.; изм., бр. 45 и 120
от 2002 г., бр. 18, 30 и 105 от 2006 г., бр. 52
и 59 от 2007 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 14, 41
и 74 от 2009 г., бр. 15 от 2010 г., бр. 9 и 51
от 2011 г., бр. 32 от 2012 г., бр. 15 и 66 от
2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 8 от 2016 г., бр. 85
от 2017 г., бр. 7, 17, 77, 91 и 105 от 2018 г. и
бр. 24, 35 и 101 от 2019 г.) чл. 17 се отменя.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 29 юли 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
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УК АЗ № 166
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за ветеринарномедицинската дейност, приет
от 44-то Народно събрание на 29 юли 2020 г.
Издаден в София на 4 август 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил К ирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
ветеринарномедицинската дейност (обн., ДВ,
бр. 87 от 2005 г.; изм., бр. 30, 31, 55 и 88 от
2006 г., бр. 51 и 84 от 2007 г., бр. 13, 36 и 100
от 2008 г., бр. 27, 35, 74, 95 и 102 от 2009 г.,
бр. 25 и 41 от 2010 г., бр. 8 и 92 от 2011 г.,
бр. 77, 82 и 97 от 2012 г., бр. 7, 15, 66, 68, 83
и 99 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 14 от
2015 г., бр. 14, 34 и 58 от 2016 г., бр. 58 и 85
от 2017 г., бр. 17 и 98 от 2018 г., бр. 24 и 101
от 2019 г. и бр. 13, 51 и 52 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 133, а л. 2, т. 8 след д у мите
„животните от“ се добавя „животновъден
обект и/или“.
§ 2. В чл. 137 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „в което се
посочва номер и дата на издаване на документ
за въвеждане в експлоатация на обекта или
удостоверение за търпимост на сградата в
съответствие с § 16 от преходните разпоредби на Закона за устройство на територията,
когато такъв се изисква съгласно Закона за
устройство на територията“ се заличават;
б) точка 1 се изменя така:
„1. копие от документ за собственост или
друг документ, доказващ правото на ползване
или владение на обекта, или на имота, върху
който е разположен обектът;“.
2. В ал. 9, т. 7 думата „технология“ се
заменя с „информация за начина и технологията“.
§ 3. Създава се чл. 144а:
„Чл. 144а. (1) Независимият оценител изготвя оценителски доклад и в тридневен срок
го предоставя на възложителя по чл. 144,
ал. 3, който със заповед определя комисия
за проверка на изпълнението.
(2) Изпълнителният директор на БАБХ
със заповед утвърждава критерии за:
1. извършване на проверката на изпълнението по ал. 1 и на изготвения оценителски
доклад;
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2. съответствие на определените от независимия оценител цени с пазарната стойност
за конкретния вид и категория животни, за
които не са определени пределни цени в
наредбата по чл. 109.
(3) Комисията по ал. 1 в срок до 5 дни от
извършване на проверката изготвя становище
до възложителя за приемане на оценителския
доклад или за връщането му за преработване.
(4) Въз основа на становището на комисията възложителят:
1. приема оценителския доклад;
2. връща оценителския доклад с указания
за цялостно или частично преработване.
(5) Когато оценителят откаже да преработи оценителския доклад или преработеният доклад не съответства на критериите
по ал. 2, не му се заплаща възнаграждение,
а извършването на оценката се възлага на
друг оценител.
(6) В случаите по ал. 5, когато извършването на оценката е възложено на друг оценител, се прилага процедурата по ал. 1 – 4.
(7) Когато оценителят по ал. 6 откаже да
преработи оценителския доклад или преработеният доклад не съответства на критериите
по ал. 2, не му се заплаща възнаграждение,
а обезщетението се определя от комисията
по ал. 1.“
§ 4. В чл. 145, ал. 1 числото „500“ се заменя с „1000“.
§ 5. В чл. 146 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и комбинирани“ се
заменят с „премикси, комбинирани и медикаментозни“, думите „по видове и категории
животни“ се заличават и накрая се добавя „а
когато няма такава – по фактурна стойност“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Не з а вис и м и я т оц ен и т е л и з г о т в я
оценителски доклад, който се проверява по
реда на чл. 144а.“
§ 6. В чл. 148, т. 1 след думите „до 30 дни
от датата“ се добавя „на влизането в сила“.
Заключителна разпоредба
§ 7. С обс т вен и ц и т е и л и ползват ел и т е
на животновъдни обекти, с изключение на
животновъдните обекти – лични стопанства,
за които към датата на влизането в сила
на този закон не е издадено удостоверение
за регистрация по чл. 137, ал. 6 и в които
се отглеж дат или са настанени животни,
идентифицирани в системата по чл. 51, ал. 3,
подават заявление за регистрация на животновъдния обект по чл. 137, ал. 1 в срок до
6 месеца от влизането в сила на този закон.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 29 юли 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5576
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УК АЗ № 167
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за местните
данъци и такси, приет от 44-то Народно събрание на 30 юли 2020 г.
Издаден в София на 4 август 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил К ирилов

ЗАКОН

за изменение на Закона за местните данъци
и такси (обн., ДВ, бр. 117 от 1997 г.; изм.,
бр. 71, 83, 105 и 153 от 1998 г., бр. 103 от
1999 г., бр. 34 и 102 от 2000 г., бр. 109 от
2001 г., бр. 28, 45, 56 и 119 от 2002 г., бр. 84 и
112 от 2003 г., бр. 6, 18, 36, 70 и 106 от 2004 г.,
бр. 87, 94, 100, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30,
36 и 105 от 2006 г., бр. 55 и 110 от 2007 г.,
бр. 70 и 105 от 2008 г., бр. 12, 19, 41 и 95 от
2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 19, 28, 31, 35 и
39 от 2011 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 30 от 2012 г.; изм.,
бр. 53, 54 и 102 от 2012 г., бр. 24, 30, 61 и 101
от 2013 г., бр. 105 от 2014 г., бр. 14, 35, 37,
79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 43 и 74 от 2016 г.;
попр., бр. 80 от 2016 г.; изм., бр. 97 от 2016 г.,
бр. 88, 92, 96, 97 и 99 от 2017 г., бр. 98 и 108
от 2018 г., бр. 1 от 2019 г.; Решение № 4 на
Конституционния съд от 2019 г. – бр. 32 от
2019 г.; изм., бр. 38, 96, 101 и 102 от 2019 г.
и бр. 18 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 58, ал. 4 думите „и представяне
на удостоверение за предаване за разкомплектуване“ се заличават.
§ 2. В чл. 61р, ал. 5 думите „30 януари“
се заменят с „31 януари“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. (1) Общинският съвет може да освободи от заплащане на таксата за битови
отпадъци за услугата по сметосъбиране и
сметоизвозване за определен период от 2020 г.
задължените лица предприятия, които вследствие на извънредното положение, обявено с
решение на Народното събрание от 13 март
2020 г., са преустановили стопанската си
дейност, осъществявана в недвижим имот
на територията на общината.
(2) Преустановяването на дейността за
съответния период се удостоверява от лицата
по ал. 1 с финансови и други документи, по
ред и начин, определен от общинския съвет.
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§ 4. 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.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 91:
а) в ал. 3 думите „Спешна медицинска
помощ“ се заменят с „Центрове за спешна
медицинска помощ“;
б) създава се нова ал. 4:
„(4) Специален режим на движение може
да ползват и предназначените за предоставяне на медицинска помощ при спешни
състояния моторни превозни средства на
лечебн и т е за веден и я к ъм М и н ис т ерск и я
съвет, Министерството на здравеопазването,
Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията по чл. 5, ал. 1 от Закона за
лечебните заведения и на лечебните заведения за болнична помощ, които са получили
разрешение за осъществяване на лечебна
дейност, издадено по реда на чл. 48, ал. 3
от Закона за лечебните заведения. Моторните превозни средства се обозначават с
опознавателни знаци и постоянно монтирани устройства върху превозното средство
или на специална стойка, излъчващи синя
или червена проблясваща светлина, добре
забележима от всички страни. Министърът
на здравеопазването със заповед определя
моторните превозни средства със специален
режим на движение, както и изискванията
за тях.“;
в) досегашната ал. 4 става ал. 5.
2. В чл. 144, ал. 2 след думите „350 cm 3 “
се добавя „включително когато регистрацията на съответното превозно средство е
прекратена“ и се създава изречение второ:
„Изречение първо не се прилага за излезлите
от употреба превозни средства.“
3. В чл. 173 думата „спешната“ се заменя
с „центровете за спешна“.
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4. В § 6, т. 40 от допълнителните разпоредби думата „Спешна“ се заменя с „Център
за спешна“.
§ 5. В Закона за автомобилните превози
(обн., ДВ, бр. 82 от 1999 г.; изм., бр. 11 и 45
от 2002 г., бр. 99 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г.,
бр. 88, 92, 95, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 30,
85, 92 и 102 от 2006 г., бр. 42, 80 и 109 от
2007 г., бр. 102 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г.,
бр. 41 от 2010 г., бр. 17 от 2011 г., бр. 38,
50, 60, 99 и 103 от 2012 г., бр. 15, 23, 66 и
109 от 2013 г., бр. 11, 60, 98 и 107 от 2014 г.,
бр. 14, 60, 81 и 100 от 2015 г., бр. 32, 58 и 59
от 2016 г., бр. 9 и 93 от 2017 г., бр. 62, 80 и
105 от 2018 г. и бр. 60 от 2020 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 24е, ал. 5 думите „чл. 4“ се заменят с „чл. 6“, а думите „ал. 5“ се заменят
с „ал. 4“.
2. В чл. 106а:
а) алинея 4 се отменя;
б) създава се нова ал. 6:
„(6) В случаите по ал. 1, т. 1 и 3 собственикът или водачът на моторното превозно
средство в срок до 12 часа от прилагане на
п ри н у д и т ел ната а д м и н ис т рат и вна м я рк а
придвижва моторното превозно средство до
място за домуване.“
§ 6. В Закона за данък върху добавената
стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм.,
бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7
на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37
от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от
2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95
от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77
и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г.,
бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г.,
бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95
от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г.,
бр. 85, 92, 96 и 97 от 2017 г., бр. 24, 65 и 98 от
2018 г., бр. 24, 33, 96, 100, 101 и 102 от 2019 г.
и бр. 14 и 18 от 2020 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 66, ал. 2:
а) в т. 3 думите „бира, вино и“ се заличават;
б) създават се т. 6 и 7:
„6. доставка на обща туристическа услуга
в случаите по чл. 136, както и екскурзиите,
организирани от туристически оператори и
туристически агенти със случаен автобусен
превоз на пътници;
7. доставка на услуга за използване на
спортни съоръжения.“
2. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) точки 98 и 99 се отменят;
б) създава се т. 101:
„101. „Случаен автобусен превоз по чл. 66,
ал. 2, т. 6“ е превоз по смисъла на § 1, т. 24
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от допълнителните разпоредби на Закона за
автомобилните превози.“
§ 7. В 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 (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм.,
бр. 34, 38, 44, 55, 60 и 64 от 2020 г.) в чл. 25,
изречение първо думите „поради обявеното
извънредно положение“ се заменят с „до 31
декември 2020 г. поради разпространението
на COVID-19“, а в изречение второ думите
„извън редно т о положение“ се замен я т с
„пътуването“.
§ 8. В 14-дневен срок от влизането в сила на
този закон министърът на здравеопазването
издава заповедта по чл. 91, ал. 4, изречение
трето от Закона за движението по пътищата.
§ 9. В тримесечен срок от влизането в
сила на този закон министърът на вътрешни т е рабо т и п ривеж да в съо т ветст вие с
него наредбата по чл. 140, ал. 2 от Закона
за движението по пътищата.
§ 10. Параграф 6 се прилага от 1 август
2020 г. до 31 декември 2021 г.
§ 11. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“, с
изключение на:
1. параграф 4, т. 2, която влиза в сила
три месеца след обнародването на закона в
„Държавен вестник“;
2. параг раф 6, кой то влиза в си ла от
1 август 2020 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 30 юли 2020 г. и е подпечатан
с офи ц иа л н и я печат на Народ но т о с ъб рание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5577

УК АЗ № 168
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения, приет от 44-то
Народно събрание на 31 юли 2020 г.
Издаден в София на 5 август 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.;
изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114
от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.;
Решение № 11 на Конституционния съд от
2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62
от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70
от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53
и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41,
99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от
2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102
от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от
2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от
2016 г., бр. 85, 99, 101 и 103 от 2017 г., бр. 18,
77, 84, 91 и 102 от 2018 г., бр. 13, 24, 42 и 101
от 2019 г. и бр. 28 и 54 от 2020 г.)
§ 1. В чл. 106а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „и 3“ се заменят с „3
и 5а“.
2. Създава се ал. 5а:
„(5а) Извън слу чаите по ал. 1 – 5 Министерството на здравеопазването може да
субсидира:
1. държавни и общински лечебни заведения
за болнична помощ и лечебни заведения за
болнична помощ с държавно и/или общинско
участие в капитала за поддържане готовността на клиники и отделения по инфекциозни
болести за оказване на медицинска помощ
при епидемично разпространение на заразни
болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от Закона за
здравето;
2. лечебни заведения за болнична помощ,
извън тези по т. 1, за поддържане готовността на клиники и отделения по инфекциозни
болести за оказване на медицинска помощ
през периода на обявено извънредно положение поради епидемично разпространение
на заразни болести по чл. 61, ал. 1 или 3 от
Закона за здравето или на обявена извънредна
епидемична обстановка поради епидемично
разпространение на заразна болест по чл. 61,
ал. 1 от Закона за здравето.“
3. В ал. 6 цифрата „5“ се заменя с „5а“.
Заключителни разпоредби
§ 2. Минист ърът на зд ра веопазва нет о
привежда в съответствие с изискванията на
този закон наредбата по чл. 106а, ал. 6 в срок
до 14 дни от влизането в сила на този закон.
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 44-то Народно събр а н и е н а 31 ю л и 2 0 2 0 г. и е п о д п е ч а -
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тан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5612

УК АЗ № 169
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Споразу мението, с което Европейската комиси я се
упълномощава да предлага на участващите
държави членки и да сключва от тяхно име
п редвари телни споразу мени я за пок у пка
на ваксини („Advance Purchase Agreement“)
с тех ни п роизводи тели с цел държави те
членки да се снабдят с ваксини в борбата
с пандемията от COVID-19, приет от 44-то
Народно събрание на 31 юли 2020 г.
Издаден в София на 5 август 2020 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението, с което
Европейската комисия се упълномощава да
предлага на участващите държави членки и
да сключва от тяхно име предварителни споразумения за покупка на ваксини („Advance
Purchase Agreement“) с техни производители
с цел държавите членки да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19
Член единствен. Ратифицира Споразумението, с което Европейската комисия се
упълномощава да предлага на участващите
държави членки и да сключва от тяхно име
предварителни споразумения за покупка на
ваксини („Advance Purchase Agreement“) с
техн и производители с цел държавите членки
да се снабдят с ваксини в борбата с пандемията от COVID-19, подписано чрез писмо
за присъединяване на Република България от
23 юли 2020 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 31 юли 2020 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5613
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 185
ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г.

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 184
ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на икономиката
за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. в размер до 7 500 000 лв.
за прилагане на финансови мерки по Закона
за насърчаване на инвестициите в подкрепа
на сертифицирани инвестиционни проекти.
(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. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. по „Политика в областта на устойчивото икономическо
развитие и конкурентоспособност“, бюджетна
програма „Насърчаване на инвестициите за
повишаване на конкурентоспособността на
икономиката“.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на икономиката да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на икономиката за 2020 г.
на базата на фактически извършени разходи
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 икономиката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5932

С Т Р. 9

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2020 г. за закупуване
на ваксина срещу заболяването „Син език“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери (предоставени трансфери) между бюджети
и сметки за средства от Европейския съюз в
размер до 6 500 000 лв. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за
2020 г. за закупуване на ваксина срещу заболяването „Син език“.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. Министърът на земеделието, храните
и горите да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 и 2 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 земеделието, храните
и горите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5933

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 186
ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на финансите за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Министерството на финансите за 2020 г. за
дейности, свързани с ограничаване на последствията от COVID-19, както следва:
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1. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на устойчивите и прозрачни
публични финанси“, бюджетна програма „Защита на публичните финансови интереси“, с
22 407 500 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по:
а) „Политика в областта на ефективното
събиране на всички държавни приходи“, бюджетна програма „Администриране на държавните приходи“, с 18 689 500 лв., в т.ч. показател
„Персонал“ с 18 689 500 лв.;
б) „Политика в областта на защитата на
обществото и икономиката от финансови
измами, контрабанда на стоки, изпиране на
пари и финансиране на тероризма“, бюджетна програма „Митнически контрол и надзор
(нефискален)“, с 3 718 000 лв., в т.ч. показател
„Персонал“ с 3 718 000 лв.
Чл. 2. Със сумата 22 407 500 лв. да се намалят показателите по чл. 9, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши
съответните промени по бюджета на Министерството на финансите за 2020 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1 и 2 от Закона за публичните
финанси и чл. 76, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на финансите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5934

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187
ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи и
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни
програми по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г. за предоставяне на финансов
ресурс на земеделските стопани, отглеждащи
крави и/или юници и/или биволи, овце-майки
и/или кози-майки, пчели, плодове и зеленчуци
чрез минимална помощ de minimis, съгласно
Регламент (ЕС) № 1408/2013 на Комисията от
18 декември 2013 г. относно прилагането на
членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de
minimis в селскостопанския сектор
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
в размер до 28 000 000 лв. по бюджета на Дър-
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жавен фонд „Земеделие“ за 2020 г. за предоставяне на финансов ресурс на земеделските
стопани, отглеждащи крави и/или юници и/
или биволи, овце-майки и/или кози-майки,
пчели, плодове и зеленчуци чрез минимална
помощ de minimis, съгласно Регламент (ЕС)
№ 1408/2013 на Комисията от 18 декември
2013 г. относно прилагането на членове 107
и 108 от Договора за функционирането на
Европейския съюз към помощта de minimis
в селскостопанския сектор.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
разходите по бюджета на Държавен фонд
„Земеделие“ по Политика на Министерството
на земеделието, храните и горите в областта
на земеделието и селските райони, бюджетна
програма „Държавни помощи, национални
доплащания и САПАРД“.
(4) Със сумата по ал. 1 да се увеличат
показателите по чл. 44, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 2. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета
на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г.,
както следва:
1. н а м а л я в а у т в ърден и т е ра з ход и по
бюд же т на п рог ра ма „ А д м и н ис т ра ц и я“ с
2 500 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи по Политика на Министерството на земеделието,
храните и горите в областта на земеделието
и селските райони, бюджетна програма „Държавни помощи, национални доплащания и
САПАРД“, с 2 500 000 лв.
Чл. 3. Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ да извърши съответните промени по бюджета на Държавен
фонд „Земеделие“ 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. 1 и 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на изпълнителния директор на
Държавен фонд „Земеделие“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5935
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188
ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на земеделието,
храните и горите за 2020 г. във връзка с предотвратяване на разпространението и/или
ограничаване на последиците от COVID-19
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи за персонал в размер на 5 089 900 лв. по
бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г. във връзка с
предотвратяване на разпространението и/или
ограничаване на последиците от COVID-19.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. Увеличава утвърдените разходи за
персонал по „Политика в областта на земеделието и селските райони“, разпределени
по програми, както следва:
1. бюджетна програма „Растениевъдство“
с 216 000 лв.;
2. бюджетна програма „Безопасност по
хранителната верига“ с 4 873 900 лв.
Чл. 3. Министърът на земеделието, хран и т е и г ори т е да извърш и с ъ о т ве т н и т е
промени по бюджета на Министерството на
земеделието, храните и горите 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 и чл. 76, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на земеделието,
храните и горите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5936
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189
ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за персонал по бюджета на Министерството
на труда и социалната политика за 2020 г.
в размер 15 000 000 лв. за администрации,
които са натоварени с дейности по овладяване на пандемията и последствията от
COVID-19, включително за служители на
първа линия, чиито задължения включват
обслужване и контрол „на терен“, с пряк
контакт с други лица.
(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. (1) Увеличават се утвърдените разходи за персонал по „Политика в областта
на пазара на труда, свободното движение на
работници и трудовата миграция“, бюджетна
програма „Активна политика на пазара на
труда“, с 4 129 000 лв.
(2) Увеличават се утвърдените разходи
за персонал по „Политика в областта на
трудовите отношения“, бюджетна програма
„Осигуряване на подходящи условия на труда“, с 1 255 000 лв.
(3) Увеличават се утвърдените разходи за
персонал по „Политика в областта на социалното подпомагане и равнопоставеността
на жените и мъжете“, бюджетна програма
„Социални помощи“, с 3 693 500 лв.
(4) Увеличават се утвърдените разходи
за персонал по „Политика в областта на
социалното включване“, бюджетна програма „Подкрепа за децата и семействата“, с
4 450 000 лв.
(5) Увеличават се утвърдените разходи за
персонал по „Политика в областта на хората с
увреждания“, бюджетна програма „Подкрепа
на и за хората с увреждания“, с 1 472 500 лв.
Чл. 3. Министърът на труда и социалната
политика да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика 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
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финанси и чл. 76, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5937

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190
ОТ 6 АВГУСТ 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
за персонал в размер на 29 000 000 лв. по
бюджета на Министерството на вътрешните
работи за 2020 г. за изплащане на допълнително възнаграждение за извънреден труд и
награди за изпълнение на служебни задачи
във връзка с предотвратяване на разпространението и/или ограничаване на последиците
от COVID-19.
(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. 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.
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 и чл. 76, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на вътрешните работи.
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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
5938

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191
ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на туризма
за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи за персонал в размер на 49 400 лв. по
бюд жета на Министерството на т у ризма
за 2020 г. във връзка с предотвратяване на
разпространението и/или ограничаване на
последиците от COVID-19.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите/
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по бюджета на Министерството на туризма за 2020 г., „Политика
в областта на устойчивото развитие на туризма“, бюджетна програма „Подобряване
на политиките и регулациите в сектора на
туризма“.
Чл. 3. Министърът на туризма да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на туризма 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 и чл. 76, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на туризма.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
датата на обнародването му в „Държавен
вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5939
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192
ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193
ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на културата
за 2020 г.

за одобряване на допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика за 2020 г.

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за персонал в размер 52 306 лв. по бюджета
на Министерството на културата за 2020 г.
във връзка с предотвратяване на разпространението и/или ограничаване на последиците
от COVID-19.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходите
и/или трансферите 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. за „Персонал“, по „Политика в областта на опазване
на д ви ж имо т о и нед ви ж и мо т о к ул т у рно
наследство“, както следва:
1. по бюд же т н а п р ог ра м а „О п а зв а не
на недви ж имото к ул т у рно наследст во“ с
24 888 лв.;
2. по бюджетна програма „Опазване и
представяне на дви ж имото к улт у рно наследство и визуалните изкуства“ с 27 418 лв.
Чл. 3. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на
Министерството на културата 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 и чл. 76, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2020 г.
§ 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
5940

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
по бюджета на Министерството на труда
и социалната политика за 2020 г. в размер
122 000 000 лв. за изплащане на разходите
за Механизма лична помощ по Закона за
личната помощ.
(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. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 се
увеличават утвърдените разходи по „Политика в областта на хората с увреждания“,
бюджетна програма „Подкрепа на и за хората с
увреждания“, по бюджета на Министерството
на труда и социалната политика за 2020 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 се увеличават
утвърдените показатели по чл. 14, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
(3) Допълнителните средства по чл. 1,
ал. 1 се предоставят на базата на фактически
извършени разходи по бюджета на Министерството на труда и социалната политика
за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на труда и социалната
политика да извърши съответните промени
по бюджета на Министерството на труда и
социалната политика 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 труда и социалната
политика.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5941
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194
ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи и
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за персонал по бюджета на Министерството на икономиката за 2020 г. в размер на
1 195 000 лв. във връзка с ограничаване на
последиците от COVID-19.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите за персонал по бюджета на Министерството на икономиката, по
„Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност“
с 1 195 000 лв., както следва:
1. по бюджетна програма „Облекчаване
на регулации, опростяване на процедури по
предоставяне на административни услуги“
с 69 900 лв.;
2. по бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието
на икономиката“ със 791 500 лв.;
3. по бюд жетна прог рама „Защита на
потребителите“ с 333 600 лв.
Чл. 3. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на икономиката за
2020 г., както следва:
1. увеличава утвърдените разходи за персонал по „Политика в областта на устойчивото
икономическо развитие и конкурентоспособност“, бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието на
икономиката“, със 749 000 лв.;
2. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на устойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност“ с
550 555 лв., както следва:
а) по бюджетна програма „Преструктуриране и ефективно управление на държавната
собственост“ с 60 000 лв.;
б) по бюджетна програма „Инфраструктура по качеството в подкрепа развитието
на икономиката“ със 143 700 лв.;
в) по бюджетна програма „Насърчаване
на п редприемачест вото и иновации те“ с
346 855 лв.;
3. н а м а л я в а у т в ърден и т е р а з ход и по
„Политика в областта на ефективно външноикономическо сътрудничество“, бюджетна
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програма „Реализация на експортния потенциал и участие в търговската политика на
ЕС“, със 157 531 лв.;
4. н а м а л я в а у т в ърден и т е ра з ход и по
бюд же т на п рог ра ма „ А д м и н ис т ра ц и я“ с
40 914 лв.
Чл. 4. Със сумата 712 345 лв. да се намалят
показателите по чл. 19, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 5. Министърът на икономиката да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерството на икономиката за 2020 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 6. 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. 1, 2 и 3 от Закона за
публичните финанси и чл. 76, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на икономиката.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5942

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195
ОТ 6 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на
политики/бюджетни програми по бюджета на
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по
области на политики/бюджетни програми по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията за 2020 г. във връзка с предотвратяване
на разпространението и/или ограничаване
на последиците от COVID-19, както следва:
1. увеличаване на утвърдените разходи по
Политика в областта на транспорта, бюджетна програма „Организация, управление на
транспорта, осигуряване на безопасност, сигурност и екологосъобразност“, с 946 539 лв.
разходи за персонал;
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2. намаляване на у твърдените разходи
по Политика в областта на транспорта, бюджетна програма „Организация, управление
на транспорта, осигуряване на безопасност,
сигурност и екологосъобразност“, с 346 539 лв.;
3. намаляване на у твърдените разходи
по бюджетна програма „А дминистративно
обслужване, медицинска и психологическа
експертиза“, с 600 000 лв.
(2) Със сумата 946 539 лв. да се намалят
показателите по чл. 24, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 2. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията да
извърши налагащите се от чл. 1 промени по
бюджета на Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията за 2020 г. и да уведоми министъра на
финансите.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 1, 2 и 7 от Закона за
публичните финанси и чл. 76, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5943
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Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите по „Политика в областта
на подобряване на инвестиционния процес
чрез усъвършенстване на информационните
системи на кадастъра и имотния регистър,
подобряване качеството на превантивния
и тек у щ конт рол в ст роителството и на
строителните продукти“, бюджетна програма „Нормативно регулиране и контрол на
строителните продукти и инвестиционния
процес в строителството“, по бюджета на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за 2020 г.
Чл. 3. Министърът на регионалното разви т ие и б л а г оус т р ойс т во т о да и зв ърш и
съответните промени по бюджета на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за 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 и чл. 76, ал. 2 от Закона за държавния
бюджет на Република България за 2020 г.
§ 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
5944

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 196
ОТ 6 АВГУСТ 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
за персонал по бюджета на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. в размер на 827 500 лв. за
финансиране на разходите за персонал във
връзка с дейности, свързани с превенция
на разпространението на COVID-19 и ограничаване на последствията от пандемията.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на преструктуриране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2020 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197
ОТ 6 АВГУСТ 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
за персонал по бюджета на Министерството
на здравеопазването за 2020 г. в размер на
10 526 900 лв. за лицата, които осъществяват дейности, свързани с лечението, предотвратяване на разпространението и/или
преодоляване на последиците от COVID-19.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструкт у риране на разходи и/или
трансфери по централния бюджет за 2020 г.
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Чл. 2. (1) Увеличават се утвърдените разходи за персонал по „Политика в областта
на промоцията, превенцията и контрола на
общественото здраве“, бюджетна програма
„Държавен здравен контрол“, със 166 300 лв.
(2) Увеличават се утвърдените разходи
за персонал по „Политика в областта на
промоци ята, превенци ята и конт рола на
общественото здраве“, бюджетна програма
„Промоция и превенция на незаразните болести“, с 348 500 лв.
(3) Увеличават се утвърдените разходи
за персонал по „Политика в областта на
промоци ята, превенци ята и конт рола на
общественото здраве“, бюджетна програма
„Профилактика и надзор на заразните болести“, с 4 712 700 лв.
(4) Увеличават се утвърдените разходи за
персонал по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма
„Контрол на медицинските дейности, здравна
информация и електронно здравеопазване“,
с 337 300 лв.
(5) Увеличават се утвърдените разходи
за персонал по „Политика в областта на
диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ
на специфични групи от населението“, със
192 000 лв.
(6) Увеличават се утвърдените разходи за
персонал по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма
„Психиатрична помощ“, с 3 094 900 лв.
(7) Увеличават се утвърдените разходи за
персонал по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма
„Осигуряване на кръв и кръвни продукти“,
с 1 062 100 лв.
(8) Увеличават се утвърдените разходи
за персонал по „Политика в областта на
лекарствените прод у к ти и медицинск ите
изделия“, бюджетна програма „Достъпни и
качествени лекарствени продукти и медицински изделия“, с 613 100 лв.
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 и чл. 76, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на здравеопазването.
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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
5945

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 198
ОТ 6 АВГУСТ 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 на 9 600 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2020 г. за
субсидиране на държавни и общински лечебни заведения за поддържане готовността на
клиники/отделения по инфекциозни болести
за извършване на медицинска дейност при
разпространение на заразна болест.
(2) Разходите по а л. 1 да се осиг у рят
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“, по бюджета на Министерството на
здравеопазването 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.
§ 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
5946
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199
ОТ 7 АВГУСТ 2020 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата
за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на
работа в чужбина и морските лица, приета
с Постановление № 30 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.;
и зм. и доп., бр. 83 о т 2 0 0 0 г.; Решен ие
№ 8525 на Върховния административен съд
от 2000 г. – бр. 8 от 2001 г.; Решение № 3357
н а Върховн и я а д м и н ис т р ат и в ен с ъ д о т
2001 г. – бр. 52 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 19
от 2002 г., бр. 91 от 2003 г., бр. 1 от 2006 г.,
бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 12 и 67
от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г.,
бр. 16 и 80 от 2012 г., бр. 33 от 2013 г.; Решение № 8660 на Върховния административен
съд от 2013 г. – бр. 94 от 2013 г.; изм. и доп.,
бр. 17 от 2014 г., бр. 18 и 40 от 2015 г., бр. 17
от 2016 г., бр. 29 от 2017 г. и бр. 36 от 2019 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Самоосигуряващите се лица по чл. 4,
ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигу ряване определят вида на осигу ряването
си с дек ларация по образец, у твърден от
изпълнителния директор на Н А П. Дек ларацията се подава в компетентната териториална дирекция на Н А П в 7-дневен срок
от започването или от възобновяването на
трудовата дейност. Когато дек ларацията е
подадена извън 7-дневния срок, самоосигуряващото се лице подлежи на осигу ряване
през съответната календарна година само
за инвалидност поради общо заболяване,
старост и смърт.
(4) Видът на осигуряването може да се
променя за всяка календарна година с подаване на декларация по ал. 3 от 1 до 31 януари на съответната календарна година. При
прекъсване и възобновяване на съответната
трудова дейност, както и при започване на
друга трудова дейност през календарната
година, самоосигуряващото се лице не може
да променя вида на осигуряването.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Самоосигуряващите се лица по чл. 4,
ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално
осигуряване, на които е отпусната пенсия,
се осигуряват по предвидения с наредбата
ред, по свое желание, изразено, както следва:
1. за лицата, които не са прекъснали или
прекратили трудовата дейност, съответно
осигуряването си, след като им е отпусната
пенси я – с п род ъ л ж а ва не пода ва не т о на
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данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 от Кодекса за
социално осигуряване;
2. за лицата, които започват трудова дейност след като им е отпусната пенсия – с
подаване на дек лараци я по ал. 2; в тези
случаи осигуряването възниква от датата,
на която е подадена декларацията;
3. за лицата, които са прекъснали осигуряването си след като им е отпусната пенсия – с
подаването на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1
от Кодекса за социално осигуряване; в тези
случаи осигуряването се възобновява не порано от 1-во число на месеца, предхождащ
месеца, през който са подадени.“
3. Създава се ал. 8:
„(8) Самоосигуряващите се лица по чл. 4,
ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално
осигуряване, на които е отпусната пенсия,
могат да променят вида на осигуряването
си по реда на ал. 4.“
§ 2. В чл. 17а, ал. 1, изречение първо,
накрая се поставя запетая и се добавя „или
съгласно европейските регламенти за координация на системите за социална сигурност“.
§ 3. В чл. 17б, а л. 3 д у мите „Наредба
№ Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение
на данни от работодателите, осигурителите
за осигурените при тях лица, както и от
самоосигуряващите се лица (обн., ДВ, бр. 1
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 7 от 2007 г., бр. 8
от 2008 г., бр. 3 от 2009 г., бр. 1 от 2010 г.;
попр., бр. 2 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 11,
58 и 83 от 2010 г., бр. 6, 55 и 76 от 2011 г. и
бр. 5 и 68 от 2012 г.)“ се заменят с „Наредба
№ Н-13 от 17 декември 2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване
и съхранение на данни от работодателите,
осигурителите за осигурените при тях лица,
както и от самоосигуряващите се лица (ДВ,
бр. 1 от 2020 г.)“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. (1) За самоосигуряващите се лица по
чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално
осигуряване, на които е отпусната пенсия
и които до датата на влизане в сила на § 1
са подавали данни по чл. 5, ал. 4, т. 1 от
Кодекса за социално осигуряване по реда на
Наредба № Н-8 за съдържанието, сроковете,
начина и реда за подаване и съхранение на
данни от работодателите, осигурителите за
осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (отменена) и/или на
Наредба № Н-13 от 17 декември 2019 г. за
съдържанието, сроковете, начина и реда за
подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при
тях лица, както и от самоосигуряващите се
лица (ДВ, бр. 1 от 2020 г.), се счита, че са
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изразили желанието си да се осигуряват по
предвидения с наредбата ред.
(2) А линея 1 се прилага и за самоосиг уряващите се лица по чл. 4, а л. 3, т. 1, 2 и
4 от Кодекса за социа лно осиг у ряване, на
които е отп усната пенси я и които до датата
на влизане в сила на § 1 са подава ли данни
по чл. 5, а л. 4, т. 1 от Кодекса за социа лно
осиг у ряване по реда на Наредба № Н-8 за
съдържанието, сроковете, начина и реда за
подаване и съх ранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при
тя х лица, как то и от самоосиг у ряващите се
лица (отменена) и/или на Наредба № Н-13
от 17 декември 2019 г. за съдържанието,
сроковете, начина и реда за подаване и
съх ранение на данни от работодателите,
осиг у рителите за осиг у рените при тях лица,
както и от самоосиг у ряващите се лица (ДВ,
бр. 1 от 2020 г.) и имат постановен отказ
за отп ускане на парично обезщетение, или
пенси я от държавното обществено осиг уряване, или за дъл ж ително предписание по
чл. 108, а л. 1, т. 3 от Кодекса за социа лно
осиг у ряване.
(3) Производс т во т о по пос та новен и т е
откази за изплащане на парични обезщетения и пенсии от държавното обществено
осигуряване или задължителни предписания
се възобновява въз основа на заявление на
лицето, подадено до съответното териториално поделение на Националния осигурителен
институт.
§ 5. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2020 г. с изключение на § 1 и 4,
които влизат от деня на обнародването му
в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5974

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 200
ОТ 7 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи и
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи
за персонал по бюджета на Министерството на правосъдието за 2020 г. в размер на
15 392 800 лв. във връзка с дейности, свързани с превенция на разпространението на
COVID-19 и ограничаване на последствията
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от пандеми ята, както и за обезпечаване
изплащането на необходимите разходи за
обезпечаване увеличението на нивото на
заплащане на полагания труд през нощта
на служителите.
(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 „Политика в областта
на изпълнение на наказанията“, както следва:
1. по бюджетна програма „Затвори – изолация на правонарушителите“ – 10 000 000 лв.;
2. по бюджетна програма „Следствени
арести и пробация“ – 5 392 800 лв.
Чл. 3. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на правосъдието за
2020 г., както следва:
1. намалява утвърдените разходи за издръжка по „Политика в областта на правосъдието“, бюджетна програма „Равен достъп
до правосъдие“, с 938 800 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи за персонал с 938 800 лв., в т. ч.:
а) по „Политика в областта на правосъдието“, бюджетна програма „Охрана на
съдебната власт“, с 81 000 лв.;
б) по „Политика в областта на изпълнение на наказанията“, бюджетна програма
„Затвори – изолация на правонарушителите“,
с 857 800 лв.
Чл. 4. Със сумата 938 800 лв. да се намалят
показателите по чл. 13, ал. 3 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
Чл. 5. Министърът на правосъдието да
извърши съответните промени по бюджета
на Министерство на правосъдието за 2020 г.
и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 6. 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. 1, 2 и 3 от Закона за
публичните финанси и чл. 76, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на правосъдието.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5975
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 201
ОТ 7 АВГУСТ 2020 Г.

за одобряване на допълнителни разходи и
вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/
бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и водите
за 2020 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюд жета на Министерството на
околната среда и водите за 2020 г. в размер
1 710 700 лв. във връзка с предотвратяване
на разпространението и/или ограничаване
на последиците от COVID-19.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят
чрез преструктуриране на разходите и/или
трансферите по централния бюджет за 2020 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се
увеличат разходите за персонал по бюджета на Министерството на околната среда и
водите, както следва:
1. по „Политика в областта на опазването
и ползването на компонентите на околната
среда“:
а) по бюджетна програма „Оценка, управление и опазване на водите на Република
България“ с 476 800 лв.;
б) по бюджетна програма „Интегрирана
система за у п равление на о т па д ъц и те и
опазване на почвите“ с 248 000 лв.;
в) по бюджетна програма „Намаляване
на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух“
със 124 000 лв.;
г) по бюджетна програма „Съхраняване,
укрепване и възстановяване на екосистеми,
местообитания, видове и генетичните им
ресурси“ със 191 400 лв.;
д) по бюджетна програма „Информиране,
у частие на общественост та в процеса на
вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол“ с 90 900 лв.;
е) по бюджетна програма „Оценка и управление на въздействието върху околната
среда“ с 270 400 лв.;
ж) по бюджетна програма „Управление
на дейностите по изменение на климата“ с
19 100 лв.;
2. по „Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната
среда и информационна обезпеченост“, по
бюджетна програма „Национална система за
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мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост“, с 290 100 лв.
Чл. 3. Одобрява вътрешнокомпенсирани
промени на утвърдените разходи по области
на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на околната среда и
водите за 2020 г., както следва:
1. увеличава утвърдените разходи за персонал по „Политика в областта на Националната система за мониторинг на околната
среда и информационна обезпеченост“, по
бюджетна програма „Национална система за
мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост“, с 391 000 лв.;
2. увеличава утвърдените разходи за персонал по бюджетна програма „Администрация“
с 509 000 лв.;
3. намалява утвърдените разходи по „Политика в областта на опазването и ползването на компонентите на околната среда“, по
бюджетна програма „Оценка, управление и
опазване на водите на Република България“,
с 26 400 лв.;
4. н а м а л я в а у т в ърден и т е ра з ход и по
бюд же т на п рог ра ма „ А д м и н ис т ра ц и я“ с
873 600 лв.
Чл. 4. Със сумата от 900 000 лв. да се
намалят показателите по чл. 18, ал. 3 от
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2020 г.
Чл. 5. Министърът на околната среда и
водите да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на околната
среда и водите за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 6. 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. 1 – 3 от Закона за публичните финанси и чл. 76, ал. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2020 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на околната среда
и водите.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5976
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
НАРЕДБА № Н-3
от 31 юли 2020 г.

за воденето, съхраняването и достъпа до
Централния регистър на особените залози
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Тази наредба урежда воденето,
съх ран яването и дост ъпа до Цент ра лни я
регистър на особените залози.
(2) Дейностите по ал. 1 се извършват,
съответно осигуряват, от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието,
наричана по-нататък „агенцията“.
Ч л. 2. Вп исва н и я та, за л и ча ва н и я та и
обявяванията в Централния регистър на особените залози се извършват от длъжностни
лица по вписванията към агенцията.
Чл. 3. (1) Централният регистър на особени те за лози е елек т ронна база данни,
съдържаща обстоятелства и актове, вписани
или обявени по реда на Закона за особените
залози.
(2) Централният регистър на особените
за лози е п убличен. Всек и има право на
свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща Централния регистър на
особените залози, и до електронния образ
на док у ментите, въз основа на които са
извършени вписванията, заличаванията и
обявяванията.
Ч л. 4. (1) А генц и я та под д ържа ст ру ктурирани данни за дейностите, свързани с
воденето и съхраняването на Централния
регистър на особените залози.
(2) Данните по ал. 1 съдържат информация
за извършените вътрешни проверки, като
всеки запис:
1. съдържа номер и описание на действието, момент на извършването му, ниво на
задълбоченост на проверката, идентификатор на потребителя, извършил действието,
и резултати;
2. осигурява възможност за своевременно
установяване на извършени в него промени;
3. осигурява възможност за търсене по
периоди.
(3) Достъп до данните по ал. 1 могат да
имат само служители, определени от изпълнителния директор на агенцията.
Чл. 5. Агенцията организира дейностите
по чл. 1, ал. 1 така, че да са отделени от
останалите є дейности и административни
звена както при нормални, така и при кризисни условия.
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ЗАЯВЛЕНИЯ
Раздел I
Съдържание на заявленията
Чл. 6. (1) Вписванията, заличаванията
и обявяванията в Централния регистър на
особените залози се извършват въз основа на
заявление по образец. Образците на заявления
се утвърждават от изпълнителния директор
на агенцията.
(2) Всички заявления съдържат полета,
обединени в групи, както следва:
1. група „Идентификация“ със следните
полета:
а) поле „Идентификация“, в което се посочват уникалният идентификационен код (ЕИК,
БУЛСТАТ, ЕГН) и името/фирмата/наименованието на залогодателя, по чиято партида се
заявяват за вписване обстоятелствата;
б) поле „Номер по ред на залога/договор
за продажба на изплащане, договор за лизинг,
запор“, което се попълва само при промяна
в обстоятелствата; в случаите, когато се заявява промяна в обстоятелства по вписване,
извършено преди 1 януари 2022 г., в номер по
ред се посочва номерът на разпореждането на
първоначалното вписване в информационната
система „Регистър на особените залози“ (ИС
„РОЗА“);
2. група „Уточнение относно заявлението“
със следните полета:
а) поле „Допълнително заявление“ за отбелязване наличието или липсата на допълнително заявление; когато има допълнително
заявление, се отбелязва съответният образец;
полето не се попълва при подаване на заявлението по електронен път;
б) поле „Вид на вписването“ за отбелязване на първоначално вписване или промяна в
обстоятелствата;
3. група „Данни за заявителя“ със следните полета:
а) поле „Име“, в което се посочва името
на заявителя;
б) поле „ЕГН/ЛНЧ/дата на раждане“, в
което се посочва единният граждански номер
(ЕГН), личният номер на чужденец (ЛНЧ)
или датата на раждане (за чуждестранни физически лица без ЕГН и ЛНЧ) на заявителя;
в) поле „Постоянен адрес“, в което се
посочват държавата, населеното място, пощенският код, областта, общината, районът,
жилищният комплекс, улицата, номерът на
сградата, номерът на входа, номерът на етажа
и номерът на апартамента, където е постоянният адрес на заявителя, когато заявителят
няма ЕГН или ЛНЧ;
г) поле „Качество на заявителя“ за отбелязване на едно от следните качества: „длъжник“,
„залогодател“, „заложен кредитор“, „купувач по договор за продажба със запазване
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на собствеността“, „продавач по договор за
продажба със запазване на собствеността“,
„ползвател“, „лизингодател“, „друго лице в
предвидените по закон случаи“ и „адвокат с
изрично пълномощно“;
4. група „Адрес на електронна поща за
връчване на отказ по чл. 28б от Закона за
особените залози и/или адрес на територията на страната за връчване на отказ“ със
следните полета:
а) поле „Съгласие за получаване на отказ
по електронен път“, в което се посочва дали
заявителят желае да получава от агенцията
отказ по заявеното вписване/обявяване по
електронен път;
б) поле „Адрес на електронна поща“, в
което се посочва адресът на електронна поща
за получаване на отказ по заявеното вписване/обявяване от агенцията, ако заявителят е
заявил съгласие за получаване на отказ по
електронен път;
в) поле „Адрес на територията на страната“,
в което се посочват името, съответно фирмата/наименованието на адресата, държавата,
населеното място, пощенският код, областта,
общината, районът, жилищният комплекс,
улицата, номерът на сградата, номерът на
входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или на офиса;
5. група „Приложения“ със следните полета:
а) поле „Номер на предходно заявление“,
в което се посочва входящият номер на заявлението за вписване на същите обстоятелства
с постановен отказ, от което се ползват вече
представени документи;
б) поле „Описание“, в което се отбелязват
приложените към заявлението документи;
6. група „Декларация за истинността на
заявените обстоятелства“ съдържа следното
изявление на заявителя: „В качеството ми
на заявител декларирам истинността на заявените от мен обстоятелства. Известна ми
е наказателната отговорност, която нося по
чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране
на неверни данни.“;
7. група „Подпис“ съдържа единствено поле
„Подпис“, което съдържа подпис на заявителя;
когато заявлението се подава по електронен
път, това поле не се попълва.
(3) В зависимост от исканото вписване,
заличаване или обявяване заявлението съдържа допълнителни полета, обединени в групи,
относно подлежащите на вписване обстоятелства, подлежащите на заличаване вписвания
или подлежащите на обявяване актове.
(4) Ако мястото в някои групи или полета
не е достатъчно, това се посочва в полето по
ал. 2, т. 2, буква „а“ и към заявлението се
прилага допълнително заявление, в което са
попълнени съответните полета.
(5) Когато се заявява за вписване промяна на обстоятелство, при която вписаното
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обстоятелство вече не съществува, в образеца на заявление срещу съответното поле се
отбелязва „Заличаване“.
(6) Когато заявителите са повече от едно
лице, групи „Данни за заявителя“ и „Подпис“
се попълват за всеки един от тях. В случаите,
когато мястото за попълване на заявителите
не достига, се прилага допълнително заявление и това се посочва в полето по ал. 2,
т. 2, буква „а“.
Чл. 7. (1) Към всяко заявление се прилага
документ за внесена държавна такса, освен
ако таксата е платена по електронен път.
(2) Към всяко заявление се прилагат документи, установяващи съществуването на заявеното за вписване обстоятелство, съответно
подлежащият на обявяване акт.
(3) Когато документите по ал. 2 са на
чужд език, те се представят заедно с превод
на български език. Подписът на преводача,
положен в извършения от него превод, се
удостоверява от нотариус по реда на чл. 21а,
ал. 1 от Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други
книжа (ДВ, бр. 73 от 1958 г.).
(4) Заявителят прилага документите по
предходните алинеи в оригинал, в нотариално удостоверен препис или в заверен от
него препис.
Чл. 8. (1) При описание на заложено, съответно продадено със запазване на собствеността до изплащане на цената, предоставено
на лизинг или запорирано, имущество се
посочват индивидуализиращи съответното
имущество признаци, като:
1. за движими вещи, машини и съоръжения – индивидуален идентификатор – сериен/фабричен номер, инвентарен номер, а в
описанието – марка, модел, предназначение,
местонахождение, цена;
2. за пътни превозни средства, самоходна
земеделска и горска техника – инвентарен
номер и индивидуален идентификатор – номер
на рама (VIN), а в описанието – вид, марка
и модел;
3. за вземане – правното основание на
вземането (договор, съдебно решение, административен акт, банкова сметка и пр.), размер и
валута, трето задължено лице; за съвкупност
от вземания – правното основание, общ размер
и валута, данни за третото задължено лице/
лица (или техен групов белег);
4. за селскостопанска продукция, суровини,
стоки и материали – произход, вид на продукцията (суровините/стоката), количество,
местонахождение; при описанието на бъдеща
реколта се посочват вид на културата, местонахождение, площ, количество, качество, година
на производство, обща цена;
5. за съвкупност от машини и съоръжения – предназначение на съвкупността, местонахождение, цена;
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6. за съвкупност от стоки или материали
(готова продукция или суровини) – вид, количество, местонахождение, обща цена.
(2) При липса на индивидуализиращи признаци това обстоятелство се посочва изрично.
(3) При описанието на родово определените вещи се посочват съотвеният род, вид,
количество, качество, местонахож дение и
обща цена.
(4) Когато заложеното имущество са движими вещи, за които се води друг регистър
(земеделска техника, МПС, машини и съоръжения и др.), като идентификационен признак
се посочва регистровият номер в съответния
регистър.
(5) При настъпване на промени в посочените идентификациони признаци на заложеното
имущество залогодателят е длъжен незабавно
да поиска вписване на промените в регистъра.
Чл. 9. (1) Промяна в обстоятелствата се
заявява за вписване, като се попълват полетата
от група „Идентификация“ по чл. 6, ал. 2, т. 1.
(2) Променените обстоятелства се посочват на съответните места в заявлението, а
полетата, които се отнасят за обстоятелства,
които не се променят, не се попълват.
(3) Когато се заявяват за вписване едновременно обстоятелства за заличаване и
обстоятелства за вписване по едно основно
поле, се посочват първо обстоятелствата,
които подлежат на заличаване със съответно
отбелязване в полето за заличаване, след което
се посочват обстоятелствата, чието вписване
се заявява.
Чл. 10. Агенцията осигурява достъп за
попълване на заявленията по електронен път,
съответно до образците на заявленията при
желание за подаване на хартиен носител, чрез
интернет страницата на Централния регистър
на особените залози.
Раздел II
Заявление за вписване на обстоятелства относно особен залог
Чл. 11. (1) Подлежащите на вписване обстоятелства относно особен залог се посочват
в заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, съдържащо
полета, обединени в раздели и групи.
(2) Раздел „Общ статус“ обединява полета,
съдържащи подлежащите на вписване обстоятелства относно индивидуализацията на
залогодателя, групирани, както следва:
1. група „Идентификация“ съдържа единствено поле „Идентификатор“, в което се
посочва идентификаторът на залогодателя;
2. г ру па „Основни обстоятелства“ със
следните полета:
а) поле „Име/фирма/наименование“, в което се посочва името на физическото лице,
съответно наименованието или фирмата на
юридическото лице;
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б) поле „Правна форма“, в което се посочва правната форма на юридическото лице,
респективно се посочва, че залогодателят е
физическо лице;
в) поле „Изписване на чужд език“, в което
се посочва начинът, по който името/фирмата/
наименованието се изписват на латиница (попълването на това поле не е задължително);
г) поле „Адрес/седалище и адрес на управление“, в което се посочват държавата,
населеното място, пощенският код, областта,
общината, районът, жилищният комплекс,
улицата, номерът на сградата, номерът на
входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или на офиса;
3. група „Специални условия“ съдържа
единствено поле „Специални условия“, в което
се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на
залогодател – юридическо лице (попълването
на това поле не е задължително);
4. група „Заличаване на залогодателя“
съдържа единствено поле „Заличаване на залогодателя“, в което се отбелязва заявяването
за заличаване на залогодателя.
(3) Раздел „Особени залози“ обединява
полета, съдържащи подлежащите на вписване обстоятелства относно залога, групирани,
както следва:
1. група „Предмет на залога“ съдържа
единствено поле „Предмет на залога“, в което
се посочва предметът на залога по чл. 4 от
Закона за особените залози и чл. 8 от Закона
за ипотечните облигации;
2. група „Длъжник по обезпеченото вземане“ съдържа единствено поле „Длъжник/
длъжници по обезпеченото вземане“, в което
се посочват името, съответно наименованието,
уникалният идентификатор на лицето, а при
липса на такъв – датата на раждане или номерът и партидата на вписване в съответния
регистър, съответно държава, адрес и адрес
на управление;
3. група „Заложен кредитор“ съдържа единствено поле „Заложен кредитор/заложни кредитори“, в което се посочват името, съответно
наименованието, уникалният идентификатор
на лицето, а при липса на такъв – датата на
раждане или номерът и партидата на вписване
в съответния регистър, съответно държава,
адрес и адрес на управление;
4. група „Обезпечено вземане“ със следните полета:
а) поле „Основание“, в което се отбелязва
източникът на задължението (договор, съдебно
решение, административен акт или друг източник, като се посочва какъв е този източник)
и се посочва датата на съответния акт;
б) поле „Договор за залог“, в което се
отбелязват номерът и датата, респективно
допълнителна индивидуализация на договора
за особен залог;
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в) поле „Предмет“, в което се отбелязва
видът на задължението, чието изпълнение се
обезпечава (за предаване на сума пари или
определена вещ, за извършването или неизвършването на определени действия);
г) поле „Размер“, в което се посочва количеството на дължимото по задължението и
единиците, в които то се измерва (при парични задължения се посочва само главницата в
съответната валута);
д) поле „Лихви“, в което се посочва размерът на уговорената лихва, която се начислява
върху паричните задължения;
е) поле „Лихви и неустойки за забава“, в
което се посочва размерът на лихвата, съответно неустойката за забава, която се начислява
върху парично задължение;
5. група „Парична сума, за която е учреден
залогът“ съдържа единствено поле „Размер“,
в което се посочва сумата, за която е учреден
залогът в съответната валута; полето се попълва само когато залогът за обезпечаване на
парично вземане е учреден за част от вземането
или когато е учреден залог за обезпечаване
на изпълнението на непарично вземане;
6. група „Заложено имущество“ със следните полета:
а) поле „Описание“, в което се посочват
индивидуализиращите данни на предмета на
залога по чл. 4 от Закона за особените залози
и чл. 8 от Закона за ипотечните облигации;
б) поле „Обща цена“, в което се посочва
стойността на заложеното имущество, ако
такава е посочена в договора за залог;
в) поле „Лице, на което заложеното вземане следва да се изпълни до пристъпването
към изпълнение“, в което се посочват името, съответно наименованието, уникалният
идентификатор на лицето, а при липса на
такъв – датата на раждане или номерът и
партидата на вписване в съответния регистър,
съответно адрес и адрес на управление;
7. група „Модалитети“ със следните полета:
а) поле „Срок“, в което се посочва датата,
на която изтича срокът на заложното право,
ако е по-кратък от 5 години; ако денят на
изтичане на срока не може да бъде определен, начинът на определяне се посочва в
поле „Условия“;
б) поле „Условия“, в което се посочват
заявените за вписване прекратителни или
отлагателни условия на заложното право;
8. група „Съгласия на заложния кредитор“ съдържа единствено поле „Съгласие на
заложния кредитор“, в което се посочва, че
е дадено съгласие от заложния кредитор за
извършване на разпоредителни сделки със
заложеното имущество по чл. 8, ал. 3 от
Закона за особените залози, съгласие за преобразуване на залогодателя по чл. 21, ал. 5 от
Закона за особените залози или съгласие за
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пристъпване към изпълнение по чл. 32, ал. 5
от Закона за особените залози;
9. група „Пристъпване към изпълнение“
със следните полета:
а) поле „Пристъпено към изпълнение“, в
което се отбелязва пристъпването към изпълнение;
б) поле „Част от вземането, която се търси“, в което се посочва размерът на частта
от вземането, която се търси;
в) поле „Имущество, върху което се насочва
изпълнението“, в което се посочва имуществото, върху което е насочено изпълнението;
г) поле „Депозитар“, в което се посочват
името, ЕГН/ЛНЧ на депозитаря, държавата,
населеното място, пощенският код, областта,
общината, районът, жилищният комплекс,
улицата, номерът на сградата, номерът на
входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или на офиса на депозитаря; телефон
и електронен адрес за кореспонденция; IBAN
на откритата от депозитаря банкова сметка;
BIC кодът на банката (съответно на клона),
в която е открита сметката;
д) поле „Покана за назначаване на управител на предприятие“, в което при заявяване за
вписване на това обстоятелство се отбелязва,
че търговецът кани заложния кредитор да
назначи управител на предприятието;
е) поле „Управител на търговското предприятие“, в което се посочват името, ЕГН/
ЛНЧ на управителя и държавата, населеното
място, пощенският код, областта, общината,
районът, жилищният комплекс, улицата, номерът на сградата, номерът на входа, номерът
на етажа и номерът на апартамента или на
офиса на управителя, телефон и електронен
адрес за кореспонденция;
ж) поле „Възстановено право на управление“, в което при заявяване на това обстоятелство от търговец по чл. 51 от Закона за
особените залози се отбелязва, че търговецът
възстановява правото си на управление върху
търговското предприятие;
10. група „Изоставяне на изпълнението“
със следните полета:
а) поле „Изоставено изпълнение“, в което
се отбелязва изоставяне на изпълнението;
б) поле „Размер“, в което се посочва размерът на частта от вземането, за която се
изоставя изпълнението;
в) поле „Имущество, което престава да е
обект на изпълнение“, в което се посочва за
коя част от заложеното имущество се изоставя
изпълнението;
11. група „Встъпване в правата на заложния
кредитор“ съдържа единствено поле „Встъпване в правата на заложния кредитор“, в което
се посочват името, съответно наименованието, уникалният идентификатор на лицето,
а при липса на такъв – датата на раждане
или номерът и партидата на вписване в съ-
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ответния регистър, съответно адрес и адрес
на управление на лицето, встъпило в правата
на заложния кредитор;
12. група „Заличаване на вписан залог“
съдържа следните полета:
а) поле „Заличен залог“, в което се отбелязва
заявяването за вписване на това обстоятелство;
б) поле „Частично заличен залог“, в което
се отбелязва заявяването за вписване на това
обстоятелство и се посочва за коя част от
заложеното имущество се отнася;
13. група „Подновяване вписването на
залог“ съдържа следните полета:
а) поле „Крайна дата на действие на залога“,
в което се посочва датата, на която изтича
срокът на действието на вписването на залога;
б) поле „Подновяване на вписването“, в
което се отбелязва заявяването за вписване
на подновяването на вписания залог.
Чл. 12. (1) Към заявлението се прилагат
договорът за залог в съответно предвидената от закона форма, писмено съгласие за
вписването с нотариална заверка на подписа
на залогодателя и декларация по чл. 264 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
от залогодателя. При вписване на следващ
залог върху същото имущество се представя
писменото съгласие с нотариална заверка на
подписа на всеки от предходните заложни
кредитори.
(2) При вписване на залог и срещу приобретател на заложеното имущество в хипотезата на чл. 10, ал. 5 от Закона за особените
залози се прилага извлечение от съответния
друг регистър, в който е вписан залогът, ако
има такова вписване, доказателства за извършеното разпореждане и писмено съгласие за
вписването с нотариална заверка на подписа
на заложния кредитор.
(3) При вписване на особен залог в полза
на облигационерите от емисия ипотечни облигации към заявлението се прилага препис
от решението на общото събрание на акционерите за емисията, писменото съгласие с
нотариална заверка на подписите на лицата,
представляващи банката издател, и другите
документи съгласно изискванията на закона.
(4) По група „Пристъпване към изпълнение“, по група „Изоставяне на изпълнението“,
по група „Съгласие на заложния кредитор“,
по група „Подновяване на вписан залог“ и
по група „Заличаване на вписан залог“ към
заявлението се прилага писменото съгласие
с нотариална заверка на подписа на лицето,
вписано в регистъра в група „Заложен кредитор“. В случаите на пристъпване към изпълнение от последващ кредитор се представя
писменото съгласие с нотариална заверка
на подписа на всеки от предходните заложни кредитори, вписали залог върху същото
заложено имущество. По група „Заличаване
на вписан залог“ не се изисква съгласие в
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случаите, когато срокът по чл. 30, ал. 2 от
Закона за особените залози е изтекъл и не е
подадено заявление за подновяване на залога.
(5) По група „Заличаване на вписан залог“
относно особен залог в полза на облигационерите от емисия ипотечни облигации към
заявлението се прилага удостоверение от Българската народна банка за лицата, които са
назначени за проверители на банката издател,
и декларация от посочените проверители на
банката с нотариална заверка на подписите, че задълженията на банката издател по
съответната емисия ипотечни облигации са
погасени напълно.
(6) При вписване на депозитар към заявлението се прилага декларацията на депозитаря
по чл. 38 от Закона за особените залози, копие
от застрахователната полица, както и други
документи, предвидени със закон.
(7) При вписване на управител на търговско предприятие към заявлението се прилага
съгласието на управителя за назначаването
му, декларация по чл. 46, ал. 5 от Закона за
особените залози, копие от застрахователната
полица, както и другите документи, предвидени със закон.
(8) По група „Встъпване в правата на заложния кредитор“ към заявлението се прилагат официални документи, удостоверяващи
удовлетворяването на предходните заложни
кредитори или тяхно писмено потвърждение
с нотариална заверка на подписа.
(9) За чуждестранно юридическо лице се
представя документ, установяващ съществуването му и удостоверяващ лицата, които го
представляват по националния му закон.
Чл. 13. (1) При промяна на обстоятелства
по група „Длъжник по обезпеченото вземане“ към заявлението се прилага документ за
извършената сделка и писмено съгласие с нотариална заверка на подписа на залогодателя
и на лицето, което е заместило длъжника по
обезпеченото вземане или в чието лице се е
подновило задължението.
(2) При промяна на обстоятелства по група „Заложен кредитор“ към заявлението се
прилага документ за извършената сделка и
писменото съгласие с нотариална заверка на
подписа на лицето, вписано в регистъра като
заложен кредитор.
(3) При промяна на обстоятелства по група
„Обезпечено вземане“, по група „Парична сума,
за която е учреден залогът“, по група „Заложено имущество“ и по група „Модалитети“
към заявлението се прилага споразумението
за изменение и допълнение на договора за
особен залог в съответно предвидената от
закона форма и писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на лицето, вписано
в регистъра в групата „Заложен кредитор“.
(4) При промяна по група „Пристъпване
към изпълнение на залог“ към заявлението
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се прилага писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на лицето, вписано
в регистъра в групата „Заложен кредитор“,
декларацията и копие от застрахователната
полица на новия депозитар по чл. 38 от Закона
за особените залози.
(5) При изменения на обстоятелствата
относно особен залог в полза на облигационерите от емисия ипотечни облигации към
заявлението се прилага писменото съгласие с
нотариална заверка на подписите на лицата,
представляващи банката издател, и другите
документи съгласно изискванията на закона.
(6) За чуждестранно юридическо лице се
представя документ, установяващ съществуването му и удостоверяващ лицата, които го
представляват по националния му закон.
Раздел III
Заявление за вписване на обстоятелства относно договор за продажба със запазване на
собствеността до изплащане на цената
Ч л. 14. (1) Под лежащ и т е на вписване
обстоятелства относно договор за продажба
със запазване на собствеността до изплащане
на цената, включително рамков договор за
продажба със запазване на собствеността до
изплащане на цената, се посочват в заявление по образец, утвърден от изпълнителния
директор на агенцията, съдържащо полета,
обединени в раздели и групи.
(2) Раздел „Общ статус“ обединява полета,
съдържащи подлежащите на вписване обстоятелства относно индивидуализацията на
залогодателя, групирани, както следва:
1. група „Идентификация“ съдържа единствено поле „Идентификатор“, в което се
посочва идентификаторът на залогодателя;
2. г ру па „Основни обстоятелства“ със
следните полета:
а) поле „Име/фирма/наименование“, в което се посочва името на физическото лице,
съответно наименованието или фирмата на
юридическото лице;
б) поле „Правна форма“, в което се посочва правната форма на юридическото лице,
респективно се посочва, че залогодателят е
физическо лице;
в) поле „Изписване на чужд език“, в което
се посочва начинът, по който името/фирмата/
наименованието се изписват на латиница (попълването на това поле не е задължително);
г) поле „Адрес/седалище и адрес на управление“, в което се посочват държавата,
населеното място, пощенският код, областта,
общината, районът, жилищният комплекс,
улицата, номерът на сградата, номерът на
входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или на офиса;
3. група „Специални условия“ съдържа
единствено поле „Специални условия“, в което
се посочват условията във връзка с учредя-
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ването, съществуването и прекратяването на
залогодател – юридическо лице (попълването
на това поле не е задължително);
4. група „Заличаване на залогодателя“
съдържа единствено поле „Заличаване на залогодателя“, в което се отбелязва заявяването
за заличаване на залогодателя.
(3) Раздел „Договор за продажба със запазване на собствеността до заплащане на цената“
обединява полета, съдържащи подлежащите
на вписване обстоятелства, групирани, както
следва:
1. група „Купувач“ съдържа единствено
поле „Купувач/купувачи“, в което се посочват
името, съответно наименованието, уникалният идентификатор на лицето, а при липса
на такъв – датата на раждане или номерът и
партидата на вписване в съответния регистър,
съответно адрес или адрес на управление;
2. група „Продавач“ съдържа единствено
поле „Продавач/продавачи“, в което се посочват името, съответно наименованието, уникалният идентификатор на лицето, а при липса
на такъв – датата на раждане или номерът и
партидата на вписване в съответния регистър,
съответно адрес или адрес на управление;
3. група „Вземане по договора за продажба“
съдържа следните полета:
а) поле „Договор за продажба със запазване
на собствеността до изплащане на цената“, в
което се отбелязват номер, ако има такъв, и
дата на договора за продажба със запазване
на собствеността до изплащане на цената;
б) поле „Предмет“, в което се отбелязва
видът на задължението, чието изпълнение се
обезпечава (за предаване на сума пари), като
попълването на това поле не е задължително;
в) поле „Размер“, в което се посочват количеството на дължимото по задължението
и единиците, в които то се измерва, като
попълването на това поле не е задължително;
г) поле „Лихви“, в което се посочва размерът
на уговорената лихва, която се начислява, като
попълването на това поле не е задължително;
д) поле „Лихви и неустойки за забава“,
в което се посочва размерът на лихвата,
съответно неустойката за забава, която се
начислява, като попълването на това поле
не е задължително;
4. група „Продадено имущество“ със следните полета:
а) поле „Описание“, в което се посочват
индивидуализиращите данни на имуществото,
предмет на договора за продажба със запазване на собствеността до заплащане на цената;
б) поле „Цена“, в което се посочват размерът и паричната единица на продаденото
имущество, ако такива са посочени в договора;
5. група „Модалитети“ със следните полета:
а) поле „Срок“, в което се посочва датата, на която изтича срокът за изплащане
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на цената, ако е по-кратък от 5 години; ако
денят на изтичане на срока не може да бъде
определен, начинът на определяне се посочва
в поле „Условия“ (попълването на това поле
не е задължително);
б) поле „Условия“, в което се посочват
заявените за вписване прекратителни или
отлагателни условия на продажбата (попълването на това поле не е задължително);
6. група „Заличаване на вписан договор
за продажба със запазване на собствеността
до изплащане на цената“ съдържа следните
полета:
а) поле „Заличена продажба“, в което се
отбелязва заявяването за вписване на това
обстоятелство;
б) поле „Частично заличена продажба“, в
което се отбелязва заявяването за вписване
на това обстоятелство и се посочва за коя
част от продаденото имущество се отнася;
7. група „Подновяване на вписването на
договор за продажба със запазване на собствеността до заплащане на цената“ съдържа
следните полета:
а) поле „Крайна дата на действие на вписването“, в което се посочва датата, на която
изтича срокът на действието на вписването;
б) поле „Подновяване на вписването“, в
което се отбелязва заявяването за вписване
на подновяването.
Чл. 15. (1) Към заявлението се прилагат
договорът за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената, съответно
рамковият договор за продажба със запазване
на собствеността до изплащане на цената и
писмено съгласие за вписването с нотариална
заверка на подписа на купувача.
(2) По група „Подновяване на вписването
на договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената“ и по група
„Заличаване на вписан договор за продажба
със запазване на собствеността до изплащане на цената“ към заявлението се прилага
писменото съгласие с нотариална заверка на
подписа на лицето, вписано в регистъра в
група „Продавач“. По група „Заличаване на
вписан договор за продажба със запазване на
собствеността до изплащане на цената“ не се
изисква съгласие в случаите, когато срокът по
чл. 30, ал. 2 от Закона за особените залози е
изтекъл и не е подадено заявление за подновяване на вписването на договора.
(3) За чуждестранно юридическо лице се
представя документ, установяващ съществуването му и удостоверяващ лицата, които го
представляват по националния му закон.
Чл. 16. (1) При промяна на обстоятелства по
група „Продавач“ в случаите на прехвърляне
на правата на продавача към заявлението се
прилага документ за извършената сделка и
писменото съгласие с нотариална заверка на
подписа на продавача, а в случаите на встъп-
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ване в правата на продавача – документ за
извършената сделка, както и официален документ, удостоверяващ удовлетворяването на
продавача или неговото писмено потвърждение
с нотариална заверка на подписа.
(2) При промяна на обстоятелства по група
„Вземане по договора за продажба“, по група
„Продадено имущество“ и по група „Модалитети“ към заявлението се прилага споразумението за изменение и допълнение на договора
за продажба със запазване на собствеността
до изплащане на цената и писмено съгласие с
нотариална заверка на подписа на продавача.
(3) При рамковите договори отделните
доставки се отразяват като промяна по група
„Продадено имущество“, като към заявлението се прилагат анекс/приложение/протокол
или друг двустранно разписан от страните по
договора документ, удостоверяващ конкретната доставка.
(4) За чуждестранно юридическо лице се
представя документ, установяващ съществуването му и удостоверяващ лицата, които го
представляват по националния му закон.
Раздел IV
Заявление за вписване на обстоятелства относно договор за лизинг
Ч л. 17. (1) Под лежа щ и т е на вписва не
обстоятелства относно договор за лизинг,
включително рамков договор за лизинг, се
посочват в заявление по образец, утвърден от
изпълнителния директор на агенцията, съдържащо полета, обединени в раздели и групи.
(2) Раздел „Общ статус“ обединява полета,
съдържащи подлежащите на вписване обстоятелства относно индивидуализацията на
залогодателя, групирани, както следва:
1. група „Идентификация“ съдържа единствено поле „Идентификатор“, в което се
посочва идентификаторът на залогодателя;
2. г ру па „Основни обстоятелства“ със
следните полета:
а) поле „Име/фирма/наименование“, в което се посочва името на физическото лице,
съответно наименованието или фирмата на
юридическото лице;
б) поле „Правна форма“, в което се посочва правната форма на юридическото лице,
респективно се посочва, че залогодателят е
физическо лице;
в) поле „Изписване на чужд език“, в което
се посочва начинът, по който името/фирмата/
наименованието се изписват на латиница (попълването на това поле не е задължително);
г) поле „Адрес/седалище и адрес на управление“, в което се посочват държавата,
населеното място, пощенският код, областта,
общината, районът, жилищният комплекс,
улицата, номерът на сградата, номерът на
входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или на офиса;
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3. група „Специални условия“ съдържа
единствено поле „Специални условия“, в което
се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на
залогодател – юридическо лице (попълването
на това поле не е задължително);
4. група „Заличаване на залогодателя“
съдържа единствено поле „Заличаване на залогодателя“, в което се отбелязва заявяването
за заличаване на залогодателя.
(3) Раздел „Договор за лизинг“ обединява
полета, съдържащи подлежащите на вписване
обстоятелства, групирани, както следва:
1. група „Ползвател“ съдържа единствено
поле „Ползвател/ползватели“, в което се
посочват името, съответно наименованието,
уникалният идентификатор на лицето, а при
липса на такъв – датата на раждане или номерът и партидата на вписване в съответния
регистър, съответно адрес и адрес на управление;
2. група „Лизингодател“ съдържа единствено поле „Лизингодател/лизингодатели“,
в което се посочват името, съответно наименованието, уникалният идентификатор
на лицето, а при липса на такъв – датата на
раждане или номерът и партидата на вписване в съответния регистър, съответно адрес
и адрес на управление;
3. група „Вземане по договора за лизинг“
съдържа следните полета:
а) поле „Договор за лизинг“, в което се
отбелязват номер, ако има такъв, и дата на
договора за лизинг;
б) поле „Предмет“, в което се отбелязва
видът на задължението, чието изпълнение се
обезпечава (за предаване на сума пари), като
попълването на това поле не е задължително;
в) поле „Размер“, в което се посочват количеството на дължимото по задължението
и единиците, в които то се измерва, като
попълването на това поле не е задължително;
г) поле „Лихви“, в което се посочва размерът на уговорената лихва, която се начислява;
д) поле „Лихви и неустойки за забава“,
в което се посочва размерът на лихвата,
съответно неустойката за забава, която се
начислява, като попълването на това поле
не е задължително;
4. група „Предоставено за ползване имущество“ със следните полета:
а) поле „Описание“, в което се посочват
индивидуализиращите данни на предмета на
договора за лизинг;
б) поле „Цена“, в което се посочват размерът и паричната единица на даденото на
лизинг имущество, ако такива са посочени
в договора;
5. група „Модалитети“ със следните полета:
а) поле „Срок“, в което се посочва датата,
на която изтича срокът за изплащане на лизинговите вноски, ако е по-кратък от 5 години;
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ако денят на изтичане на срока не може да
бъде определен, начинът на определяне се
посочва в поле „Условия“ (попълването на
това поле не е задължително);
б) поле „Условия“, в което се посочват
заявените за вписване прекратителни или
отлагателни условия на лизинга, като попълването на това поле не е задължително;
6. група „Заличаване на договор за лизинг“
съдържа следните полета:
а) поле „За ли чен лизинг“, в което се
отбелязва заявяването за вписване на това
обстоятелство;
б) поле „Частично заличен лизинг“, в което се отбелязва заявяването за вписване на
това обстоятелство и се посочва за коя част
от даденото на лизинг имущество се отнася;
7. група „Подновяване на вписването на
договор за лизинг“ съдържа следните полета:
а) поле „Крайна дата на действие на вписването“, в което се посочва датата, на която
изтича срокът на действието на вписването;
б) поле „Подновяване на вписването“, в
което се отбелязва заявяването за вписване
на подновяването.
Чл. 18. (1) Към заявлението се прилагат
договорът за лизинг, съответно рамковият
договор за лизинг и писмено съгласие за
вписването с нотариална заверка на подписа
на ползвателя.
(2) По група „Подновяване на вписването
на договор за лизинг“ и по група „Заличаване
на вписан договор за лизинг“ към заявлението
се прилага писменото съгласие с нотариална заверка на подписа на лицето, вписано в
регистъра в група „Лизингодател“. По група
„Заличаване на вписан договор за лизинг“ не
се изисква съгласие в случаите, когато срокът по чл. 30, ал. 2 от Закона за особените
залози е изтекъл и не е подадено заявление
за подновяване на вписването на договора.
(3) За чуждестранно юридическо лице се
представя документ, установяващ съществуването му и удостоверяващ лицата, които го
представляват по националния му закон.
Чл. 19. (1) При промяна на обстоятелства
по група „Лизингодател“ в случаите на прехвърляне на правата на лизингодателя към заявлението се прилага документ за извършената
сделка и писменото съгласие с нотариална
заверка на подписа на лизингодателя, а в
случаите на встъпване в правата на лизингодателя – документ за извършената сделка,
както и официален документ, удостоверяващ
удовлетворяването на лизингодателя или неговото писмено потвърждение с нотариална
заверка на подписа.
(2) При промяна на обстоятелства по група
„Вземане по договора за лизинг“, по група
„Предоставено за ползване имущество“ и
по група „Модалитети“ към заявлението се
прилага споразумението за изменение и до-
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пълнение на договора за лизинг и писмено
съгласие с нотариална заверка на подписа на
лизингодателя.
(3) При рамковите договори за лизинг отделните доставки се отразяват като промяна
по група „Предоставено за ползване имущество“, като към заявлението се прилагат анекс/
приложение/протокол или друг двустранно
разписан от страните по договора документ,
удостоверяващ конкретната доставка.
(4) За чуждестранно юридическо лице се
представя документ, установяващ съществуването му и удостоверяващ лицата, които го
представляват по националния му закон.
Раздел V
Заявление за вписване на обстоятелства
относно запор
Ч л. 20. (1) Под лежащ и те на вписване
обстоятелства относно запор се посочват в
заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, съдържащо
полета, обединени в раздели и групи.
(2) Раздел „Общ статус“ обединява полета,
съдържащи подлежащите на вписване обстоятелства относно индивидуализацията на
залогодателя, групирани, както следва:
1. група „Идентификация“ съдържа единствено поле „Идентификатор“, в което се
посочва идентификаторът на залогодателя;
2. г ру па „Основни обстоятелства“ със
следните полета:
а) поле „Име/фирма/наименование“, в което се посочва името на физическото лице,
съответно наименованието или фирмата на
юридическото лице;
б) поле „Правна форма“, в което се посочва правната форма на юридическото лице,
респективно се посочва, че залогодателят е
физическо лице;
в) поле „Изписване на чужд език“, в което
се посочва начинът, по който името/фирмата/
наименованието се изписват на латиница (попълването на това поле не е задължително);
г) поле „Адрес/седалище и адрес на управление“, в което се посочват държавата,
населеното място, пощенският код, областта,
общината, районът, жилищният комплекс,
улицата, номерът на сградата, номерът на
входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или на офиса;
3. група „Специални условия“ съдържа
единствено поле „Специални условия“, в което
се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на
залогодател – юридическо лице (попълването
на това поле не е задължително);
4. група „Заличаване на залогодателя“
съдържа единствено поле „Заличаване на залогодателя“, в което се отбелязва заявяването
за заличаване на залогодателя.
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(3) Раздел „Запори“ обедин ява полета,
съдържащи подлежащите на вписване обстоятелства, групирани, както следва:
1. група „Лице, в полза на което е наложен
запорът“ съдържа единствено поле „Лице, в
полза на което е наложен запорът“, в което
се посочват името, съответно наименованието, уникалният идентификатор на лицето, а
при липса на такъв – датата на раждане или
номерът и партидата на вписване в съответния регистър, съответно адрес или адрес на
управление;
2. група „Данни за запора“ със следните
полета:
а) поле „Основание“, в което се посочва
органът, наложил запора, кодът на съда, съдебният или публичният изпълнител, делото
или постановлението, по което е наложен
запорът;
б) поле „Предмет на запора“, в което се
посочва, че запорът е наложен върху имущество по чл. 4 от Закона за особените залози,
постъпила за разпределение сума при депозитаря, останала след разпределението сума
при депозитаря или обезпеченото вземане;
3. група „Сума, за която е наложен запорът“
със следните полета:
а) поле „Размер“, в което се посочват размерът и паричната единица на сумата (главница), за която е наложен запорът;
б) поле „Мораторни/изтекли лихви“, в което
се посочват размерът и паричната единица
на мораторните/изтеклите лихви, които са
начислени върху главницата, и съответна дата,
към която са изчислени;
в) поле „Лихви“, в което се посочва лихвата, която се начислява върху главницата;
4. група „Изоставяне на изпълнението“ със
следните полета:
а) поле „Вдигане на запора“, в което се
посочват съдът/съдебният или публичният
изпълнител и номерът на делото/постановлението, по което е постановено вдигане на
запора;
б) поле „Размер, част от вземането, за
която се вдига запорът“, в което се посочва
размерът на частта от вземането, за която се
вдига запорът;
в) поле „Имущество, което престава да бъде
обект на изпълнението“, в което се посочва
за коя част от запорираното имущество се
изоставя изпълнението.
Чл. 21. Към заявлението се прилага запорното съобщение, съответно актът за изоставяне
на изпълнението, както и другите документи,
предвидени със закон.
Раздел VI
Заявление за вписване на обстоятелства относно несъстоятелност
Чл. 22. (1) Подлежащи те на вписване
обстоятелства относно несъстоятелност се
посочват в заявление по образец, утвърден от
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изпълнителния директор на агенцията, съдържащо полета, обединени в раздели и групи.
(2) Раздел „Общ статус“ обединява полета,
съдържащи подлежащите на вписване обстоятелства относно индивидуализацията на
залогодателя, групирани, както следва:
1. група „Идентификация“ съдържа единствено поле „Идентификатор“, в което се
посочва идентификаторът на залогодателя;
2. г ру па „Основни обстоятелства“ със
следните полета:
а) поле „Име/фирма/наименование“, в което се посочва името на физическото лице,
съответно наименованието или фирмата на
юридическото лице;
б) поле „Правна форма“, в което се посочва правната форма на юридическото лице,
респективно се посочва, че залогодателят е
физическо лице;
в) поле „Изписване на чужд език“, в което
се посочва начинът, по който името/фирмата/
наименованието се изписват на латиница (попълването на това поле не е задължително);
г) поле „Адрес/седалище и адрес на управление“, в което се посочват държавата,
населеното място, пощенският код, областта,
общината, районът, жилищният комплекс,
улицата, номерът на сградата, номерът на
входа, номерът на етажа и номерът на апартамента или на офиса;
3. група „Специални условия“ съдържа
единствено поле „Специални условия“, в което
се посочват условията във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на
залогодател – юридическо лице (попълването
на това поле не е задължително);
4. група „Заличаване на залогодателя“
съдържа единствено поле „Заличаване на залогодателя“, в което се отбелязва заявяването
за заличаване на залогодателя.
(3) Раздел „Несъстоятелност“ обединява
полета, съдържащи подлежащите на вписване
обстоятелства, групирани, както следва:
1. група „Откриване на производство по
несъстоятелност“ съдържа единствено поле
„О т к ри т о п роизводс т во по нес ъ с т оя т елност“, в което се вписва датата на съдебното
решение за откриване на производство по
несъстоятелност; номер и вид на акта; съд,
постановил акта; правно основание на акта;
при заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд – номер
и вид на акта; съд, постановил акта, с който
се отменя изцяло или частично актът, с който е постановено вписването; в случай че се
заявяват за вписване обстоятелства относно
несъстоятелност на чуждестранно юридическо
или физическо лице, се посочват държавата
и приложимото право;
2. група „Обявяване в несъстоятелност“
съдържа единствено поле „Обявен в несъстоя-
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телност“, в което се вписва, че залогодателят е
обявен в несъстоятелност и датата на съдебното
решение за обявяване в несъстоятелност; вид
на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта; в този случай информационната
система попълва в автоматичен режим след
името/фирмата/наименованието на залогодателя добавката „в несъстоятелност“; при
заличаване на обстоятелството се вписват
данни за акта на по-горния съд – номер и
вид на акта; съд, постановил акта, с който се
отменя изцяло или частично актът, с който
е постановено вписването; в случай че се
заявяват за вписване обстоятелства относно
несъстоятелност на чуждестранно юридическо
или физическо лице, се посочват държавата
и приложимото право.
Раздел VII
Заявление за обявяване на актове
Чл. 23. (1) Подлежащите на обявяване актове се представят за обявяване със заявление по
образец, утвърден от изпълнителния директор
на агенцията, като видът на акта, представен
за обявяване, се отбелязва в група „Обявени
актове“ и съдържа единствено поле „Описание на обявения акт“, в което се отбелязва
видът на акта, а когато актът е „Обявление
за продажба на заложеното имущество по
чл. 37, ал. 3 от Закона за особените залози“,
се посочва датата на продажбата.
(2) Видът на актовете е, както следва:
1. „Списък на лицата, имащи права върху
заложеното имущество, по чл. 39, ал. 1 от
Закона за особените залози“;
2. „Окончателен списък на лицата, имащи
права върху заложеното имущество, по чл. 39,
ал. 4 от Закона за особените залози“;
3. „Разпределение на сумите, получени при
изпълнение върху заложеното имущество, по
чл. 41, ал. 1 от Закона за особените залози“;
4. „Обявление за продажба на заложеното
имущество по чл. 37, ал. 3 от Закона за особените залози“;
5. „Друг акт“ (посочва се видът на акта,
представен за обявяване).
Чл. 24. (1) Към заявлението се прилага
подлежащият на обявяване акт в оригинал, в
нотариално удостоверен препис или в заверен
от заявителя препис.
(2) Обявяването на списъка на лицата,
имащи права върху заложеното имущество,
окончателният списък на лицата, имащи права
върху заложеното имущество, и разпределението на сумите, получени при изпълнение
върху заложеното имущество, се заявяват
от депозитаря. Обявлението за продажба на
заложеното имущество по чл. 37, ал. 3 от
Закона за особените залози се заявява от
вписалия пристъпване към изпълнение заложен кредитор.
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Чл. 25. Когато заявителите са повече от
броя на предвидените полета в съответното
заявление на хартиен носител, се подава допълнително заявление по образец, утвърден
от изпълнителния директор на агенцията,
в което се посочват данни за заявителите,
непосочени в основното заявление.
Г л а в а

т р е т а

ВОДЕНЕ Н А ЦЕНТРА ЛНИ Я РЕГИСТЪР
НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ
Раздел I
Електронни партиди
Чл. 26. (1) За всеки залогодател се открива
персонална електронна партида, съдържаща
обстоятелства и актове, вписани или обявени
по реда на Закона за особените залози.
(2) По партидата се води дело в електронна форма, в което се прилагат заявленията,
документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове, постановените
откази и други документи, които могат да
съдържат и лични данни.
Чл. 27. (1) Електронната партида на залогодателя се състои от две части – част
„Вписани обстоятелства“ и част „Обявени
актове“.
(2) В част „Вписани обстоятелства“ се
съдържа бу к вено-цифрова информаци я в
структуриран вид за вписаните и заличените
обстоятелства по партидата на залогодателя.
За всяко вписване се съхранява в систематична връзка:
1. буквено-цифрова информация, съдържаща описание на електронните документи,
доказващи съществу ването на вписаните
обстоятелства;
2. електронен образ (електронно копие)
на док у мен т и т е и л и са м и т е елек т рон н и
документи, доказващи съществуването на
вписаните обстоятелства.
(3) В част „Обявени актове“ се съдържа
буквено-цифрова информация в структуриран
вид за обявените актове по партидата на залогодателя. За всяко обявяване се съхранява
в систематична връзка:
1. буквено-цифрова информация, съдържаща описание на обявените актове;
2. текстът на обявения акт в буквеноцифров вид;
3. електронен образ (електронно копие) на
обявените актове или самите актове, когато
са представени под формата на електронен
документ.
(4) Информацията по ал. 2 и 3 се систематизира и организира хронологично за
всяко вписване, заличаване и обявяване с
възможност за проследяване на историята на
вписванията, заличаванията и обявяванията.
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(5) Заявленията на залогодателите, за които
не е открита партида, документите към тях и
постановените откази, както и заявленията,
които не са разгледани от длъжностно лице
по вписванията, се съдържат в специална
справка „Документи без партида“.
Чл. 28. (1) Информацията в част „Вписани
обстоятелства“ от партидата се структурира
в полета.
(2) Полетата се попълват въз основа на
заявление, акт на съда, друг държавен орган
или лице, осъществяващо публични функции,
и въз основа на автоматично генериране от
информационната система на Централния
регистър на особените залози и други регистри, администрирани от агенцията.
(3) Полетата се обединяват в групи, а групите се обединяват в раздели, както следва:
1. раздел „Общ статус“, който обединява
полета, съдържащи подлежащи на вписване
в Централния регистър на особените залози
обстоятелства относно индивидуализацията
на залогодателя, групирани, както следва:
а) група „Идентификация“;
б) група „Основни обстоятелства“;
в) група „Специални условия“;
г) група „Заличаване на залогодателя“;
2. раздел „Особени залози“, който обединява полета, съдържащи подлежащи на
вписване в Централния регистър на особените
залози обстоятелства относно договори за
залог, групирани, както следва:
а) група „Предмет на залога“;
б) група „Длъжник по обезпеченото вземане“;
в) група „Заложен кредитор“;
г) група „Обезпечено вземане“;
д) група „Парична сума, за която е учреден залогът“;
е) група „Заложено имущество“;
ж) група „Модалитети“;
з) група „Съгласия на заложния кредитор“;
и) група „Пристъпване към изпълнение
на залог“;
к) група „Изоставяне на изпълнението“;
л) група „Встъпване в правата на заложния кредитор“;
м) група „Подновяване на вписването на
залога“;
н) група „Заличаване на вписан залог“;
3. раздел „Договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на
цената“, който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в Централния
регистър на особените залози обстоятелства
относно договор за продажба със запазване
на собствеността до изплащане на цената,
групирани, както следва:
а) група „Купувач“;
б) група „Продавач“;
в) група „Вземане по договора за продажба“;
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г) група „Продадено имущество“;
д) група „Модалитети“;
е) група „Заличаване на вписан договор
за продажба със запазване на собствеността
до изплащане на цената“;
ж) група „Подновяване на вписването на
договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената“;
4. раздел „Договор за лизинг“, който обединява полета, съдържащи подлежащи на
вписване в Централния регистър на особените залози обстоятелства относно договор
за лизинг, групирани, както следва:
а) група „Ползвател“;
б) група „Лизингодател“;
в) група „Вземане по договора за лизинг“;
г) група „Предоставено за ползване имущество“;
д) група „Модалитети“;
е) група „Заличаване на вписан договор
за лизинг“;
ж) група „Подновяване на вписването на
договор за лизинг“;
5. раздел „Запори“, който обединява полета, съдържащи подлежащи на вписване в
Централния регистър на особените залози
обстоятелства относно запор, гру пирани,
както следва:
а) група „Лице, в полза на което е наложен запорът“;
б) група „Данни за запора“;
в) група „Сума, за която е наложен запорът“;
г) група „Изоставяне на изпълнението“;
6. раздел „Праводатели/правоприемници“,
който обединява полета, съдържащи информация за правоприемство на залогодателя,
групирани, както следва:
а) група „Прехвърляне на заложено имущество по чл. 10, ал. 5 от Закона за особените залози“;
б) група „Прехвърляне/поемане на търговско предприятие“;
в) група „Преобразуване“;
7. раздел „Несъстоятелност“, който обединява всички полета, съдържащи подлежащите на вписване в Централния регистър
на особените залози обстоятелства относно
несъстоятелността, групирани, както следва:
а) група „Откриване на производство по
несъстоятелност“;
б) група „Обявяване в несъстоятелност“;
8. раздел „Пред ходни вписвани я“ обединява полета, съдържащи информация за
вписвания, извършени преди 1 януари 2022 г.;
9. раздел „Забележки по вписванията“.
(4) По партидата се визуализират само
разделите, групите и полетата, в които има
вписани обстоятелства.
Чл. 29. (1) В раздел „Общ статус“ група
„Идентификация“ съдържа единствено поле
№ 1 „Идентификатор“, в което се посочва
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идентификаторът на залогодателя съгласно
глава шеста.
(2) Група „Основни обстоятелства“ съдържа
следните полета:
1. поле № 2 „Име/фирма/наименование“,
което се поп ъ лва за вси чк и вписвани в
Централния регистър на особените залози
залогодатели;
2. поле № 3 „Правна форма“, което се
попълва за всички вписвани в Централния
регистър на особените залози залогодатели;
когато залогодателят е физическо лице, в
полето се посочва това обстоятелство;
3. поле № 4 „Изписване на чужд език“,
което не е задължително за попълване;
4. поле № 5 „Адрес/седалище и адрес на
управление“, което се попълва за всички
вписвани в Централния регистър на особените залози залогодатели.
(3) Група „Специални условия“ съдържа
единствено поле № 6 „Специални условия“.
(4) Група „Заличаване на залогодателя“
съдържа единствено поле № 7 „Заличаване
на залогодателя“.
(5) В ра зде л „Ос о б ен и за лози“ г ру па
„Предмет на залога“ съдържа единствено
поле № 100 „Предмет на залога“, в което
се посочва предметът на залога по чл. 4 от
Закона за особените залози и чл. 8 от Закона
за ипотечните облигации.
(6) Гру па „Д л ъж н и к по обезпечено т о
вземане“ съдържа единствено поле № 101
„Длъжник/длъжници по обезпеченото вземане“, в което се посочват името, съответно
наименованието, уникалният идентификатор
на лицето, а при липса на такъв – датата на
раждане или номерът и партидата на вписване
в съответния регистър, съответно адрес или
адрес на управление.
(7) Група „Заложен кредитор“ съдържа
единствено поле № 103 „Заложен кредитор/
заложни кредитори“, в което се посочват
името, съответно наименованието, уникалният идентификатор на лицето, а при липса
на такъв – датата на раждане или номерът и
партидата на вписване в съответния регистър,
съответно адрес или адрес на управление. При
вписване на залог върху активите на банката
издател, включени в покритието на емисия
ипотечни облигации, в това поле се посочва
съответната емисия ипотечни облигации.
(8) Група „Обезпечено вземане“ съдържа
следните полета:
1. поле № 104 „Основание“;
2. поле № 105 „Договор за залог“;
3. поле № 106 „Предмет“;
4. поле № 107 „Размер“;
5. поле № 108 „Лихви“;
6. поле № 109 „Ли х ви и неустойк и за
забава“.
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(9) Група „Парична сума, за която е учреден залог ът“ съдържа единствено поле
№ 110 „Размер“.
(10) Група „Заложено имущество“ съдържа
следните полета:
1. поле № 111 „Описание“, в което се
посочват индивидуализиращите данни на
предмета на залога съгласно чл. 4 от Закона
за особените залози;
2. поле № 112 „Обща цена“;
3. поле № 113 „Лице, на което заложеното
вземане следва да се изпълни до пристъпването към изпълнение“, в което се посочват
името, съответно наименованието, уникалният идентификатор на лицето, а при липса
на такъв – датата на раждане или номерът и
партидата на вписване в съответния регистър,
съответно адрес или адрес на управление.
(11) Група „Модалитети“ съдържа следните полета:
1. поле № 114 „Срок“;
2. поле № 115 „Условия“.
(12) Група „Съгласия на заложния кредитор“ съдържа единствено поле № 116 „Съгласие на заложния кредитор“.
(13) Група „Пристъпване към изпълнение“
съдържа следните полета:
1. поле № 117 „Пристъпено към изпълнение“;
2. поле № 118 „Част от вземането, която
се търси“;
3. поле № 119 „Имущество, върху което
се насочва изпълнението“;
4. поле № 120 „Депозитар“, в което се посочват името, ЕГН, адрес (включително електронен адрес за кореспонденция и телефон)
и номер на банкова сметка на депозитаря;
5. поле № 121 „Покана за назначаване на
управител на предприятие“;
6. поле № 122 „Управител“, в което се
посочват името, ЕГН и адрес (включително
електронен адрес за кореспонденция и телефон) на управителя;
7. поле № 123 „Възстановено право на
управление“.
(14) Група „Изоставяне на изпълнението“
съдържа следните полета:
1. поле № 124 „Изоставено изпълнение“;
2. поле № 125 „Размер“;
3. поле № 126 „Имущество, което престава
да е обект на изпълнение“.
(15) Група „Встъпване в правата на заложния кредитор“ съдържа единствено поле
№ 127, в което се посочват името, съответно
наименованието, уникалният идентификатор
на лицето, а при липса на такъв – датата на
раждане или номерът и партидата на вписване
в съответния регистър, съответно адрес или
адрес на управление.
(16) Група „Заличаване на вписан залог“
съдържа следните полета:
1. поле № 128 „Заличен залог“;
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2. поле № 129 „Частично заличен залог“.
(17) Група „Подновяване вписването на
залог“ съдържа следните полета:
1. поле № 130 „Крайна дата на действие
на залога“, в което информационната система попълва в автоматичен режим датата,
на която изтича срокът на действието на
вписването на залога;
2. поле № 131 „Подновяване на вписването“.
(18) В раздел „Договор за продажба със
запазване на собствеността до изплащане на
цената“ група „Купувач“ съдържа единствено
поле № 201 „Купувач/купувачи“, в което се
посочват името, съответно наименованието,
уникалният идентификатор на лицето, а при
липса на такъв – датата на ра ж дане или
номерът и партидата на вписване в съответния регистър, съответно адрес или адрес на
управление.
(19) Група „Продавач“ съдържа единствено
поле № 203 „Продавач/продавачи“, в което
се посочват името, съответно наименованието, уникалният идентификатор на лицето,
а при липса на такъв – датата на раждане
или номерът и партидата на вписване в
съответния регистър, съответно адрес или
адрес на управление.
(20) Група „Вземане по договора за продажба“ съдържа следните полета:
1. поле № 205 „Договор за продажба със
запазване на собствеността до изплащане
на цената“;
2. поле № 206 „Предмет“;
3. поле № 207 „Размер“;
4. поле № 208 „Лихви“;
5. поле № 209 „Ли х ви и неустойк и за
забава“.
(21) Група „Продадено имущество“ съдържа
следните полета:
1. поле № 211 „Описание“, в което се посочват индивидуализиращите данни на предмета на договора за продажба със запазване
на собствеността до изплащане на цената;
2. поле № 212 „Цена“.
(22) Група „Модалитети“ съдържа следните полета:
1. поле № 214 „Срок“;
2. поле № 215 „Условия“.
(23) Група „Заличаване на вписан договор
за продажба със запазване на собствеността
до изплащане на цената“ съдържа следните
полета:
1. поле № 228 „Заличена продажба“;
2. поле № 229 „Частично заличена продажба“.
(24) Група „Подновяване на вписването на
договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената“ съдържа
следните полета:
1. поле № 230 „Крайна дата на действие
на вписването“, в което информационната
система попълва в автоматичен режим да-
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тата, на която изтича срокът на действието
на вписването;
2. поле № 231 „Подновяване на вписването“.
(25) В раздел „Договор за лизинг“ група
„Ползвател“ съдържа единствено поле № 301
„Ползвател/ползватели“, в което се посочват
името, съответно наименованието, уникалният идентификатор на лицето, а при липса
на такъв – датата на раждане или номерът и
партидата на вписване в съответния регистър,
съответно адрес или адрес на управление.
(26) Група „Лизингодател“ съдържа единствено поле № 303 „Лизингодател/лизингодатели“, в което се посочват името, съответно
наименованието, уникалният идентификатор
на лицето, а при липса на такъв – датата на
раждане или номерът и партидата на вписване
в съответния регистър, съответно адрес или
адрес на управление.
(27) Група „Вземане по договора за лизинг“
съдържа следните полета:
1. поле № 305 „Договор за лизинг“;
2. поле № 306 „Предмет“;
3. поле № 307 „Размер“;
4. поле № 308 „Лихви“;
5. поле № 309 „Ли х ви и неустойк и за
забава“.
(28) Гру па „Предоставено за ползване
имущество“ съдържа следните полета:
1. поле № 311 „Описание“, в което се
посочват индивидуализиращите данни на
предмета на договора за лизинг;
2. поле № 312 „Цена“.
(29) Група „Модалитети“ съдържа следните полета:
1. поле № 314 „Срок“;
2. поле № 315 „Условия“.
(30) Група „Заличаване на вписан договор
за лизинг“ съдържа следните полета:
1. поле № 328 „Заличен лизинг“;
2. поле № 329 „Частично заличен лизинг“.
(31) Група „Подновяване на вписването на
договор за лизинг“ съдържа следните полета:
1. поле № 330 „Крайна дата на действие
на вписването“, в което информационната
система попълва в автоматичен режим датата, на която изтича срокът на действието
на вписването;
2. поле № 331 „Подновяване на вписването“.
(32) В раздел „Запори“ група „Лице, в
полза на което е наложен запорът“ съдържа
единствено поле № 401 „Лице, в полза на което е наложен запорът“, в което се посочват
името, съответно наименованието, уникалният идентификатор на лицето, а при липса
на такъв – датата на раждане или номерът и
партидата на вписване в съответния регистър,
съответно адрес или адрес на управление.
(33) Група „Данни за запора“ съдържа
следните полета:
1. поле № 403 „Основание“, в което се
посочват органът, наложил запора, кодът на
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съда, на съдебния или публичния изпълнител, делото или постановлението, по което
е наложен запорът;
2. поле № 404 „Предмет на запора“, в което
се посочва, че запорът е върху имущество по
чл. 4 от Закона за особените залози, постъпила за разпределение сума при депозитаря,
останала след разпределението су ма при
депозитаря или обезпеченото вземане.
(34) Група „Сума, за която е наложен запорът“ съдържа следните полета:
1. поле № 405 „Размер“;
2. поле № 406 „Мораторни/изтекли лихви“;
3. поле № 407 „Лихви“.
(35) Група „Изоставяне на изпълнението“
съдържа следните полета:
1. поле № 408 „Вдигане на запора“, в което
се посочват кодът на съда, на съдебния или
публичния изпълнител, делото или постановлението, по което е наложен запорът;
2. поле № 409 „Размер, част от вземането,
за която се вдига запорът“;
3. поле № 410 „Имущество, което престава
да бъде обект на изпълнението“.
(36) В раздел „Праводатели/правоприемници“ група „Прехвърляне на заложено
им у щество по чл. 10, ал. 5 от Закона за
особените залози“ съдържа следните полета:
1. поле № 501 „Праводател при прехвърляне на заложено имущество“;
2. поле № 502 „Приобретател“.
(37) Г ру па „Пр ех върл я не/по ема не на
търговско предприятие“ съдържа следните
полета:
1. поле № 503 „Отчуждител“;
2. поле № 504 „Правоприемник“.
(38) Група „Преобразуване“ съдържа следните полета:
1. поле № 503 „Преобразуващо се юридическо лице“;
2. поле № 506 „Приемащо юридическо
лице“.
(39) В раздел „Несъстоятелност“ група
„Откриване на производство по несъстоятелност“ съдържа единствено поле № 601
„Открито производство по несъстоятелност“,
в което се вписват датата на съдебното
решение за откриване на производство по
несъстоятелност; номер и вид на акта; съд,
постановил акта; правно основание на акта.
При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на по-горния съд – номер
и вид на акта; съд, постановил акта, с който се отменя изцяло или частично актът, с
който е постановено вписването. В случай
че се заявяват за вписване обстоятелства
относно несъстоятелност на чуждестранно
юридическо или физическо лице, се посочват
държавата и приложимото право.
(40) Група „Обявяване в несъстоятелност“
съдържа единствено поле № 602 „Обявен
в несъстоятелност“, в което се вписва, че
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залогодателят е обявен в несъстоятелност и
датата на съдебното решение за обявяване в
несъстоятелност; вид на акта; съд, постановил акта; правно основание на акта. В този
случай информационната система попълва
в автоматичен режим след името/фирмата/
наименованието на залогодателя добавката
„в несъстоятелност“. При заличаване на обстоятелството се вписват данни за акта на
по-горния съд – номер и вид на акта; съд,
постановил акта, с който се отменя изцяло
или частично актът, с който е постановено
вписването. В случай че се заявяват за вписване обстоятелства относно несъстоятелност
на чуждестранно юридическо или физическо
лице, се посочват държавата и приложимото
право.
(41) Раздел „Предходни вписвания“ съдържа единствено поле № 700, в което се посочват
регистрационните номера на извършените
вписвания за залогодателя до 1 януари 2022 г.
(42) Раздел „Забележки по вписванията“
съдържа единствено поле № 800 „Забележки“, в което се вписват забележките относно
вписани в партидата обстоятелства.
Чл. 30. (1) Информацията в част „Обявени
актове“ се структурира в поле № 1001 „Обявени актове“, в което се вписва наименованието на обявения акт и информационната
система попълва в автоматичен режим датата
на обявяване на акта в Централния регистър
на особените залози.
(2) Полето се поп ъ лва въ з основа на
заявление по образец, утвърден от изпълнителния директор на агенцията, и въз основа
на автоматично генериране от информационната система на Централния регистър на
особените залози.
Чл. 31. (1) Във всяко поле се визуализира
последното извършено (актуалното) вписване,
съответно обявяване.
(2) Когато е извършено заличаване на
вписване, обстоятелството не се визуализира.
(3) Централният регистър на особените
залози осигурява възможност за проследяване в хронологичен ред на вписванията и
заличаванията по партидата на залогодателя
към определена дата и назад във времето.
(4) Централният регистър на особените
залози осигурява възможност за проследяване
в хронологичен ред на всички обявявания
към определена дата и назад във времето.
Чл. 32. (1) При извършване на вписване, заличаване и обявяване Централният регистър
на особените залози генерира автоматично
момента (дата, час, минута и секунда) на въвеждането на информацията в базата данни.
(2) Централният регистър на особените залози осигурява връзка между всяко вписване,
заличаване и обявяване и регистрационния
номер, под който то е извършено.
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(3) Централният регистър на особените
залози осигурява възможност за установяване
кое длъжностно лице по вписванията и в
кой момент е извършило дадено вписване,
заличаване или обявяване.
Раздел II
Подаване на заявления, жалби и искания,
приемане на актове на съда, държавни органи
и лица, упражняващи публични функции, и
електронни съобщения от други регистри за
служебно вписване на обстоятелства и данни
Чл. 33. Заявленията, жалбите, исканията
и приложенията към тях, както и актовете
на съда, на друг държавен орган и на лице,
осъществяващо публични функции, се подават
на хартиен носител или по електронен път.
Чл. 34. (1) Заявленията, жалбите, исканията, актовете на съда, както и актовете
на държавен орган или на частен съдебен
изпълнител, подадени на хартиен носител,
се въвеждат в информационната система от
служител в териториално звено на агенцията,
който снема електронен образ от тях и приложените към тях документи със сканиращо
устройство.
(2) Заявлението, подадено на хартиен носител, трябва да бъде попълнено по образец на
български език и подписано от заявителя, не
трябва да съдържа поправки и зачерквания,
въведената информация трябва да е четима,
напечатана или попълнена на ръка с печатни
букви, написани с траен контрастен маркер
или химикал. Не се допуска попълване на
информацията с молив. Приложенията към
заявлението не трябва да бъдат смачкани или
скъсани и следва да са годни за снемане на
електронен образ чрез сканиращо устройство.
(3) Идентичността на представените документи на хартиен носител със снетия от тях и
съхранен в информационната система образ в
електронна форма се удостоверява от служител
на агенцията чрез подпис и печат, поставени
в специално поле върху всяка страница от
документите на хартиен носител. Проверката
за идентичност на представените документи
на хартиен носител с електронните документи, създадени по посочения в ал. 1 начин, се
изразява в съпоставяне на съдържанието на
представените документи и на четимостта и
пълнотата на снетия електронен образ от тях.
(4) Служителят по ал. 1 удостоверява идентичността на въведените по ал. 2 документи
в информационната система на Централния
регистър на особените залози с подходящи
технически средства, като електронен подпис
или друго техническо решение, базирано върху
PKI-технология, позволяващо осигуряване на
интегритет на информационни обекти.
Чл. 35. (1) Агенцията осигурява възможност за подаване на заявления за вписване,
заличаване и обявяване, на жалби и искания
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и за приемане на актове на съда, както и
актове на държавен орган и на частен съдебен изпълнител, по електронен път съгласно
изискванията на Закона за електронното управление, както и издава актове и извършва
действия по административно обслужване по
електронен път.
(2) Подаването на заявления по електронен
път посредством уеб интерфейс се осигурява
от агенцията по достъпен начин и в удобен
за заявителите диалогов режим.
Чл. 36. (1) Агенцията разгласява възможността за подаване на заявления по електронен път по разбираем и достъпен начин.
Агенцията е длъжна да предоставя подробна
информация за това свободно в централните
и териториалните си звена, включително и
по електронен път.
(2) Агенцията е длъжна да предостави
свободен и постоянен достъп до следната
информация:
1. седалището и адреса си;
2. адресите на териториалните си звена;
3. данни за кореспонденция, включително
телефон, адрес на електронна поща и интернет страница с интерфейс за електронна
кореспонденция, за осъществяване на пряка
и навременна връзка с нея;
4. информация за подаване на предложения и жалби;
5. информация за обжалване на издаваните
от агенцията актове във връзка с вписванията
в Централния регистър на особените залози;
6. друга информация, предвидена в закона.
(3) Агенцията обявява всички такси, които
събира, по ясен и разбираем начин.
(4) Агенцията предварително информира
заявителя по ясен, разбираем и недвусмислен
начин относно:
1. техническите стъпки по подаването на
заявлението и тяхното правно значение;
2. техническите средства за установяване
и поправяне на грешки при въвеждането на
информация, преди да бъде подадено заявлението;
3. езиците, на които заявлението може да
бъде подавано.
Чл. 37. Агенцията осигурява подходящи,
ефективни и достъпни технически средства
за установяване и поправяне на грешки при
въвеждане на информация, преди заявителят
да подаде заявлението.
Чл. 38. Заявителят може да подава електронни заявления, ако същите са съставени
и подписани съгласно Закона за електронното управление с квалифициран електронен
подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от Закона
за електронния документ и електронните
удостоверителни услуги и са спазени другите
нормативни изисквания.
Чл. 39. (1) Подаването на заявления се
извършва през интерфейс, осигуряващ онлайн
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пренос, по стандартизиран протокол чрез
публично достъпно уеб базирано приложение
на Централния регистър на особените залози.
(2) Графичните интерфейси осигуряват
извършването на електронните изявления
и създаването на електронните документи
в съответствие с изискванията на Закона за
електронното управление и предоставят лесен
и разбираем начин за работа на потребителите,
включително за лица с увреждания.
(3) Агенцията осигурява безплатен служебен достъп до Централния регистър на особените залози на съда, на държавните органи,
на местните органи и на други лица, посочени
в закон, както и на частни лица срещу заплащане на такса, определена с тарифата по
чл. 25, ал. 2 от Закона за особените залози.
(4) Подаването на електронни заявления
може да се извършва и през друг определен
от изпълнителния директор на Агенцията по
вписванията интерфейс.
Чл. 40. (1) Електронните документи се
подават по електронен път в следните файлови формати:
1. заявлението – във файлов формат, който има възможността да включва в себе си
електронен подпис: xml (Extensible Markup
Language v 1.0 и следващи версии), или друг
файлов формат, позвол яващ капсулиране
на електронното заявление, електронните
документи, приложени към заявлението, и
електронния подпис, както и в други стандартизирани формати;
2. приложенията – във файлов формат:
pdf (Adobe Portable Document Format), doc
(Windows Document Format), sxw (Open Office
Standardized Document), txt (ASCII 7-битов
формат, unicode формат, кодиран в 8-битово
UTF-8 или CP1251 представяне), rtf (Rich Text
Format), jpg, jpeg (JPEG JFIF растерни графични файлове), j2k, jpx, jp2 (JPEG 2000 JP2 или
JPX растерни графични файлове), png (PNG
растерни графични файлове), giff, tiff (Tagged
Image File Format rev. 6.0 растерни графични
файлове), както и в други стандартизирани
формати, определени от изпълнителния директор на агенцията.
(2) Документите по ал. 1, т. 2 могат да
бъдат отделно подписвани и капсулирани във
файлови формати, които имат възможността
да включат в себе си електронен подпис (стандартизиран формат p7s – PKCS#7 стандарт) и
стандартизирани формати, капсулиращи електронните документи и отделения електронен
подпис (стандарт ats), или други стандартизирани формати, определени от изпълнителния
директор на агенцията.
Чл. 41. Техническите стандарти за осигуряване на достъп до Централния регистър на
особените залози и политиките за използваните графични интерфейси, както и типовете
електронни документи и файлови формати,
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които се приемат и използват от агенцията,
се публикуват на нейната интернет страница. Агенцията съобразява стандартите и
политиките с установените общи нормативни изисквания за електронно управление в
държавната администрация.
Чл. 42. (1) Агенцията осигурява условия за
точно определяне на времето на постъпването
на електронните заявления и изпращането
на изявления от Централния регистър на
особените залози.
(2) Рискът от грешки при предаване на
заявлението към агенцията е за изпращача.
Чл. 43. (1) След постъпване на заявление
по електронен път информационната система
прави проверка на неговия формат, на утвърдените формати на приложените документи и
за наличието на валиден електронен подпис,
отговарящ на изискванията на закона.
(2) Ако заявлението отговаря на изискванията по ал. 1, както и в случаите, когато
заявлението е подадено чрез териториално
звено на агенцията на хартиен носител, информационната система генерира входящ номер,
който отразява момента (дата, час, минута и
секунда) на постъпването.
Чл. 44. (1) След генерирането на входящия
номер по чл. 43, ал. 2 се генерира и изпраща
потвърждение до заявителя за получаването
в агенцията. Когато заявлението е подадено
на хартиен носител, документ за входящ номер се връчва на заявителя от служител в
териториалното звено на агенцията, в което
заявлението е подадено.
(2) Потвърждението е електронен документ,
който съдържа данни за входящия номер.
(3) Потвърждението се изпраща обратно
на заявителя през уеб интерфейс незабавно
след подаването и успешната проверка по
чл. 43, ал. 1. Допълнително потвърждението
се изпраща на адреса на електронната поща
на заявителя.
(4) Потвърждение не е необходимо, ако
заявителят изрично е указал, че не желае потвърждаване на получаването, както и когато
е указал, че не желае да получава изявления
от агенцията по електронен път.
Чл. 45. (1) При приемане на заявлението
за вписване, заличаване и обявяване се проверява самоличността на заявителя по чл. 27,
ал. 3 от Закона за особените залози.
(2) Проверката на самоличността на заявителя при подаване на заявление на хартиен носител се извършва от служител на
агенцията, който приема заявлението, чрез
съпоставяне на данните за заявителя, посочени в заявлението, и данните от документа за
самоличност на заявителя. Заявителят полага
подписа си върху заявлението пред служителя на агенцията, който приема заявлението.
Когато заявителят вече е положил подписа си
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под заявлението, той подписва заявлението
отново пред служителя на агенцията.
(3) Проверка на самоличността на заявителя
при подаване на заявление по електронен път
се извършва чрез:
1. съпоставяне на името на заявителя,
посочено в заявлението, и името, съдържащо
се в удостоверението за електронен подпис,
което придружава електронния подпис на
заявлението;
2. след успешна проверка по т. 1 се проверява въз основа на ЕГН/ЛНЧ на заявителя,
посочен в заявлението, дали в съответната
държавна служба, отговаряща за личната
регистрация на физически лица, съответства
физическо лице с провереното по т. 1 име;
когато заявителят няма ЕГН/ЛНЧ, проверка
по тази точка не се прави.
(4) Проверката за идентичност по ал. 3 се
извършва за всички физически лица, обстоятелствата относно които подлежат на вписване
в Централния регистър на особените залози.
Проверката за идентичност на юридическите
лица се извършва чрез проверка в съответните
регистри. Проверката за идентичност на чуждестранни правни образувания се извършва
въз основа на представено удостоверение за
актуално състояние, издадено от съответния
орган в държавата по учредяване.
(5) При наличието на технологична възможност проверките по ал. 3 и 4 се извършват
автоматизирано.
Чл. 46. Когато заявлението или документите, изпратени по електронен път, са с различни
от установените по реда на чл. 40 формат и
вид, не са подписани с валиден електронен
подпис съгласно закона или заявителят не може
да се идентифицира, на подателя се изпраща
съобщение, че заявлението не отговаря на
установените нормативни изисквания.
Чл. 47. Правилата за подаване на заявление
и приложения към него се прилагат и при
подаване на жалба срещу отказ и подаване
на искане.
Чл. 48. (1) Изпращането на електронни
изявления от агенцията се извършва чрез
публичен електронен пощенски интернет адрес
съгласно действащите стандарти за транспортиране на електронни съобщения или чрез
друг определен от изпълнителния директор на
агенцията интерфейс. Електронният пощенски
интернет адрес се определя от изпълнителния
директор на агенцията.
(2) Агенцията осигурява изпращането на
електронни изявления и чрез други интерфейси, когато е осигурила автоматизиран достъп
до Централния регистър на особените залози.
(3) Към органите на държавната власт и
местното самоуправление при необходимост
агенц и я та може да изп раща елек т ронни
изявления, като ги записва върху външни
носители.
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Чл. 49. Електронните документи се съставят от агенцията за изпращане по електронен
път във файлови формати, определени от
изпълнителния директор на агенцията, които имат възможност да включат в себе си
електронен подпис.
Раздел III
Регистърно производство
Чл. 50. (1) Подадените заявления, искания
и актове на съда, както и актовете на друг
държавен орган и на лице, осъществяващо
публични функции за вписване, заличаване
и обявяване, както и служебно постъпилите
електронни съобщения от други регистри се
разглеждат от длъжностно лице по вписванията по реда на постъпването им.
(2) Разпределението на заявленията, исканията и актовете на съда, както и актовете
на друг държавен орган и на лице, осъществяващо публични функции, и електронните
съобщения от други регистри за разглеждане
от длъжностните лица по вписванията се
извършва от информационната система на
принципа на случайния подбор.
(3) Актовете по чл. 27г от Закона за особените залози, заявленията, исканията за
отстраняване на допусната грешка и съобщенията от други регистри се разпределят
за разглеждане от длъжностните лица по
вписванията незабавно.
(4) Когато е постъпил за вписване акт
по чл. 27г от Закона за особените залози по
партидата на залогодателя, длъжностното
лице по вписванията незабавно разглежда
всички постъпили преди него и неразгледани заявления по реда на постъпването им.
Чл. 51. (1) Длъжностното лице по вписванията извършва проверката по чл. 28 от
Закона за особените залози.
(2) Длъжностното лице по вписванията
има право на безвъзмезден достъп за служебни цели до Националната база данни
„Население“, поддържана от Министерството
на регионалното развитие и благоустройството, за установяване и проверка на данните
за гражданската регистрация на лицата, до
информационната система на Нотариалната
камара за установяване и проверка на документи с нотариално удостоверен подпис,
както и до други регистри, поддържани от
държавни или общинск и органи и лица,
осъществяващи публични функции.
(3) Редът и начинът за предоставяне от
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството на достъп до информацията в Националната база данни „Население“ на длъжностните лица по вписванията,
включително и чрез предоставяне на лични
данни в електронен вид или чрез отдалечен достъп, се извършва по ред, определен
от минист ъра на региона лното разви т ие
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и благоустройството съобразно Закона за
гражданската регистрация.
(4) Достъпът до данните в информационната система на Нотариалната камара на
длъжностните лица по вписванията се извършва по реда на Наредба № 32 от 1997 г.
за служебните архиви на нотариусите и нотариалните кантори (ДВ, бр. 12 от 1997 г.).
(5) Достъпът до данни в други регистри
се извършва по ред, установен с нормативен
акт или по силата на споразумение между
агенцията и съответния регистър.
Чл. 52. В случай че са налице предвидените в чл. 28, ал. 3 от Закона за особените
залози изисквания, длъжностното лице по
вписванията:
1. при подадено заявление за вписване
въвежда информацията за заявеното обстоятелство от съответното поле на заявлението в съответното поле по партидата на
залогодателя;
2. при подадено заявление за заличаване
въвеж да и нформа ц и я та за за л и ча ва но т о
обстоятелство от съответното поле на заявлението в съответното поле по партидата
на залогодателя;
3. при подадено заявление за обявяване
въвежда информацията за представения акт
от съответното поле на заявлението в съответното поле по партидата на залогодателя и
пренася съдържанието на представения акт
в Централния регистър на особените залози;
4. при служебно изпратен или подаден от
заинтересовано лице акт на съда, на друг
държавен орган и на лице, осъществяващо
публични функции, както и при постъпило
елект ронно съобщение от дру г регист ър,
вписва или заличава обстоятелствата, като
въвежда информацията за обстоятелство в
съответното поле по партидата на залогодателя в Централния регистър на особените
залози.
Чл. 53. (1) Когато не е налице някое от
предвидените в чл. 28, ал. 3 от Закона за
особените залози изисквания, длъжностното
лице по вписванията постановява мотивиран
отказ, в който посочва изчерпателно всички
пречки за извършване на исканото вписване,
заличаване или обявяване.
(2) Отказът се връчва на заявителя незабавно след постановяването му, за което се
прилага съответно редът на Гражданския
процесуален кодекс.
(3) Когато заявителят е посочил в заявлението, че желае да бъде у ведом яван
по електронен път, отказът се изпраща на
посочения от него в заявлението адрес на
електронна поща. В този случай потвърждаване на получаването не се изисква.
Чл. 54. (1) При подаване на ново заявление след постановен отказ, ако заявителят е
отстранил посочените в мотивирания отказ
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пречки за извършване на исканото вписване, заличаване или обявяване и са налице
предвидените в чл. 28, ал. 3 от Закона за
особените залози изисквания, длъжностното лице по вписванията извършва исканото
вписване, заличаване или обявяване.
(2) При подаване на новото заявление
заявителят може да се ползва от представени
вече документи, приложени към заявлението,
по което е постановен отказ, като посочи
номера на заявлението и вида на документите.
Раздел IV
Изправяне на грешки и непълноти
Чл. 55. Грешки и непълноти, допуснати
при вписване на обстоятелства, заличаване на вписвания или обявяване на актове,
вк л ючи т елно п ри нес ъо т вет с т вие меж д у
данните, отразени в заявлението, и данните
в приложенията към него, се отстраняват
чрез ново вписване, съответно обявяване.
Чл. 56. Искане за отстраняване на грешки
и непълноти, допуснати от длъжностни лица
по вписванията при вписване на обстоятелства, заличаване на вписвания или обявяване
на актове, може да се подаде от заявителя
или от лице, легитимирано да заявява вписване по партидата на залогодателя, в което
се посочват номерът на вписването по чл. 32,
ал. 1 и грешката, съответно пропускът.
Чл. 57. Отстраняване на грешки и непълноти, допуснати при вписване на обстоятелства, заличаване на вписвания или
обявяване на актове, се извършва служебно
при установяването им от длъж ностното
лице по вписванията по ред, установен с
вътрешни правила на агенцията.
Чл. 58. Когато е допусната грешка или
непълнота при снемане на електронен образ
от представените от заявителя със заявлението документи от страна на служител по
вписванията, вследствие на което е постановен отказ, грешката или непълнотата се
установява и отстранява по реда на чл. 56
или служебно от длъжностно лице по вписванията по реда на чл. 57.
Чл. 59. (1) Когато е допусната грешка
или непълнота при снемане на елект ронен образ от представените от заявителя
със заявлението документи от страна на
служител по вписвания и заявлението все
още се разглежда, искане за отстраняване
на грешки и непълноти може да се подаде
от лице, легитимирано да заявява вписване
по партидата на залогодателя, по образец,
утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по вписванията, в което се посочват
входящият номер на заявлението по чл. 43,
ал. 2 и грешката, съответно пропускът.
(2) Искането се свързва със заявлението, по
което е допусната грешката или непълнотата,
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и вписването му се спира до отстраняването
на грешката или непълнотата по ал. 1.
(3) Грешката или проп ускът, доп уснати при снемане на електронния образ от
заявленията и приложените към тях документи на хартиен носител, се отстраняват
от оправомощен служител по вписванията,
като се използва оригиналът на подаденото
заявление, и поправката се удостоверява по
реда на чл. 34, ал. 4.
(4) Искането по ал. 1 се разглеж да от
длъжностното лице заедно със заявлението,
по което е допусната грешката или непълнотата, без да се нарушават редът и сроковете
за разглеждането му.
Чл. 60. (1) Когато грешката или непълнотата по чл. 59, ал. 1 се установи от длъжностното
лице по вписванията, вписването се спира
по ред, установен с вътрешните правила на
агенцията, до отстраняването на грешката
и непълнотата по реда на чл. 59, ал. 3.
(2) След отстраняването на грешката или
непълнотата заявлението незабавно се връща
за разглеждане от същото длъжностно лице
по вписвания.
Чл. 61. Грешно или непълно снемане на
електронния образ от заявленията и приложените към тях документи на хартиен
носител от служител в териториално звено
на агенцията се изправя от длъжностното
лице по вписванията при вписването.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СЪХРА Н ЯВА НЕ Н А ЦЕНТРА ЛНИ Я РЕГИСТЪР НА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ
Чл. 62. Централни ят регист ър на особените залози се съхранява безсрочно. Съдържащата се в Централният регистър на
особените залози информация се съхранява
едновременно на най-малко две места с различно географско разположение.
Ч л. 63. (1) А г ен ц и я та взема под ход ящи мерки за сигу рност в съответствие с
общоприети в меж д у народната прак тика
с т а н дар т и , т ех н и че ск и спец ифи к а ц и и и
препоръки, които осигуряват условия, при
които обработваните и предаваните данни
да не подлежат на неправомерен или случаен
достъп и възпроизвеждане.
(2) Физическата защита на Централния
регистър на особените залози се осъществява чрез ясно определени физически бариери
около тех ническ ите системи, в които се
съхранява единната централизирана електронна база данни. Всички помещения, които се използват съвместно с други отдели
и организации, трябва да са извън основния
защитен периметър.
(3) Физически достъп до защитената част
от помещенията на агенцията имат само надлежно оправомощени служители в съответствие с техните функционални задължения.
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Чл. 64. Агенцията съхранява Централния
регистър на особените залози по начин, който
осигурява:
1. въвеждането на данни да се извършва
само от надлежно овластени служители;
2. извършването на промени на данните за
вписани обстоятелства, заличени вписвания
и обявени актове да не е възможно освен по
съответно регламентирания ред.
Чл. 65. Агенцията използва техническо
оборудване и технологии за водене и съхраняване на Централния регистър на особените
залози, чрез които се изпълняват най-малко
следните функции:
1. проверка на целостта на обменяните
съобщения;
2. подписване на изпращаните съобщения;
3. архивиране на сл у жебните данни и
електронното им подписване;
4. поддържане целостта на съхраняваните
и обменяните данни;
5. управление на достъпа до данни за
създаване подписа на агенцията, удостоверението за усъвършенстван подпис, списъци
с прекратени удостоверения, съхраняваните
официални документи;
6. съхраняване и използване на частните
ключове на длъжностните лица по вписванията и на другите лица, които имат право
да оперират с регистъра с високо ниво на
сигурност чрез използване на смарт-карта с
парола или персонален идентификатор (PIN)
и/или биометричен идентификатор.
Чл. 66. (1) Документите, подадени на хартиен носител, се съхраняват от агенцията в
териториалното звено по подаване на съответното заявление.
(2) Копия от издадените удостоверения се
съхраняват в 5-годишен срок от издаването им.
Чл. 67. Агенцията архивира базата данни на Централния регистър на особените
залози в края на всяка календарна година,
като осигурява възможност за разчитане на
съдържащата се в нея информация.
Чл. 68. Агенцията съобразява стандартите
и политиките за съхраняване и архивиране на
данни в публични информационни системи с
установените общи нормативни изисквания
за електронно управление в държавната администрация и в Европейския съюз.
Г л а в а

п е т а

ДОСТЪП ДО ЦЕНТРАЛНИЯ РЕГИСТЪР НА
ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ
Чл. 69. Централният регистър на особените
залози е достъпен чрез интернет страницата
на Централния регистър на особените залози
и по друг начин в зависимост от технологичната готовност на агенцията. Агенцията
извършва справки и издава удостоверения от
Централния регистър на особените залози и
във всяко свое териториално звено.
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Чл. 70. (1) Агенцията осигурява визуализиране от централната страница за вход в
Централния регистър на особените залози на
информацията за всички вписвания, заличавания и обявявания за деня в хронологичен
ред по реда на извършването им. Информацията следва да е достъпна за определена дата,
седмица, месец или избран от потребителя
период не по-дълъг от един месец.
(2) Агенцията осигурява визуализиране от
централната страница за вход в Централния
регистър на особените залози на информацията за подадените през деня заявления
за вписване в хронологичен ред по реда на
подаването им. Информацията следва да е
достъпна за определена дата, седмица, месец
или избран от потребителя период не по-дълъг
от един месец.
(3) Агенцията осигурява визуализиране
по партидата на всеки залогодател на постановените откази от длъжностното лице
по вписванията. В случай че за съответния
залогодател не е открита партида, агенцията
осигурява визуализиране на постановените
откази от централната страница за вход в
Централния регистър на особените залози.
(4) Агенцията осигурява възможност за
преглед на актуалните вписвания по партидата
на залогодателя към момента на проверката,
както и състоянието на партидата към определена дата назад във времето.
(5) Агенцията осигурява възможност за
преглед по хронологичен ред на подадените
заявления и извършените вписвания в Централния регистър на особените залози по
партидата на определен залогодател.
Чл. 71. (1) Всеки може да иска и извършва справка в базата данни, съставляваща
Централният регистър на особените залози.
Справките в Централния регистър на особените залози са безплатни.
(2) Справки могат да се правят за наличието или липсата на вписано обстоятелство
или обявен акт в Централния регистър на
особените залози.
(3) Справки с търсене в партидите могат
да се правят по:
1. идентификатор на залогодателя, купувача
на изплащане, ползвателя или лицето, върху
чието имущество е наложен запор;
2. име, съответно фирма или наименование на залогодателя, купувача на изплащане,
ползвателя;
3. идентификатор на длъжника, заложния
кредитор, продавач по договор за продажба
със запазване на собствеността, лизингодател;
4. име, съответно фирма или наименование
на длъжника, заложния кредитор, продавач
по договор за продажба със запазване на
собствеността, лизингодател.

С Т Р.

40

ДЪРЖАВЕН

(4) В партида на отделния залогодател
справки и търсене могат да се извършват по
всяко вписано обстоятелство или обявен акт.
(5) Агенцията осигурява възможност за
справки дали друго лице няма права върху
определено заложено имущество чрез търсене в отделните вписвания, списък (опис) на
заложеното имущество по всички актуални
вписвания по партидата, постановените откази
и подадените заявления.
Чл. 72. (1) Удостоверения от Централния
регистър на особените залози относно залогодател се издават за:
1. актуално състояние по партидата въз
основа на вписаните обстоятелства;
2. вписвания за определен период (извлечение);
3. обявявания за определен период (извлечение);
4. вписано обстоятелство;
5. вписани обстоятелства по определен
раздел или по определен договор за залог,
договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената, договор
за лизинг или запор;
6. обявяване и/или електронен образ на
обявен акт;
7. липса на вписано обстоятелство или
обявен акт;
8. заверен електронен образ на заявление
за вписване с приложенията към него.
(2) Извлеченията по чл. 417, т. 4 от ГПК
за вписано обезпечение и за започване на
изпълнението – относно предаването на заложени вещи, и по чл. 417, т. 5 от ГПК – за
вписан договор за продажба със запазване на
собствеността до изплащане на цената, или
вписан договор за лизинг – относно връщането на продадени или отдадени на лизинг
вещи, се издават под формата на удостоверения от Централния регистър на особените
залози и съдържат всички актуални вписани
обстоятелства за конкретната сделка.
(3) Агенцията издава заверено копие на
хартиен носител от електронния образ на
документите, въз основа на които е извършено вписване или заличаване в Централния
регистър на особените залози.
Чл. 73. (1) Справки се извършват и удостоверения се издават незабавно от служител
във всяко териториално звено на агенцията.
Удостоверения се издават и в електронна
форма.
(2) Удостоверенията, издадени на хартиен
носител, се подписват и подпечатват от служител на агенцията.
(3) Удостоверенията, издадени в електронна
форма, се подписват с електронен подпис и
се изпращат по електронен път.
Чл. 74. (1) Агенцията може да предоставя
цялата база данни по чл. 22 от Закона за
особените залози.
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(2) Агенцията може да предоставя чрез
специализирани услуги за автоматизиран
достъп до Централния регистър на особените
залози следните функционалности:
1. търсене по определени характеристики
за вписани обстоятелства и/или обявени
актове за определен залогодател;
2. абонамент за автоматизирано подаване
на информация за вписвания, заличавания
и обявявания в базата данни по чл. 22 от
Закона за особените залози;
3. абонамент за автоматизирано подаване
на информация за вписани обстоятелства,
заличени вписвания и обявени актове по
партидата на определен залогодател.
(3) Специализираните услуги за автоматизиран достъп се предоставят срещу заплащане
на държавна такса.
(4) Редът и начинът на предоставянето
на услугите по този член се уреждат в общи
условия, определени от агенцията.
(5) А генци ята осиг у рява безвъзмезден
служебен достъп до данните по ал. 1 на съда,
на държавните органи, на местните органи,
както и на лицата, на които е възложено
упражняването на публична функция.
Г л а в а

ш е с т а

ИДЕНТИФИК АТОР НА ПАРТИДА
Чл. 75. (1) Персоналната електронна партида на залогодателя се организира по уникален
идентификатор.
(2) За лицата, вписани в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел, идентификаторът е единният
идентификационен код (ЕИК) по чл. 23, ал. 1
от Закона за търговския регистър и регистъра
на юридическите лица с нестопанска цел.
(3) З а л и ц а т а , в п и с а н и в р е г и с т ъ р
БУЛСТАТ, идентификаторът е кодът по чл. 4,
ал. 2 от Закона за регистър БУЛСТАТ.
(4) За физическите лица, които не са регистрирани в регистрите по ал. 2 и 3, идентификаторът е единният граждански номер (ЕГН).
Чл. 76. При вписване на залози, договори
за продажба със запазване на собствеността
до изплащане на цената, договори за лизинг
и запори, се определя номер по ред на вписването, съответно на залога, договора или
запора.
Чл. 77. При откриване на партида на залогодател от заложния кредитор в хипотезата
на чл. 10, ал. 5 от Закона за особените залози
се създава връзка между идентификатора на
партидата на отчуждителя на заложеното
имущество и новосъздадената партида.
Чл. 78. При откриване на две или повече
партиди на залогодатели вследствие съсобственост на заложените права се създава
връзка между идентификаторите им.
Чл. 79. При преобразуване на залогодатели
или при прехвърляне на търговско предпри-

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

ятие се създава връзка между идентификаторите на участващите субекти, в случай че
същите имат партиди в Централния регистър
на особените залози.
Чл. 80. При откриване на нова партида на
залогодател, който е възникнал вследствие
на преобразуване или прехвърляне на търговско предприятие, се създава връзка между
идентификатора на новата партида с тази на
праводателя.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. Информационна система „Регистър
на особените залози“ (ИС „РОЗА“) е информационната система за вписванията в Централния регистър на особените залози към
Министерството на правосъдието.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) В срок до 1 януари 2022 г. изпълнителният директор на Агенцията по вписванията привежда информационната система
на Централния регистър на особените залози
в съответствие с тази наредба.
(2) В срока по ал. 1 Централният регистър
на особените залози към Министерството
на правосъдието предоставя безвъзмездно
на Агенцията по вписванията в електронна
форма данните, съдържащи се в Информационна система „Регистър на особените залози“
(ИС „РОЗА“) – вписаните в текстови формат
обстоятелства, както и електронните образи
на документите, въз основа на които са извършени вписванията.
(3) Данните относно обстоятелствата, вписани в Информационна система „Регистър на
особените залози“ (ИС „РОЗА“) към датата
на влизането в сила на тази наредба, както
и прилежащите към всяко вписване електронни образи на документите, въз основа
на които е извършено конкретното вписване,
се прехвърлят в базата данни на Централния
регистър на особените залози към Агенцията
по вписванията в поредността и със съдържанието, с което са вписани в Информационна
система „Регист ър на особените за лози“
(ИС „РОЗА“). Данните и документите се
предоставят на Агенцията по вписванията в
структуриран и консистентен формат в пълен
обем. Данните и документите се прехвърлят
само след като въведените в Информационна
система „Регистър на особените залози“ (ИС
„РОЗА“) преписки са обработени.
(4) Предоставените в електронна форма
данни и електронни образи на документи от
Информационна система „Регистър на особените залози“ (ИС „РОЗА“) се съхраняват
от Агенцията по вписванията.
(5) Собст веник ът на изходни те данни
(Централният регистър на особените залози)
се задължава да съдейства за изготвяне на
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алгоритъма на прехвърляне. Верификацията на прехвърлените данни се извършва
и потвърждава от Централния регистър на
особените залози към Министерството на
правосъдието.
(6) Агенцията по вписванията поддържа
функционираща в тестови режим информационната система на Централния регистър
на особените залози към Министерството на
правосъдието „Регистър на особените залози
(РОЗА)“, съдържаща извлечените данни към
момента на прехвърлянето, до извършването
на верификация на прехвърлените данни.
(7) Грешки и непълноти, допуснати при
прехвърлянето на данните и документите по
ал. 3, се отстраняват служебно или по искане
на заинтересованото лице.
§ 3. По отношение на обстоятелствата,
вписани в Централния регистър на особените
залози към Министерството на правосъдието
до 1 януари 2022 г., Агенцията по вписванията осигурява възможност за извършване на
следните справки по партидите:
1. справка за всички вписвания по партидата на определено лице в качеството му на
залогодател, съответно купувач по договор за
продажба със запазване на собствеността до
изплащане на цената, ползвател по договор
за лизинг или лице, спрямо което е наложен
запор;
2. справка за вписванията във връзка с
определена сделка по чл. 12 от Закона за особените залози, запор на имущество по чл. 4
от Закона за особените залози или решение
на съда по несъстоятелността;
3. справка за електронните образи на документи, въз основа на които са извършени
отделни вписвания;
4. справка относно архивирано вписване.
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 23 от Закона за особените залози.
§ 5. Отговорността за пълнотата и верността на данните относно обстоятелствата,
вписани в компю т ърната база данни на
Централния регистър на особените залози
към Министерството на правосъдието към
момента на извършване на миграцията, както
и прилежащите към всяко вписване електронни образи на документите, въз основа на
които е извършено конкретното вписване, е
на Централния регистър на особените залози
към Министерството на правосъдието.
§ 6. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Агенцията по
вписванията.
§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2022 г. с изключение на § 2, 3 и 5, които
влизат в сила от деня на обнародването є в
„Държавен вестник“.
Министър:
Данаил Кирилов
5898
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-1 от 2015 г. за условията
и реда за влагане на строителни продукти
в строежите на Република България (обн.,
ДВ, бр. 14 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 18 от
2016 г. и бр. 95 от 2017 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за:
1. влагане на строителните продукти в
строежите на Република България;
2. оправомощаване, нотифициране и контрол на лица за оценяване на строителни
продукти;
3. издаване или отказ от издаване на разрешения на лица за извършване на оценяване
на съответствието и за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните
показатели на строителните продукти, за
издаване на европейска техническа оценка
и на български технически одобрения на
строителни продукти;
4. преиздаване, разширяване, акт уализиране, ограничаване на обхвата, спиране
на действието и отнемане на издадените
разрешения по т. 3;
5. оценяване и съставяне на декларация за
характеристиките на строителните продукти,
които не са обхванати от съществуващите
хармонизирани стандарти и за които не са
издавани европейски технически оценки;
6. определяне на българските национални
изисквания към строителните продукти по
отношение на предвидената им употреба;
7. изпълнение на фу нк циите на звено
за контакт относно продукти в строителството съгласно чл. 10 на Регламент (ЕС)
№ 305/2011 на Европейския парламент и на
Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на
хармонизирани условия за предлагането на
пазара на строителни продукти и за отмяна
на Директива 89/106/ЕИО (ОВ, L 88/5 от
4.04.2011 г.), наричан за краткост „Регламент
(ЕС) № 305/2011“, и в съответствие с чл. 9 и
10 на Регламент (ЕС) 2019/515 на Европейския
парламент и на Съвета от 19 март 2019 г.
относно взаимното признаване на стоки,
законно предлагани на пазара в друга държава членка, и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 764/2008 (ОВ, L 91/1 от 29.03.2019 г.), наричан за краткост „Регламент (ЕС) 2019/515“.
(2) Изискванията на наредбата не се прилагат за строителните продукти, за които
няма определени национални изисквания
за употребата им, няма публикувани хармонизирани стандарти от обхвата на Регламент (ЕС) № 305/2011 и за които са приети
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и публикувани в „Официален вестник“ на
Европейския съюз регламенти и директиви,
различни от Регламент (ЕС) № 305/2011,
определ ящи изиск вани я за п ускането на
продукти на пазара и за пускането им в
действие.“
§ 2. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „определени в чл. 8,
ал. 1“ се добавя „ , т. 1 и“.
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Строителните продукти, които попадат
в обхвата на Наредбата за допълнителните
мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива
2009/125/ЕО на Европейския парламент и на
Съвета от 21 октомври 2009 г. за създаване
на рамка за определяне на изискванията
за екодизайн към продуктите, свързани с
енергопотреблението (ДВ, бр. 14 от 2015 г.),
осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите, когато съответстват
на специфичните изисквания за екодизайн
за продуктовата група и на изискванията за
предоставяне на продуктова информация,
определени в съответните регламенти, посочени в чл. 1, ал. 1.
(4) Строителните продукти, които попадат
в обхвата на Наредбата за изискванията за
етикетиране и предоставяне на стандартна
информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси (ДВ,
бр. 41 от 2011 г.), осигуряват изпълнението
на основните изисквания към строежите,
когато харак теристик ите им, свързани с
консумацията на енергия и на други ресурси,
са определени и обявени върху етикет и в
информационен лист съгласно изискванията на съответните делегирани регламенти,
посочени в чл. 4, ал. 1 от наредбата.“
§ 3. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Строителните продукти по чл. 3,
ал. 1 и 2 се влагат в строежите въз основа на
съставени декларации, посочващи предвидената употреба или употреби, и придружени
от инструкция и информация за безопасност
на български език. В зависимост от техническ ите спецификации, в съответствие с
които са оценени строителните продукти,
декларациите са:
1. декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент
(ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато
за строителния продукт има хармонизиран
европейски стандарт или е издадена ЕТО;
2. дек лараци я за характеристик ите на
строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт
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или за него не е издадена ЕТО, съставена по
образеца съгласно приложение № 1.
(2) Дек лара ц и и т е по а л. 1 с лед ва да
демонстрират съответствие с българските
национални изисквания по отношение на
предвидената употреба или употреби, когато
такива са определени.
(3) Строителните продукти, които попадат
в обхвата на наредбите по чл. 3, ал. 3 и 4,
се влагат в строежите въз основа на документацията, определена за тях в съответния
регламент на ЕС. В случаите, когато за тези
продукти:
1. е публикуван и хармонизиран стандарт
от обхвата на Регламент (ЕС) № 305/2011 в
„Официален вестник“ на ЕС, строителните
продукти се влагат в строежите въз основа
на декларация за съответствие и декларация
за експлоатационни показатели;
2. няма хармонизиран стандарт по т. 1,
но са определени национални изисквания
съгласно чл. 8, строителните продукти се
влагат в строежите въз основа на декларация
за съответствие и декларация за характеристиките на строителния продукт.
(4) Строителни продукти, произведени
индивидуално или по заявка, не чрез серийно
производство, за влагане в един-единствен
строеж, се влагат в строежите въз основа на
декларация за съответствие с изискванията
на инвестиционния проект за конкретния
строеж или заявката на клиента. Декларацията се издава от производителя в зависимост
от изискванията въз основа на протоколи
от изпитване, приложени изчисления и/или
документи за съответствие на вложените
материали.
(5) Строителните продукти, предназначени
за огнезащита, пожароизвестяване, гасене
на пожар, управление на огън и дим и за
предотвратяване на експлозии, за които няма
хармонизирани технически спецификации
по чл. 3, ал. 2, няма издадена заповед по
чл. 8, ал. 1, т. 5 и не е издаден сертификат
за съответствие на проду кта от лица по
чл. 13, ал. 1, т. 1, се влагат в строежите въз
основа на декларация за характеристиките
на строителния продукт, становище за допустимост, издадено от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“
(ГДПБЗН) на Министерството на вътрешните
работи (МВР) и инструкция и информация
за безопасност на български език.
(6) Декларации по ал. 1, т. 1 не се изискват
за случаите по чл. 5, букви „а“, „б“ и „в“ на
Регламент (ЕС) № 305/2011.
(7) Декларациите по ал. 1 се придружават
в зависимост от случая от информацията
по ч л. 31 и ли ч л. 33 на Регламен т (ЕО)
№ 1907/2006 на Европейския парламент и
на Съвета от 18 декември 2006 г. относно
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регистрацията, оценката, разрешаването и
ограничаването на химикали (REACH), за
създаване на Европейска агенция по химикали (ОВ, L 396 от 30.12.2006 г.).
§ 4. В чл. 6 след думите „хармонизираните технически спецификации“ се добавя
„съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011, регламентите от обхвата на наредбата по чл. 3,
ал. 3, делегираните регламенти от обхвата
на наредбата по чл. 3, ал. 4“.
§ 5. Създава се чл. 6а:
„Чл. 6а. (1) Строителни отпадъци (СО),
преминали през процес на оползотворяване,
продуктите подготвени от СО за повторна
употреба, с оглед на тяхното влагане в строежа съгласно предвидената им първоначална
употреба и рециклирани строителни материали, представляващи строителни продукти,
които съдържат или изцяло са произведени
от строителни отпадъци, се влагат в строежите в предвидени от проектанта в инвестиционния проект строителни елементи или
части от строежа, в които оползотворените
продукти ще осигурят основните изисквания
към строежа.
(2) Строителните отпадъци, продуктите,
подготвени от СО за повторна употреба,
както и рециклираните строителни материа л и, кои т о п редс та в л я ват с т рои т ел н и
продукти, се влагат в строежите въз основа
на декларация, издадена от лицето, което
има право да извършва дейности със СО,
съгласно чл. 35 от Закона за управление на
отпадъците (ЗУО) и документите, определени
в глава четвърта на Наредбата за управление
на строителните отпадъци и за влагане на
рецик лирани строителни материали (ДВ,
бр. 98 от 2017 г.).“
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството определя със заповед
национални изисквания за влагане в строежите на продукти за повторна употреба,
подготвени от СО.
(6) Заповедите по ал. 1, т. 5 и ал. 5 се
о бнар од ват в „ Държ а вен ве с т н и к“ и с е
публикуват на електронната страница на
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството (МРРБ).“
§ 7. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Българско техническо одобрение
се издава за строителни продукти, за които
не е издадена ЕТО и няма хармонизиран
европейски стандарт или стандарт по чл. 8,
ал. 1, т. 2 и 3 или които се различават значително от тях.
(2) Алинея 1 не се прилага за строителните
продукти, които са законно предлагани на
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пазара на други държави – членки на Европейския съюз, Турция и държавите – членки
на Европейската асоц иа ц и я за свобод на
т ъргови я – ст рана по Споразу мението за
Европейското икономическо пространство по
смисъла на Регламент (ЕС) 2019/515, освен
при заявено искане от страна на производителя или неговия упълномощен представител.
(3) В случаите по ал. 2 производителят
или неговият упълномощен представител
удостоверява законното предлагане на продукта на пазара в друга държава членка пред
лицата по чл. 16, ал. 1, т. 4 чрез:
1. дек ларац и я за взаим но п ризнаване
съгласно чл. 4 на Регламент (ЕС) 2019/515,
ако има изготвена такава, или
2. документация и информация съгласно
чл. 5, параграф 5 на Регламент (ЕС) 2019/515.
(4) Българското техническо одобрение е
положителна техническа оценка на годността
на даден строителен продукт за удовлетворяване на основните изисквания към строежите, в които продуктът се влага трайно,
в зависимост от неговото предназначение.
(5) Българско техническо одобрение може
да се издава при доказана възможност за
осигуряване на поне едно основно изискване
към строежа при влагане на строителния
п р од у к т в с ъ о т ве т с т вие с п р ед ви денат а
употреба.
(6) Българските технически одобрения
(БТО) се разработват и издават въз основа
на п роу чвани я, изпи т вани я и оценка на
годността на строителните продукти за използването им по предназначение.
(7) Когато за продуктите са публикувани ръководства за европейски технически
одобрения и/или европейски документи за
оценяване, БТО се изработват съгласно правилата и процедурите в тях, като се отчитат
географските и климатичните особености,
националните опит и традиции на Република България. В останалите случаи БТО
се издават съобразно съответните основни
изисквания към строежите, определени в
нормативни актове.
(8) Срокът на валидност на издадено БТО
е 5 години и може да се удължава, в случай
че условията по ал. 1, т. 1 продължават да
са в сила.
(9) Срокът на валидност на издадено БТО
се прекратява преди изтичането на срока по
ал. 8, както следва:
1. след крайната дата на периода на едновременно прилагане по чл. 17, параграф 5,
буква „в“ на Регламент (ЕС) № 305/2011;
2. една година след п ублик у ването на
стандарт за продукта по чл. 8, ал. 1, т. 2 и 3.
(10) Разходите за процедурата по издаване
на БТО са за сметка на производителя или
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на неговия упълномощен представител и се
определят с договор.“
§ 8. В чл. 10, ал. 1 т. 10 се изменя така:
„10. описание и предназначение на прод у к т а , т ех н и че ск а док у мен т а ц и я (т екс т,
чертежи и др., дадени в приложение), вид на
строежа, за който е предназначен продуктът,
и неговият експлоатационен срок;“.
§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 4, ал. 4“ се заменят
с „чл. 4, ал. 5“, а след думите „се издава“ се
добавя „по искане“.
2. В ал. 2 след думите „по ал. 1“ се поставя точка, а думите „, но не по-дълъг от
5 години“ се заличават.
3. В ал. 3 се създават нови т. 4 и 5:
„4. две години след оправомощаване на
лице по чл. 13, ал. 1, т. 1 за сертификация
на съответствието на строителния продукт
с национални изисквания;
5. при издаване на сертификат за съответствие на проду кта от лице по чл. 13,
ал. 1, т. 1;“.
4. Досегашната т. 4 става т. 6.
5. Създава се ал. 4:
„(4) В случай че документите по ал. 1 са
без срок на валидност, становището за допустимост е валидно до настъпване на едно
от обстоятелствата по ал. 3.“
§ 10. В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. производителя или неговия упълномощен представител въз основа на протоколи
от изпитване, издадени от лаборатории за
изпитване, валидни сертификати за системи
за управление на качеството, когато в обхвата
им попада производството на продукта, или
други документи, доказващи съответствие с
изискванията, когато за продукта няма определени национални изисквания по чл. 8,
ал. 1, т. 5.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) В случаите по ал. 4 за строителните
п род у к т и, п редназначени за ог незащи та,
пожароизвестяване, гасене на пожар, управление на огън и дим и за предотвратяване
на експлозии, производителят издава декларация за характеристиките на строителния
продукт въз основа на становище за допустимост по чл. 4, ал. 5.“
§ 11. В чл. 14, ал. 2 се правят следните
изменения:
1. След думите „Лицата по“ се добавя
„чл. 13“ и се поставя запетая, а след думата „когато“ се поставя двоеточие и думите
„доказват изпълнение на националните изисквания и постоянство на характеристиките,
определени с тях“ се заличават.
2. Създават се т. 1 и 2:
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„1. п роцед у рата за вземане на п роби,
изпитаните характеристики и методите за
изпитване, посочени в протоколите от изпитване, съответстват на изискванията за
първоначално и/или контролно изпитване
съгласно процедурите по чл. 17, ал. 1, т. 4,
буква „а“, одобрени със заповед на министъра;
2. обхватът на одитите от акредитирани органи по сертификация на системи за
управление на качеството и критериите за
оценка включват всички изисквания за първоначална и контролна проверка, посочени в
процедурите по чл. 17, ал. 1, т. 4, буква „а“.“
§ 12. В чл. 16 се създава ал. 4:
„(4) Лицето, което има право да извършва
дейности съгласно чл. 35 ЗУО, определя и
декларира характеристиките на продуктите,
подготвени за повторна употреба от СО,
както е определено в утвърдената за продукта методика по чл. 17, ал. 1, т. 4, буква
б), в зависимост от предвидената повторна
употреба.“
§ 13. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. одобрява:
а) процедури за сертификация на съответствието на строителните продукти с националните изисквания съгласно чл. 14, ал. 1,
разработени от Асоциацията на лицата за
оценяване на строителни продукти;
б) методики за подготовка за повторна
употреба на продукти, подготвени от СО, и
критерии за предоставянето им за употреба
в строежите.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Процедурите и методиките по ал. 1,
т. 4 се публикуват на електронната страница
на звеното за контакт.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 14. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. има функционираща система за управление в съответствие с изискванията на:
а) БДС EN ISO/IEC 17065 за лица за
сертификация на продукти, сертификация
на производствен контрол в предприятието
и сертификация на съответствието с националните изисквания;
б) БДС EN ISO/IEC 17025 за лаборатории
за изпитване;“.
2. В ал. 3 след думите „за които те се
отнасят“ се поставя точка и запетаята и
думите „съгласно образците в приложение
№ 3“ се заличават.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Обхватът на разрешенията по ал. 3
се определя с образците от приложение № 3,
както следва:
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1. за органите по чл. 16, ал. 1, т. 1 съгласно
наименованието и поредния номер на групата строителни продукти и/или продукта в
зависимост от предвидената употреба, определени с решение на Европейската комисия;
2. за органите по чл. 16, ал. 1, т. 2 съгласно наименованието и кода на продуктовата
област и/или продукта в съответствие с Приложение IV на Регламент (ЕС) № 305/2011;
3. за лицата по чл. 16, ал. 1, т. 3 съгласно наименованието и поредния номер на
продукта, под който е включен в заповедта
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството по чл. 8, ал. 1, т. 5;
4. за лицата по чл. 16, ал. 1, т. 4 съгласно
продуктовите области от приложение 4.“
§ 15. В чл. 19, ал. 2 думите „представи
заверени копия от“ се заменят с „притежава“, а думите „издадени на орган за сертификация и/или лаборатория за изпитване“
се заличават.
§ 16. В чл. 20 ал. 6 се изменя така:
„(6) Не се разрешава вземането на решение
за сертификация да се възлага на подизпълнител или персонал, нает на граждански
договор.“
§ 17. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 6
и 7 ЗТИП;“.
2. В ал. 2, т. 3 след думите „Асоциацията на лицата за оценяване“ се добавя „на
съответствието“.
§ 18. Член 22 се изменя така:
„Чл. 22. (1) Министърът на регионалното
развитие и благоустройството отнема със заповед издадено разрешение при условията и
по реда на чл. 15 ЗТИП и чл. 50, параграф 1
на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато при
проверките по чл. 14в ЗТИП се установи,
че лицето:
1. е престанало да отговаря на някое от
изискванията по чл. 15, ал. 1 ЗТИП;
2. не изпълнява или не е в състояние да
продължи изпълнението на една или повече задачи, определени в Приложение V на
Регламент (ЕС) № 305/2011, и националните
изиск вани я за у потреба на строителните
продукти, за които е получило разрешение;
3. не е предприело в определения срок
ефективни коригиращи действия.
(2) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството при условията и по реда
на чл. 14в и 15 ЗТИП и чл. 50, параграф 1
на Регламент (ЕС) № 305/2011 със заповед:
1. спира действието на издаденото разрешение до представяне на ефективни коригиращи действия за период не по-дълъг от
три месеца, когато констатираните по ал. 1
нару шен и я ком п ромет и рат способнос т та
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на лицето да изпълнява като трета страна
задачите, определени с разрешението, както
и достоверността на резултата от извършената дейност;
2. ограничава обхвата при заявено желание
от лицето за оценяване на строителни продукти или при установени несъответствия по
ал. 1, т. 2 по отношение на един или повече
продукти от обхвата на издаденото разрешение и при липса на ефективни коригиращи
действия в определения срок.
(3) Министърът на регионалното развитие
и благоустройството прекратява действието
на издадено разрешение при подадено уведомление за прекратяване на дейността на
юридическо лице или за преобразуването му
в друго юридическо лице и/или заявление
за оттегляне на нотификацията, и/или на
издадените му разрешения.
(4) Министърът на регионалното развитие и благоустройството уведомява писмено
лицето по ал. 1, ЕК и държавите членки за
отнемането, спирането или прекратяването
на действието или ограничаването на обхвата на разрешението в 7-дневен срок от
издаването на заповедта по ал. 2.“
§ 19. В чл. 23 думите „Върховния административен съд“ се заменят със „съответния
административен съд по реда на А дминистративнопроцесуалния кодекс“.
§ 20. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) В случаите, в които лице по чл. 16,
ал. 1, т. 1 подаде заявление за акредитация
до Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ (ИА БСА) и заявление за
нотификация до министъра на регионалното
развитие и благоустройството със заявен
един и същ обхват, планираните проверки
по чл. 26, ал. 4 могат да се извършват съвместно с ИА БСА.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 21. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. (1) Дирекция „Технически правила
и норми“ (ТПН) на МРРБ изпълнява функциите на звено за контакт относно продукти
в строителството (ЗКОПС) съгласно чл. 9,
ал. 2, т. 2 ЗТИП и Устройствения правилник
на Министерството на регионалното развитие
и благоустройството.
(2) Звеното за контакт предоставя информация съгласно чл. 10 на Регламент (ЕС)
№ 305/2011, чл. 9 на Регламент (ЕС) 2019/515 и
чл. 8, параграф 2 на Регламент (ЕС) 2019/1020
на Европейския парламент и на Съвета от
20 юни 2019 г. относно надзора на пазара и
съответствието на продуктите и за изменение на Директива 2004/42/ЕО и регламенти
(ЕО) № 765/2008 и (ЕС) № 305/2011 (ОВ, L
169/1 от 25.06.2019 г.) за:
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1. техническите правила, приложими към
конкретния тип строителен продукт;
2. изискване за предварително разрешение
съгласно българското законодателство за
пускане или предоставяне на пазара или за
влагане в строежите на строителни продукти;
3. прилагане на принципа за взаимно
признаване на територията на Република
България съгласно Регламент (ЕС) 2019/515;
4. данните за контакт на компетентните
български органи, осъществяващи контрол
за влагането на строителните продукти и
надзор на пазара;
5. друга свързана със строителните продукти информация, включително екземпляр в
електронен вид или онлайн достъп до националните технически правила и националните
административни процедури, приложими към
конкретния тип строителен продукт.
(3) Звеното за контакт оказва съдействие
съгласно чл. 10, параграф 3 на Регламент
(ЕС) 2019/515 по отношение на осъществяване
на контакт с други съответни компетентни
органи в случай на искане за предоставяне
на информация от компетентни органи в
други държави – членки на ЕС, в рамките
на срока по чл. 30, ал. 3.
(4) Звеното за контакт по ал. 1 предоставя информация за българските национални
разпоредби по смисъла на:
1. ч ленове 9 и 10 на Регламен т (ЕС)
2019/515 безплатно на български и на английски език, и
2. член 10, параграф 3 на Регламент (ЕС)
№ 305/2011 безплатно на български език.
(5) За превода на информацията по ал. 4,
т. 2 на език, различен от българския език,
се заплаща такса съгласно тарифа, одобрена
от Министерския съвет.“
§ 22. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „директора“ се заменя с
„ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството“.
2. В ал. 2 думата „утвърдена“ се заменя
с „одобрена“.
§ 23. В § 1 на допълнителните разпоредби
се създават т. 12 и 13:
„12. „Разширение на обхват на разрешение за издаване на ЕТО или БТО“ означава
добавяне на нова продуктова област.
13. „Актуализиране на обхват на разрешение за издаване на ЕТО или БТО“ означава
замяната на отменени или допълване на
обхвата с нови нормативни актове, актуализирани издания на стандарти, на стандартизационни документи или на технически
спецификации.“
§ 24. Приложение № 2 към чл. 17, ал. 3
се изменя така:
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„Приложение № 2
към чл. 17, ал. 3
Процедура за издаване на разрешения на лица
за оценяване на строителни продукти и за
упражняване на контрол върху дейността им
1. Цел и обхват
1.1. Тази процедура е разработена в съответствие с разпоредбите на глава трета от
ЗТИП, глава трета от наредбата и чл. 29,
пара г раф 3 и ч л. 47 на Регла мен т (ЕС)
№ 305/2011.
1.2. Процедурата се прилага при:
а) оправомощаване, нотификация и издаване на разрешения за оценяване и проверка
на пос т оя нс т во т о на експ лоата ц ион н и т е
показатели на строителните продукти и за
издаване на европейска техническа оценка
на строителните продукти на лица по смисъла на чл. 29 и чл. 39 на Регламент (ЕС)
№ 305/2011;
б) оправомощаване и издаване на разрешения за оценяване съответствието на
строителните продукти с националните изисквания и за издаване на български технически одобрения на строителните продукти
на лица по реда на наредбата;
в) актуализиране, разширяване, ограничаване на обхвата и преиздаване на издадените
разрешения, при временно спиране и отнемане на разрешенията по букви „а“ и „б“, както
и при оттегляне на нотификацията на лицата
по смисъла на чл. 30, параграф 3 и чл. 50,
параграф 1 на Регламент (ЕС) № 305/2011;
г) отказ от издаване на разрешение или
на разширение;
д) прекратяване на валидността на изда дено ра з р ешен ие и /и л и о т т егл я не н а
нотификацията при подадено заявление от
оправомощеното лице;
е) осигуряване на мерки за съхраняване
и поддържане на досиетата на строителните продукти, оценени от оправомощен
или нотифициран орган, чиято дейност е
преустановена или издаденото му разрешение е със спряно действие или ограничен
обхват, съгласно изискванията на чл. 27 от
НУРВСПСРБ и/или на чл. 50, параграф 2
на Регламент (ЕС) № 305/2011;
ж) упражняване на контрол върху дейността на лицата, получили разрешение съгласно
букви „а“ и „б“;
з) извършване на съвместни проверки с
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ (ИА БСА) на кандидатите
за нотификация и акредитация за целите на
нотификация.
1.3. Процедурата има за цел да създаде
единен ред, прозрачност и равнопоставеност
при проверката и оценката на компетентността и способността на всички кандидати
да изпълняват процедурите за оценяване и
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проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителните продукти, за които кандидатстват, и за оценяване
на годността на строителните продукти, за
които желаят да издават техническо одобрение/оценка.
1.4. Процедурата се изпълнява от отдел
„Строителни продукти“ (СП) на дирекция
„Технически правила и норми“ (ТПН) при
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството (МРРБ).
2. Документи, които подават лицата
2.1. Кандидатите за оправомощаване и
получаване на разрешения съгласно т. 1.2,
букви „а“ и „б“ подават следните документи
в съответствие с образците, неразделна част
от тази процедура, както следва:
а) писмено заявление до министъра на
регионалното развитие и благоустройството
с описание на желания обхват строителни
продукти/продуктови области, технически
спецификации и нормативни актове и системи за оценяването им съгласно образец
№ 1 или № 2;
б) копие от акта за създаване, когато
лицето е създадено с акт на Министерския
съвет;
в) информация за трудови и граждански
договори на персонала, за документи за завършено образование, допълнително придобита
квалификация, обучение, компетентност и
професионален опит съгласно образец № 3;
г) справка в табличен вид за оценяваните продукти/продуктови области и техните
характеристики, за методите за изпитване/
изчисляване, както и за лабораториите, в
които продуктите ще бъдат изпитвани, когато
това се изисква от системата за оценяване
и проверка на постоянството на експлоатационните показатели и от национа лните
изисквания за влагане в строежите на строителния продукт съгласно образец № 4;
д) справка за техническите средства за
извършване на изпитванията, които са извън
обхвата на акредитация на лабораториите по
буква „г“ съгласно образец № 5;
е) декларации от ръководния персонал
и от персонала, ангажиран с дейностите
по оценяване на строителните продукти, за
обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 8
ЗТИП и чл. 43, параграфи 3, 4 и 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011 съгласно образец № 6;
ж) копие от застрахователни договори за
вредите, които могат да настъпят вследствие
неизпълнение на задълженията, свързани
с дейността по оценяване на строителните
продукти;
з) разпределение на персонала за изпълнението на задачи по оценяване на строителните продукти в зависимост от неговата
компетентност съгласно образец № 7;
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и) списък на техническите спецификации,
съдържащи технически изисквания и методи
за изпитване, които лицето притежава, по
отношение на продуктите, посочени в заявлението, съгласно образец № 8;
к) обща документация на системата за
управление в съответствие с чл. 18, ал. 1,
т. 2 от наредбата;
л) документирани процедури за оценяване
на строителните продукти, за които лицето
кандидатства;
м) документ за платена такса за проверка на документите съгласно чл. 24, ал. 4 от
наредбата.
2.1.1. Кандидатите за получаване на разрешение за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на
строителни продукти по реда на Регламент
(ЕС) № 305/2011 прилагат:
а) заявление съгласно образец № 1 (приложение № 1);
б) попълнена необходимата таблица с
изиск ва н и я та на с ъо т ве т н и т е с та н дар т и
БДС EN ISO/IEC 17065:2012 и БДС EN ISO/
IEC 17025:2018 (образец № 10 на електронен
носител);
в) документите по т. 2.1;
г) информация за валиден/и сертификат/и
за акредитирания обхват и документите по
буква „в“ за обхвата извън акредитация, в
случаите, когато лицата са акредитирани
частично за обхвата от продукти и методи,
за които кандидатстват;
д) сертификат на одитор, обучен по БДС
EN ISO 19011, за оценка на компетентност
на лаборатории за изпитване по БДС EN
ISO/IEC 17025 – за случаите по чл. 46 на
Регламент (ЕС) № 305/2011;
е) информация за лицето и за обхвата на
нотификация съгласно образец № 9.
2.1.2. Кандидатите за получаване на разрешение за оценяване на строителни продукти
за съответствие с националните изисквания
прилагат:
а) заявление съгласно образец № 1 (приложение № 2);
б) попълнена необходимата таблица с
изиск ва н и я та на с ъо т ве т н и т е с та н дар т и
БДС EN ISO/IEC 17065:2012 и БДС EN ISO/
IEC 17025:2018 (образец № 10 на електронен
носител);
в) документите по т. 2.1;
г) информация за валиден/и сертификат/и,
заповед за акредитирания обхват и документите по буква „в“ за обхвата извън акредитация, в случаите, когато лицата са акредитирани частично за обхвата от продукти и
методи, за които кандидатстват.
2.1.3. Кандидатите за получаване на разрешение за издаване на Европейска техническа
оценка (ЕТО) прилагат:
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а) заявление съгласно образец № 2 (приложение № 1);
б) документите по т. 2.1;
в) за п род у к тови те област и, за кои то
кан ди датстват, съгласно Приложение І V,
таблица 1 на Регламент (ЕС) № 305/2011:
преведени на български език европейски
документи за оценяване (ЕДО);
г) валиден сертификат за акредитация на
лабораторията им за изпитване.
2.1.4. Кандидатите за получаване на разрешение за издаване на българско техническо
одобрение (БТО) прилагат:
а) заявление съгласно образец № 2 (приложение № 2);
б) документите по т. 2.1;
в) за продуктовите области, за които кандидатстват, съгласно приложение № 4 към
чл. 18, ал. 4, т. 4 от НУРВСПСРБ:
• преведени на български език ЕДО или
ръководства за европейско техническо одобрение, и/или
• преведени на български език съществени харак терист ик и и експ лоатационни
показатели на строителните продукти от
мандатите на ЕОТА;
г) информаци я за валиден сертификат
за ак реди тац и я на лаборат ори я та им за
изпитване.
2.1.5. Кандидатите за нотификация, заявили акредитация за целите на нотификация, подават в МРРБ документите по т. 2.1
от настоящата процедура, с изключение на
образец № 10.
2.2. Нотифицираните по реда на Регламент
(ЕС) № 305/2011 и оправомощените по реда
на наредбата лица в т.ч. нотифицираните по
смисъла на т. 2.1.5 лица подават документи
за годишна планирана проверка, за актуализиране, за разширяване, за ограничаване
на обхват на разрешенията или за тяхното
преиздаване съгласно образците, неразделна
част от тази процедура, както следва:
2.2.1. За извършване на годишна планирана
проверка лицата прилагат всички документи, подадени по т. 2.1, които са претърпели
промяна.
2.2.2. За разширяване и/или ограничаване
на обхвата на издадено разрешение:
а) заявление по съответния образец и
приложение;
б) справки образци № 3 и № 6, когато
допълнително е нает/освободен персонал;
в) справка образец № 4, актуализирана
по отношение на продуктите от обхвата на
разширението/ограничението;
г) справка образец № 5, актуализирана
по отношение на техническ ите средства,
необходими за провеждане на изпитванията
на продуктите от обхвата на разширението/
ограничението, които не са в обхвата на
акредитация;
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д) справка образец № 7, актуализирана по
отношение на разпределението на персонала
за продуктите от обхвата на разширението/
ограничението;
е) справка образец № 8, актуализирана
в съответствие с продуктите от обхвата на
разширението/ограничението;
ж) информация за договори с подизпълнители в случай на необходимост за оценяване
на продуктите от обхвата на разширението;
з) документирани процедури за продуктите
от обхвата на разширението;
и) документ за платена такса за проверка
на документите съгласно чл. 24, ал. 4 от
наредбата.
2.2.3. За акт уа лизиране на обхвата на
издадено разрешение;
а) заявление по съответния образец и
приложение;
б) справка образец № 8 за продуктите,
посочени в заявлението;
в) документирани процедури за продуктите, посочени в заявлението;
г) справки образци № 4 и № 5, в случай
че актуалната версия на стандарта изисква
допълнителни технически средства;
д) документ за платена такса за проверка
на документите съгласно чл. 24, ал. 4 от
наредбата.
2.2.4. За преиздаване на издадено разрешение:
а) заявление по съответния образец;
б) документ за платена такса за преиздаване на издадено разрешение съгласно чл. 24,
ал. 4 от наредбата.
2.2.5. За прекратяване на валидността на
издадено разрешение и/или от тегляне на
нотификацията:
а) заявление съгласно образец № 11.
2.3 Копията от документите, подадени по
т. 2.1 и 2.2, се заверяват за вярност с оригиналите с подписа на заявителя.
3. Ред и етапи на процедурата за извършване на проверка и оправомощаване
3.1. Откриване на процедурата
3.1.1. Процедурата по т. 1.2 се открива
след постъпване на заявление по образец 1
и/или 2, придружено от съответните документи по т. 2.
3.1.2. Заявление и документи за разширяване, ограничаване и актуализиране на
обхвата на издадени разрешения се подават
най-малко 45 дни преди датата на планираната надзорна проверка.
3.1.3. Заявлението се завежда в деловодството на МРРБ.
3.1.4. Заявлението с приложените документи се насочва към дирекция „ТПН“.
3.1.5. Началникът на отдел „СП“ определя
с резолюция отговорен експерт от отдела.
3.2. Преглед и експертиза на подадените
документи
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3.2.1. В 7-дневен срок от постъпване на
документацията в отдел „СП“ отговорният
експерт извършва проверка за нейната пълнота и попълва формулярите образец № 12
и образец № 13 за наличие на документите
в частта за пълнота.
3.2.2. При констатиране на липса на някои от изискваните документи заявителят се
уведомява писмено от ресорния заместникминистър, който определя срок за представяне на документите не по-дълъг от 15 дни
от датата на получаване на уведомлението.
3.2.3. Допълнително представените документи се завеждат в деловодството на МРРБ.
3.2.4. При наличие на всички необходими
документи отговорният експерт извършва
експертиза за съответствието на подадените
документи с изискванията на чл. 10, ал. 1
ЗТИП, на чл. 18, ал. 1 или 2 от наредбата
и на чл. 43 на Регламент (ЕС) № 305/2011,
както и за съответствието на представените
процедури с документите, одобрени от Групата на нотифицираните органи в Европейския
съюз и Асоциацията на лицата за оценяване
на съответствието на строителните продукти.
3.2.5. Отговорният експерт попълва формулярите образец № 12 и образец № 13 в
частта за експертизата по т. 3.2.4.
3.2.6. При констатиране на несъответствия
с изискванията по т. 3.2.4 министърът на
регионалното развитие и благоустройството
уведомява писмено заявителя за установените несъответствия, предоставя му копие
от резултатите от проверката и му определя
срок за отстраняване на несъответствията
не по-дълъг от два месеца.
3.2.7. Срокът за извършване на експертизата по т. 3.2.4 е два месеца. Когато лицето
притежава валиден сертификат за акредитация за целия обхват от продукти и стандарти,
за които кандидатства, срокът за извършване
на проверката на документите е един месец.
3.2.8. Сроковете по т. 3.2.7 започват да
текат от датата на завеждане на всички необходими документи в деловодството на МРРБ.
3.2.9. Експертизата по т. 3.2.4 на подадените по т. 3.1.2 документи се извършва
преди датата на провеждане на планираната
годишна проверка.
3.2.10. Когато несъот ветст ви я та не са
отстранени в определения по т. 3.2.6 срок,
директорът на дирекция „ТПН“ изготвя и
представя на министъра на регионалното
развитие и благоустройството доклад с мотивирано предложение и проект на заповед за:
а) о т к а з о т изда ва не на ра з р ешен ие,
разширение или актуализация на издадено
разрешение;
б) ограничаване на обхвата или отнемане
на издадено разрешение в случаите по чл. 15,
ал. 1 от ЗТИП.
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Докладът и проектът на заповед се съгласуват с ресорния заместник-министър на
регионалното развитие и благоустройството.
3.2.11. Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава заповед
по т. 3.2.10 и уведомява писмено заинтересуваното лице в 7-дневен срок, както и Европейската комисия (ЕК), когато заповедта
засяга обхват, нотифициран пред ЕК.
3.2.12. (изм. – ДВ, бр. 95 от 2017 г.) Когато
при проверката по т. 3.2.4 не се установят
несъответствия или констатираните несъответствия са отстранени в определения по
т. 3.2.6 срок, се преминава към следващия
етап от процедурата.
3.3. Извършване на проверка на място и
изготвяне на мотивирано предложение
3.3.1. Дирек торът на дирек ци я „ТПН“
подготвя проект на заповед, с която определя състава на комисията за извършване
на проверка на място при кандидата/оправомощеното лице. Комисията се състои от
най-малко трима експерти, като в състава є
задължително участва отговорният експерт
от отдел „СП“. В състава на комисията се
предвижда един резервен член, който участва
в проверката в случай, че някой от основните членове на комисията е възпрепятстван.
3.3.2. В сл у ча и т е, в кои т о л и це т о по
т. 2.1 или 2.2 не представи сертификат(и) за
акредитация на лабораторията(ите), които
използва, в комисията по т. 3.3.1 може да
у частват външни експерти в съответната
област, а лицето се задължава да направи
пред комисията изпитвания на продуктите
съгласно методите, които са извън обхвата
на акредитация. Разходите за командировъчните на външните експерти и за експертните
оценки са за сметка на МРРБ.
3.3.3. Министърът на регионалното развитие и благоуст ройството определ я със
заповед състава на комисията за извършване
на проверка на място, упълномощава я да
информира лицето, обект на проверката, за
констатираните несъответствия и определя
срок за отстраняването им, който не трябва да бъде по-дълъг от два месеца. Копие
от заповедта се предоставя за сведение на
кандидата при провеждането на заседание
за откриване на проверката.
3.3.4. Отговорният експерт от отдел „СП“
подготвя плана за извършване на проверка
на място и го съгласува с кандидата.
3.3.5. В срок до един месец от издаването
на заповедта по т. 3.3.3 комисията извършва
проверка на място с цел установяване на
компетентност та и способност та на кандидата да изпълнява заявените процедури
и/или за спазване на условията, при които
са издадени разрешенията, за практическо
изпълнение на процедурите и за поддържане
на техническа компетентност.
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Проверката се извършва след представяне
на документ за платена такса за извършване
на проверка на място съгласно чл. 24, ал. 4
от наредбата.
3.3.6. Проверката включва оценка за съответствие с изискванията на съответния
стандарт от серията БДС ЕN 17000, оценка
на техническата компетентност на кандидата
за практическо изпълнение на заявените
процедури в желания обхват, оценка при
провеждане на одит на производител, когато
е приложимо, както и извадков контрол на
досиета на оценени строителни продукти – за
лицата по т. 2.2.
В сл у чаи те, когато лицето при тежава
валиден сертификат за акредитация за обхвата от продукти и стандарти, включени
в заявлението, не се извършва проверка на
системата за управление, на техническата
компетентност и на техническите средства
от обхвата на акредитация.
При извършване на съвместна проверка
с ИА „БСА“ екипите от отдел „СП“ и ИА
„БСА“ участващи в проверката, изпълняват
задачите както са разпределени в Меморандум за сътрудничество и партньорство между
министерството на регионалното развитие
и благоустройството и ИА „БСА“. В останалите случаи разпределението на задачите
и тяхното изпълнение е съгласно стъпките,
както следват по-долу.
3.3.7. Отговорният експерт от отдел „СП“
ръководи проверката на място. Комисията
отразява във формулярите за проверка на
оценено съответствие образец № 14 и лист
за несъответствия образец № 15 проверените
документи и записи, констатираните съответствия и несъответствия с изискванията
и съставя констативен протокол.
Констативният протокол се изготвя на
хартия или като електронен документ и се
предоставя на лицето обект на проверката.
3.3.8. Когато при проверката на място се
установят несъответствия с изискванията,
комисията съгласно пълномощията по т. 3.3.3
попълва и предоставя на лицето, обект на
проверката, формуляри за несъответствие,
в които се определя срокът за отстраняването им, който не трябва да е по-дълъг от
два месеца.
3.3.9. Когато констатирано несъответствие
не позволява на лицето да извършва цялостно
или частично дейността, за която е получило
разрешение, в съответствие с изискванията на
стандартите и одобрените процедури, комисията изготвя и представя на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
доклад с мотивирано предложение и проект
на заповед за временно спиране (цялостно
или частично) на дейността до отстраняване на несъответствията, но за не повече от
три месеца.
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3.3.10. Когато коригиращите действия са
представени в срока по т. 3.3.8 и 3.3.9, но е
необходима допълнителна информация за
оценка на ефективността им, тя се предоставя в срок не по-дълъг от един месец от
уведомяването на лицето от ресорния заместник-министър на регионалното развитие
и благоустройството.
3.3.11. Когат о несъо т ветст ви я та не са
отстранени в срока по т. 3.3.8, 3.3.9 и 3.3.10,
комисията изготвя и представя на министъра
на регионалното развитие и благоустройството доклад с мотивирано предложение
и проект на заповед за:
а) отказ от издаване на разрешение, разширение или актуализация на обхвата на
издадено разрешение, или
б) ограничаване на обхвата или отнемане или спиране на действието на издадено
ра з р ешен ие в с л у ча и т е по ч л. 15, а л. 1
ЗТИП, чл. 50, параграф 1 на Регламент (ЕС)
№ 305/2011 и чл. 22 от наредбата.
Докладът и проектът на заповед се съгласуват с директора на дирекция „ТПН“ и
с ресорния заместник-министър.
3.3.12. Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава заповед по
т. 3.3.9 или по т. 3.3.11 и уведомява писмено заинтересуваното лице в 7-дневен срок,
както и ЕК, когато заповедта засяга обхват,
нотифициран пред ЕК.
3.3.13. Отговорният експерт отразява издаването, разширяването, актуализирането,
ограничаването на обхват, преиздаването
или отнемането на издадено разрешение в
съответния регистър на МРРБ.
3.3.14. Когато при проверката на място
не са установени несъответствия или констатираните несъответствия са отстранени
в определения срок, комисията изготвя и
представя на министъра на регионалното
ра зви т ие и бла г оус т р ойс т во т о док ла д с
предложение за:
а) издаване на за явеното разрешение,
разширение и/или актуализация на обхвата
на издадено разрешение, и/или
б) нотифициране на кандидата пред ЕК,
и/или
в) продължаване действието на издадените
разрешения.
Докладът, изготвен от комисията, се съгласува с директора на дирекция „ТПН“ и с
ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
3.4. Издаване на разрешение, разширение
и/или актуализация на обхвата на издадено
разрешение и нотифициране на лицата
3.4.1. Кандидатите за нотифициране по
реда на Регламент (ЕС) № 305/2011 попълват формуляр на английски език с данни и
обхват на нотифицирането в съответствие с
решенията на ЕК.
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3.4.2. След като министърът на регионалното развитие и благоустройството одобри
доклада по т. 3.3.14, отговорникът за нотифицирането обявява кандидата пред ЕК.
3.4.3. С лед оп редел я не на номер и л и
потвърж даване на нотификаци ята от ЕК
отговорният експерт изготвя проект на разрешение, разширение или актуализация на
издадено разрешение. Изготвеният проект се
съгласува от директора на дирекция „ТПН“
и от ресорния заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
3.4.4. Регистрационните номера на разрешенията, издавани по реда на наредбата,
се определят от министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
3.4.5. Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава на заявителя
разрешение с определен обхват строителни
продукти, заверява списък с разширен и/или
актуализиран обхват на издадено разрешение.
3.4.6. Разрешението, разширението или
а к т уа л иза ц и я та на обх вата на изда дено
разрешение се издават след представяне на
документ за платена такса за издаване съгласно чл. 24, ал. 4 от наредбата.
3.4.7. Срокът за издаване или за отказ от
издаване на разрешение е шест месеца от
датата на подаване на заявлението. Срокът
спира да тече до отстраняване на несъответствията по т. 3.2.6, 3.3.8, 3.3.9 и 3.3.10.
3.4.8. Отговорният експерт вписва издаденото разрешение в съответния регистър
на МРРБ, кой т о съд ържа информац и я та
определена в чл. 20 на ЗТИП.
3.4.9. Регистрите се публикуват на електронната страница на МРРБ и на сайта на
Звено т о за кон та к т о т носно п род у к т и в
строителството www.cpcp.mrrb.government.bg.
Отговорни ят експерт поддържа акт уа лна
информация за издадените и за отнетите
разрешения, разширения, актуализации и
ограничения на обхват.
3.5. Преиздаване на разрешение
Преиздаването на разрешение се извършва след подаване на писмено заявление и
представяне на документ за платена такса
за преиздаване по чл. 24, ал. 4 от наредбата.
Срокът за преиздаване на документите е
два месеца от датата на подаване на заявлението.
3.6. Прек ратя ва не на ва л и д нос т та на
издадено разрешение и/или от тегляне на
нотификацията
3.6.1. Прекратяването на валидността на
издадено разрешение и/или оттеглянето на
нотификацията се извършва при подадено
писмено заявление по образец № 11 от оправомощеното лице.
3.6.2. Отговорният експерт изготвя доклад
до министъра на регионалното развитие и
благоустройството за прекратяване на ва-
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лидността на издадено разрешение и/или
оттегляне на нотификацията.
3.6.3. Когато лицето, подало заявление по
т. 3.6.1., е нотифицирано по реда на Регламент
(ЕС) № 305/2011, след одобряване на доклада
по т. 3.6.2 от министъра на регионалното
развитие и благоустройството, отговорникът
за нотифицирането обявява оттеглянето на
нотификацията пред ЕК.
4. Контрол на дейността на нотифицираните и оправомощените органи
4.1. Контролът върху дейностите на нотифицираните и оправомощените лица за
оценяване на строителни продукти и за издаване на българско техническо одобрение
или Европейска техническа оценка включва
представяне на годишен доклад от лицата,
както и извършване на планирани и извънредни проверки на дейността им.
4.2. Годишен доклад
4.2.1. Годишният доклад се представя от
нотифицираните и оправомощените лица/
органи не по-късно от 31 януари на следващата календарна година. Годишният доклад
съдържа информация за:
а) извършените оценки:
– издадени нови сертификати по реда на
Регламент (ЕС) № 305/2011 и на наредбата;
– преиздадени сертификати;
– издадени протоколи за класификация
по отношение на реакция на огън и огнеустойчивост;
– издадени протоколи за определяне на
типа по система 3;
– издадени български технически одобрения;
– извършени сертификационни/първоначални одити – по Регламент (ЕС) № 305/2011
и по наредбата;
– извършени надзорни одити;
– общо извършени одити през отчетната година;
б) предявените възражения, рекламации
и предприетите действия за решаването им;
в) случаите на отказани и/или отнети
сертификати и български технически одобрения или европейски технически оценки;
г) случаите на конфликт на интереси;
д) всички настъпили промени през отчетния период, свързани с персонала на лицето,
с подизпълнителите, с техническите средства,
с процедурите и др.;
е) у частието в техническите комитети
към Българския институт за стандартизация;
ж) участието в работата на Асоциацията
на лицата за оценяване съответствието на
строителните продукти;
з) участието в работата на ЕОТА;
и) участието в работата на секторните
групи на нотифицираните органи.
4.2.2. Годишният доклад се придружава от:
а) регистър на издадените сертификати,
на протоколите от изпитване по система 3
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и на издадените ЕТО и БТО на електронен
носител;
б) копие от акт уа лна заст рахователна
полица;
в) документ за липса на парични задължения към община по смисъла на Данъчноосигурителния процесуален кодекс;
г) информаци я за валиден сертификат
за акредитация в случай на първоначална
акредитация или преакредитация през изминалата година.
4.2.3. Отговорният експерт извършва преглед за пълнота на доклада и за настъпилите
п ромени п рез от чет ни я период, оцен ява
подадената информация за съответствие с
чл. 10 от ЗТИП с оглед спазване на условията, при които са издадени разрешенията, за
практическо изпълнение на процедурите и за
поддържане на техническа компетентност и
съставя формуляр за проверка на годишния
доклад, съгласно образец № 16.
4.2.4. При констатиране на несъответствия
с изискванията по т. 4.2.1, т. 4.2.2, при оценката по т. 4.2.3 или при липса на представен
доклад ресорният заместник-министър на
регионалното развитие и благоустройството
уведомява писмено заявителя за установените несъответствия и му определя срок за
тяхното отстраняване, който е не по-дълъг
от два месеца.
4.2 .5. Ког ат о не с ъ о т ве т с т ви я т а не с а
отстранени в определения по т. 4.2.4 срок,
директорът на дирекция „ТПН“ изготвя и
представя на министъра на регионалното
развитие и благоустройството доклад с мотивирано предложение и проект на заповед за
ограничаване на обхвата или отнемане или
спиране на действието на издадено разрешение в случаите по чл. 15, ал. 1 ЗТИП, чл. 50,
параграф 1 на Регламент (ЕС) № 305/2011
и чл. 19 от наредбата. Докладът и проектът
на заповед се съгласуват с ресорния заместник-министър на регионалното развитие и
благоустройството.
4.2.6. Министърът на регионалното развитие и благоустройството издава заповед
по т. 4.2.5 и уведомява писмено заинтересуваното лице в 7-дневен срок, както и ЕК,
когато заповедта засяга обхват, нотифициран
пред ЕК.
4.2.7. Информацията за резултатите от
прегледа по т. 4.2.3, за установените несъответствия и предоставените коригиращи
действия, се включва в доклада за извършената планирана надзорна проверка по т. 3.3.5.
4.2.8. Отговорният експерт актуализира
данните в регистрите на издадените сертификати, на протоколите за изпитване по
система 3 и на издадените ЕТО и БТО, които
са публикувани на електронната страница на
МРРБ в сайта на Звеното за контакт относно
продукти в строителството www.cpcp.mrrb.
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government.bg, като включва в тях подадената
по т. 4.2.2, буква „а“ информация.
4.3. Планирани проверки на дейността
4.3.1. Планирани проверки на дейността
на оправомощените органи се извършват
веднъж годишно в обхват съгласно чл. 26,
ал. 4 от наредбата.
4.3.2. Началникът на отдел „СП“ изготвя
всяка година план за проверка на нотифицираните и оправомощените органи и определя
отговорни експерти за годишните проверки
не по-късно от 10 февруари.
4.3.3. Директорът на дирек ци я „ТПН“
утвърждава годишния план за проверка на
нотифицираните и оправомощените органи.
4.3.4. Планираната проверка се извършва
по ред и етапи съгласно т. 3.
4.3.5. При извършване на планираните
проверки комисията по т. 3.3.3 може да изиска
цялата документация, свързана с дейността
по оцен яване на ст рои телни те п род у к т и
и/или по издаване на ЕТО и БТО, в т.ч. техническите досиета на продуктите, регистри
на документи, издадените сертификати, ЕТО
и БТО, доклади за оценка, протоколи от изпитвания, доклади за одит на системите за
производствен контрол на производителите,
заявки от производители, договори с производители, договори с подизпълнители за
конкретните дейности, които те извършват,
граждански договори с физически лица за
всяка извършвана от тях дейност, актуализирани застрахователни полици, сертификат
за акредитация и свидетелства за калибриране, нормативните актове, стандарти и
ръководства, ползвани от лицето, документи, предоставяни на производителите, като
оферти, рекламни материали, ценоразпис на
услугите и др. Комисията може да изисква
представянето на заверени фотокопия на
документите.
4.4. Извънредни проверки
4.4.1. Извънредните проверки се извършват
при получаване на информация по чл. 14б
ЗТИП или при сигнали, жалби и рекламации,
свързани с дейността на лицата в обхват
съгласно чл. 26, ал. 5 от наредбата.
4.4.2. Извънредните проверки се извършват
по реда на т. 3.3.
4.4.3. Заповед за извършване на проверката по т. 3.3.3 се издава в едномесечен срок
от получаване на информацията по т. 4.4.1.
4.4.4. При извънредните проверки не се
прилагат съгласуването по т. 3.3.4 и изготвянето на предложение по т. 3.3.14, букви
„а“ и „б“.
4.4.5. За извършване на извънредна проверка не се заплащат такси.
4.4.6. Когато при проверката по т. 4.4.1
не се установят несъответствия или констатираните несъответствия са отстранени в
определения по т. 3.2.8 срок, за резултатите
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от извънредната проверка комисията изготвя
и представя на министъра на регионалното
развитие и благоустройството доклад. Докладът се съгласува с директора на дирекция
„ТПН“ и с ресорния заместник-министър на
регионалното развитие и благоустройството.
4.4.7. При извършване на контрол на дейността на нотифицираните и оправомощените
органи проверяваните органи са длъжни:
а) да предоставят на комисията по т. 3.3.3
достъп до офисите и лабораториите, в които
се извършва дейността;
б) да предоставят на комисията по т. 3.3.3
изискваните документи и при поискване да
предоставят заверени копия от тях;
в) да оказват съдействие на комисията по
т. 3.3.3 по време на проверките;
г) да изпълняват предписанията за отстраняване на несъответствията в определения
за това срок.
5. Мерки за съхраняване и поддържане
на досиетата на ст роителните прод у к ти,
оценени от оправомощено или нотифицирано лице, чиято дейност е преустановена
или ограничена
5.1. Когато дейността на оправомощено
или нотифицирано лице е преустановена или
ограничена, ресорният заместник-министър:
а) уведомява засегнатите клиенти на лицето за преустановяване на дейността му,
за условията, при които могат да поддържат
издадените сертификати, и за електронния
адрес на регистъра на оправомощени и нотифицирани органи;
б) изисква от засегнатите клиенти досието
от оценката на сертифицирания продукт да се
съхранява на разположение на контролните
органи, както и предоставяне на информация
за последния надзорен одит и представяне
на договор с друго оправомощено или нотифицирано лице за поддържане на издадените
сертификати;
в) изисква от оправомощеното или нотифицирано лице да предостави електронно досие
на оценените от него строителни продукти.
Електронното досие съдържа цялата информация, свързана с процеса на оценяване на
продукта и поддържане на сертификация.
5.2. Когато засегнатият клиент не представи договор за поддържане на сертификацията
на продукта или производствения контрол
в срок една година от уведомяването му,
издаденият сертификат се обявява за невалиден в регистъра на издадените сертификати,
поддържан на елект ронната ст раница на
МРРБ в сайта на Звеното за контакт относно
продукти в строителството www.cpcp.mrrb.
government.bg.
5.3. Ресорни ят заместник-минист ър на
регионалното развитие и благоустройството
уведомява контролните органи и засегнатия
клиент за отмяната на сертификата.
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Oбразец
№№
11
Образец
Регистрационен индекс при подаване на заявление
№
/
г.
Брой приложения: ........ Брой страници:…….Подпис:.......................
(попълва се служебно)

ДО
МИНИСТЪРА НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАЯВЛЕНИЕ
за откриване на процедура за издаване / разширяване / ограничаване / актуализиране /
преиздаване ** на разрешение за оценяване на строителни продукти съгласно чл. 18, ал. 1
от Наредбата за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на
Република България (НУРВСПСРБ) и/или** за нотификация съгласно чл. 48 от Регламент
(ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на
хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на
Директива 89/106/ЕИО на Съвета
ДА*

НЕ*

Разрешение за оценяване и проверка на
постоянството
на
експлоатационните
показатели на строителни продукти и за
нотификация пред Европейската комисия и
държавите - членки на Европейския съюз, като:
орган за сертифициране на продукт
орган за сертифициране на производствен
контрол в предприятието
лаборатория
Хоризонтална нотификация по съществени
характеристики:
реакция на огън
пожароустойчивост
поведение при пожар отвън
акустични показатели
емисии на опасни вещества
Разрешение за оценяване на съответствието на
строителните продукти с националните
изисквания
* Вярното се отбелязва с „Х”.
** Моля попълнете само текста, който отговаря на Вашето желание.

съгласно чл. 18, ал. 1 от НУРВСПСРБ и чл.
48 от Регламент (ЕС) № 305/2011
съгласно параграф 2, ал. 1 от Приложение V
на Регламент (ЕС) № 305/2011
съгласно параграф 2, ал. 2 от Приложение V
на Регламент (ЕС) № 305/2011
съгласно параграф 2, ал. 3 от Приложение V
на Регламент (ЕС) № 305/2011
съгласно параграф 3 от Приложение V на
Регламент (ЕС) № 305/2011
съгласно параграф 3, ал. 1 от Приложение V
на Регламент (ЕС) № 305/2011
съгласно параграф 3, ал. 2 от Приложение V
на Регламент (ЕС) № 305/2011
съгласно параграф 3, ал. 3 от Приложение V
на Регламент (ЕС) № 305/2011
съгласно параграф 3, ал. 4 от Приложение V
на Регламент (ЕС) № 305/2011
съгласно параграф 3, ал. 5 от Приложение V
на Регламент (ЕС) № 305/2011
съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 и ал. 2 и чл. 18, ал.
1 от НУРВСПСРБ
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от
(наименование на лицето, регистрирано по Търговския закон/създадено с акт на Министерския съвет)

ЕИК
(седалище и адрес на управление)
(представлявано от)
(адрес за кореспонденция)

Тел./факс:

Моб. тел.:

Електронен адрес:

Електронна страница:

Г-жо/Г-н Министър,
Моля да откриете процедура за издаване на разрешение за оценяване на
строителни продукти и/или за разширяване/ограничаване/актуализиране/преиздаване на
Разрешение* №…………………… съгласно приложения списък. Декларирам, че съм
запознат(а) със Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), с Регламент
(ЕС) № 305/2011, с НУРВСПСРБ и с процедурата по чл. 17, ал. 3 от НУРВСПСРБ.
С подписването на това заявление се задължавам да предоставям всяка
информация, необходима за получаването на заявеното разрешение/разширение и/или за
актуализация на издадено разрешение за оценяване на строителни продукти.
Прилагам необходимите документи съгласно т. 2 от процедурата по чл. 17, ал. 3 от
НУРВСПСРБ.
Дата:
* Моля попълнете само текста, който отговаря на Вашето желание.

Подпис:
(име и фамилия)
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Приложение № 1 към образец
№1

Приложение № 1 към образец № 1

Кандидатствам
за
получаване
на
разрешение
или
разширяване/ограничаване/актуализиране/преиздаване* на издадено разрешение за
оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на
строителни продукти по реда на чл. 18, ал. 1 от НУРВСПСРБ и за нотификация пред
Европейската комисия и държавите - членки на Европейския съюз, на основание чл.
48 от Регламент (ЕС) № 305/2011 в технически спецификации:
№

Номер на решение на
Европейската комисия,
наименование и пореден
номер на групата
строителни продукти
съгласно решението

Наименование на продукта,
номер и заглавие на българския
стандарт, въвеждащ
хармонизиран европейски
стандарт, европейски документ
за оценяване

Система за
оценяване и
проверка на
постоянството
на
експлоатационн
ите показатели

№

Съществена
характеристика***

Спецификация***

Функция на
лицето***

На основание чл. 46 от Регламент (ЕС) № 305/2011 моля да бъде оценена
компетентността за използване на технически средства извън посочените лаборатории за
изпитване в образец 4 **.
* Моля попълнете само текста, който отговаря на Вашето желание.
** По желание на заявителя (кандидата).
*** Попълва се в случай на хоризонтална нотификация по съществена характеристика.
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Приложение № 2 към образец
№1

Приложение № 2 към образец № 1

Кандидатствам
за
получаване
на
разрешение
или
разширяване/ограничаване/актуализиране/преиздаване* на издадено разрешение по
реда на и чл. 18, ал. 1 от НУРВСПСРБ за оценяване на съответствието на
строителните продукти с националните изисквания съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от
НУРВСПСРБ, определени със заповед на министъра на регионалното развитие и
благоустройството:
№

Наименование на
продукта

Номер и дата на заповедта, с която са определени
националните изисквания, и пореден номер на
продукта, под който е включен в заповедта

* Моля попълнете само текста, който отговаря на Вашето желание.

С Т Р.
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Образец
2 2
Образец№№
Регистрационен индекс при подаване на заявление
№
/
г.
Брой приложения: ........ Брой страници:…….Подпис:.......................
(попълва се служебно)

ДО
МИНИСТЪРА НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАЯВЛЕНИЕ
за откриване на процедура за издаване / разширяване / ограничаване / актуализиране /
преиздаване** на разрешение за издаване на българско техническо одобрение или
европейска техническа оценка на строителните продукти съгласно чл. 18, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на
Република България (НУРВСПСРБ) и/или** за нотификация съгласно чл. 29, параграф
1 от Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011
г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни
продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета
от
(наименование на лицето, регистрирано по Търговския закон/създадено с акт на Министерския съвет)

ЕИК
(седалище и адрес на управление)

(представлявано от)

(адрес за кореспонденция)

Тел./факс:

Моб. тел.:

Електронен адрес:

** Моля попълнете само текста, който отговаря на Вашето желание.

Електронна страница:
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Образец
С Т№
Р. 25 9

ВЕСТНИК

Образец № 2

Г-жо/Г-н Министър,
Моля да откриете процедура за издаване на разрешение за издаване на европейска
техническа оценка и/или на българско техническо одобрение на строителни продукти
и/или разширяване/ограничаване/актуализиране/преиздаване на Разрешение* №
…………….. от приложения списък на продуктови области. Декларирам, че съм
запознат(а) със Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП), с Регламент
(ЕС) № 305/2011, с НУРВСПСРБ и с процедурата по чл. 17, ал. 3 от НУРВСПСРБ.
С подписването на това заявление се задължавам да предоставям всяка информация,
необходима за получаването на заявеното разрешение/разширение или актуализирано
разрешение за издаване на техническо одобрение или оценка.
Прилагам необходимите документи съгласно т. 2 от процедурата по чл. 17, ал. 2 от
НУРВСПСРБ.
Притежавам сертификат за акредитация с рег. № ……………… от ……..……..,
валиден до ……..……, издаден от ……………………………..…………………на
лаборатория …………………….………………… с обхват на акредитация описан в заповед
№……………..от…………..
на
изпълнителния
директор
на
……………………..……………..
Дата:

Подпис:
(име и фамилия)

Приложение № 1 към образец № 2

Кандидатствам за получаване на разрешение или разширяване/ограничаване/
актуализиране/преиздаване* на разрешение за издаване на европейска техническа
оценка по реда на чл. 18, ал. 2 от НУРВСПСРБ и за нотификация пред Европейската
комисия на основание чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 305/2011 на строителни
продукти от следните продуктови области:
№

Наименование на продуктовата област
и/или на продукта съгласно Приложение
IV на Регламент (ЕС) № 305/2011

* Моля попълнете само текста, който отговаря на Вашето желание.

Номер на решение на
Европейската комисия,
европейски документ за
оценяване

(име и фамилия)
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Приложение № 1 към образец № 2

Кандидатствам за получаване на разрешение или разширяване/ограничаване/
актуализиране/преиздаване* на разрешение за издаване на европейска техническа
оценка по реда на чл. 18, ал. 2 от НУРВСПСРБ и за нотификация пред Европейската
комисия на основание чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 305/2011 на строителни
продукти от следните продуктови области:
№

Наименование на продуктовата област
и/или на продукта съгласно Приложение
IV на Регламент (ЕС) № 305/2011

Номер на решение на
Европейската комисия,
европейски документ за
оценяване

* Моля попълнете само текста, който отговаря на Вашето желание.

Приложение № 2 към образец № 2
Приложение № 2 към образец № 2

Кандидатствам по реда на чл. 18, ал. 2 от НУРВСПСРБ за получаване на
разрешение или разширяване/ограничаване/актуализиране/преиздаване* за издаване
на българско техническо одобрение съгласно чл. 16, ал. 1, т. 4 от НУРВСПСРБ на
строителни продукти от следните продуктови области:
№

Наименование на продуктовата област
и/или на продукта съгласно Приложение
№ 4, към чл.18, ал.4, т.4 от НУРВСПСРБ

Ръководство за европейско
техническо одобрение, европейски
документ за оценяване, мандат на
ЕОТА, нормативни актове с
изисквания към продуктовата
област/ продукта

* Моля подчертайте само текста, който отговаря на Вашето желание.

Име, презиме,
фамилия, в т.ч.
на ръководителя

Трудово
или друго
правоотно
шение
Длъжност

Образова
ние

Специал
ност

Стаж по
Допълни
Документи,
специалността
телна
доказващи обучение
(продължителност, квалифи
и професионална
длъжност,
кация
компетентност
месторабота)

(име и фамилия)

Подпис:

МРРБ обработва личните данни на персонала на кандидата в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
.

Дата:

ДЪРЖАВЕН

* Същата справка се изисква и от подизпълнителите на лицата, когато не са акредитирани за дейността, за която са сключили договор за подизпълнение.

№

и справка за професионалния опит и техническата му компетентност*
(за сертификация и/или за изпитване и/или за издаване на техническа оценка и/или одобрение)
по т. 2.1, буква „в” от процедурата съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 3 от НУРВСПСРБ,
чл. 43, параграф 6, буква „а” и чл. 43, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 305/2011

(наименование на лицето)

на ……………………………………………………………………

Списък на персонала

Образец № 3

Образец № 3
БРОЙ 71
ВЕСТНИК
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Приложение № 1 към образец № 4

Образец № 4
Приложение № 1 към образец № 4

Справка за оценяваните продукти по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011
на ……………………………………………………………………
(наименование на лицето)

по т. 2.1, буква „г” от процедурата съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 3 от
НУРВСПСРБ и чл. 43, параграф 6, букви „б” и „в” и параграф 7, буква „б” от
Регламент (ЕС) № 305/2011
Продукт/
Хармонизиран
Съществена
Метод за изпитване/
Лаборатория,
стандарт/
характеристика/ Метод за изчисление
№ на
Продуктова
(стандарт за
Експлоатационен
сертификат
за
област
хармонизирана
изпитване/изчисление) акредитация
показател
техническа
(ако има такъв),
спецификация
№ на сключен
договор за
подизпълнител

Дата:

Подпис:
Приложение №(име
2 към
образец № 4
и фамилия)

.

Приложение № 2 към образец № 4
Справка за оценяваните продукти за съответствие с националните изисквания по
реда на чл. 3, т. 2 от НУРВСПСРБ
на ……………………………………………………………………
(наименование на лицето)

по т. 2.1, буква „г” от процедурата съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 3 от
НУРВСПСРБ
Продукт/

Номер и дата Характеристика/ Метод за изпитване/
на
заповедта,
Показател
Метод за изчисление
Продуктова
(стандарт за
с
която
са
област
изпитване/изчисление)
определени
националните
изисквания, и
пореден
номер на
продукта, под
който е
включен в
заповедта;

Лаборатория,
№ на
сертификат за
акредитация
(ако има такъв),
№ на сключен
договор за
подизпълнител

Стандарт/
Национално
изискване

Дата:

Подпис:
(име и фамилия)
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Образец № 5

С Т Р. 6 3

Приложение № 1 към образец № 5

Образец № 5
Приложение № 1 към образец № 5

Справка за техническите средства извън обхвата на акредитация
съгласно т. 2.1, буква „д” от процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 3 от
НУРВСПСРБ и чл. 43, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 305/2011,
с които ……………………………………………………………………
(наименование на лицето)

извършва изпитване на типа на строителния продукт по системи 1, 1+ и 3 по реда на
Регламент (ЕС) № 305/2011
Продукт,
продуктов
стандарт

Съществена
характеристика/
Експлоатационен
показател

Технически
средства за
изпитване

План за
калибриране
(год.)

Дата:

№ и дата на
последното
свидетелство за
калибриране

Подпис:
(име и фамилия)
Приложение № 2 към образец № 5

Приложение № 2 към образец № 5

Справка за техническите средства извън обхвата на акредитация
съгласно т. 2.1, буква „д” от процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 3 от
НУРВСПСРБ,
с които……………………………………………………………………
(наименование на лицето)

извършва изпитване на типа на строителния продукт при оценяване за съответствие
с националните изисквания по реда на чл. 3, т. 2 от НУРВСПСРБ
Продукт,
продуктов
стандарт

Дата:

Характеристика/
Показател

Технически
средства за
изпитване

План за
калибриране
(год.)

№ и дата на
последното
свидетелство за
калибриране

Подпис:
(име и фамилия)
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Приложение № 1 към образец
№№
66
Образец
Приложение № 1 към образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ от персонала*
по т. 2.1, буква „е” от процедурата съгласно приложение № 2 към чл. 17, ал. 3 от
НУРВСПСРБ
и чл. 43, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 305/2011
Долуподписаният(ата) …………………………………………………………………..
(трите имена)

на длъжност ……………………………………………………………………………………….
в …………………………….………………………………………………………………………
(наименование на лицето, регистрирано по Търговския закон/с акт на Министерския съвет)

с подписа си удостоверявам, че:
-

при оценяване на строителните продукти по реда на чл. 3, ал.2 от НУРВСПСРБ и/или
на Регламент (ЕС) № 305/2011 и/или при издаване на техническо одобрение/оценка ще
действам по независим, безпристрастен и прозрачен начин;

-

ще опазвам професионалната тайна относно информацията, която получавам при
дейността си по оценяване на строителните продукти и/или по издаване на техническо
одобрение/оценка, и няма да предоставям никакви резултати или информация на други
страни, с изключение на производителя, на негов упълномощен представител, на
контролните органи на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
и на органите за надзор на пазара;

-

не съм собственик, не участвам при проектирането, производството, поддръжката,
доставката и монтажа на продуктите, при оценяването и/или при издаването на
техническо одобрение/оценка, на които ще вземам участие, не съм обвързан с техния
производител и не представлявам някое от лицата, ангажирани с посочените по-горе
дейности;

-

не участвам при проектирането, производството, доставката и монтажа на аналогични
продукти, произведени от други фирми, нито съм техен упълномощен представител;

-

не извършвам консултантски услуги или други дейности, които биха повлияли върху
обективността или безпристрастността на работата ми;

-

при възникване на конфликт на интереси ще уведомявам ръководството.

Известна ми е отговорността, която нося съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: ………………. г.

Декларатор: …………….………

* Същата декларация се изисква и от подизпълнителите на лицата.

(подпис)

МРРБ обработва личните данни на персонала на кандидата в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС)
2016/679.
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Приложение № 2 към образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ от ръководния персонал *
по т. 2.1, буква „е” съгласно процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 3 от
НУРВСПСРБ
и чл. 43, параграфи 3, 4, 5 от Регламент (ЕС) № 305/2011
Долуподписаният(ата) …………………………………………………………………
(трите имена)

на длъжност …………………………………….………………………………………………..
в …………………………………………………………………………………………………..
(наименование на лицето, регистрирано по Търговския закон/с акт на Министерския съвет)

с подписа си удостоверявам, че:
-

….(наименование на юридическото лице)…. не принадлежи към стопанска асоциация
или професионална федерация, които представляват предприятия, участващи при
проектирането, производството, доставката, сглобяването, използването или
поддръжката на строителни продукти;

-

….(наименование на юридическото лице)…. не е собственик, не участва при
проектирането, производството, поддръжката, доставката и монтажа на продуктите,
които оценява и/или за които издава техническо одобрение, не е обвързано с техния
производител и не представлява някое от лицата, ангажирани с посочените по-горе
дейности;

-

….(наименование на юридическото лице)…. не участва при проектирането,
производството, доставката и монтажа на аналогични продукти, нито е упълномощено
да ги представлява;

-

….(наименование на юридическото лице)…. не извършва консултантски услуги или
други дейности, които могат да са в конфликт с независимостта на преценката и биха
повлияли върху обективността или безпристрастността на работата му;

-

при възникване на конфликт на интереси не се предприемат действия за оценяване на
строителния продукт и/или за издаване на техническо одобрение/оценка;

-

дейността на всяко едно от поделенията на дружеството, свързаните с него лица или
неговите подизпълнители не оказва влияние върху поверителността, обективността и
безпристрастността на дейността по оценяване на строителни продукти;

-

персоналът е освободен от всякакъв натиск, в това число и финансов, който може да
повлияе на неговата преценка или на резултатите от дейността по оценяване на
строителни продукти;

-

при оценяване на строителните продукти по реда на чл. 3, т. 2 от НУРВСПСРБ и/или на
Регламент (ЕС) № 305/2011 и/или при издаване на техническо одобрение/оценка ще
действам по независим, безпристрастен и прозрачен начин;

С Т Р.

-
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ще опазвам професионалната тайна относно информацията, която получавам при
дейността си по оценяване на строителните продукти и/или по издаване на техническо
одобрение/оценка, и няма да предоставям никакви резултати или информация на други
страни, с изключение на производителя, на негов упълномощен представител, на
контролните органи на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
и на органите за надзор на пазара.
Известна ми е отговорността, която нося съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: ………………… г.

*

Декларатор: …………….………
(подпис)

Същата декларация се изисква и от подизпълнителите на лицата.

МРРБ обработва личните данни на персонала на кандидата в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС)
2016/679.

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

Образец № 7

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 7

Приложение № 1 към образец № 7 Образец № 7

Приложение № 1 към образец № 7
Разпределение на персонала в зависимост от неговата компетентност за
изпълнението на задачи, свързани с оценяване на строителните продукти по системи
1, 1+ и 2+ по реда на
Регламент (ЕС) № 305/2011,
на ……………………………………………………………………
(наименование на лицето)

съгласно т. 2.1, буква „з” от процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 3 от
НУРВСПСРБ и чл. 43, параграф 6, буква „а” от Регламент (ЕС) № 305/2011
Група
продукт/Продукт

Експерт,
извършващ
преглед на цялата
информация и
резултатите
свързани с
оценяване на
продукта

Одитор и експерт,
придружаващ
одитора
(ако е необходимо)

Дата:

Лаборатория
(собствена или
подизпълнител,
договор с
подизпълнител №,
дата, когато има
изискване съгласно
системата за
оценяване и проверка
на постоянството на
експлоатационните
показатели)

Подпис:
и образец
фамилия)
Приложение №(име
2 към
№7

Приложение № 2 към образец № 7
Разпределение на персонала в зависимост от неговата компетентност за
изпълнението на задачи, свързани с оценяване на строителните продукти за
съответствие с националните изисквания,
на ……………………………………………………………………
(наименование на лицето)

съгласно т. 2.1, буква „з” от процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 3 от
НУРВСПСРБ
Продукт /
Група продукт

Дата:
.

Експерт,
извършващ
преглед на цялата
информация и
резултатите
свързани с
оценяване на
продукта

Одитор и експерт,
придружаващ
одитора (ако е
необходимо)

Лаборатория
(собствена или
подизпълнител, договор
с подизпълнител №,
дата, когато има
изискване на системата
за оценяване на
съответствието)

Подпис:

(име и фамилия)

С Т Р.
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№ 3 към образец № Б
7 РОЙ 71
В Е С Т Н Приложение
ИК

Приложение № 3 към образец № 7
Разпределение на персонала в зависимост от неговата компетентност за
изпълнението на задачи, свързани с издаване на европейска техническа оценка,
на ……………………………………………………………………
(наименование на лицето)

съгласно по т. 2.1, буква „з” от процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 3 от
НУРВСПСРБ, таблица 1 и т. 4 и 5 от таблица 2 на приложение IV от Регламент (ЕС)
№ 305/2011 по продуктови области
Продуктова област/Продукт
съгласно таблица 1 на
Приложение IV от Регламент
(ЕС) № 305/2011

Експерт за оценяване на
Лаборатория
съществените характеристики на (собствена или
подизпълнител)
продукта по отношение
основните изисквания към
строежите

Дата:

Подпис:
и фамилия)
Приложение №(име
4 към
образец № 7
Приложение № 4 към образец № 7

Разпределение на персонала в зависимост от неговата компетентност за
изпълнението на задачи, свързани с издаване на българско техническо одобрение,
на ……………………………………………………………………
(наименование на лицето)

съгласно т. 2.1, буква „з” от процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 3 от
НУРВСПСРБ
по продуктови области
Продуктова област /
Продукт съгласно
Приложение № 4 към
чл. 18, ал. 4, т.4 от
НУРВСПСРБ

Дата:

Експерт за оценяване
на характеристиките на
продукта по отношение
основните изисквания
към строежите и
изготвяне на БТО

Одитор/експерт за Лаборатория
(собствена или
оценяване на
производствения подизпълнител)
процес и контрол
по отношение
постоянството на
характеристиките
на продукта

Подпис:
(име и фамилия)

Образец № 8
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Приложение № 1 към образец № 8

Образец № 8
Приложение № 1 към образец № 8

Списък на техническите спецификации, използвани от
……………………………………………………………………,
(наименование на лицето)

съгласно т. 2.1, буква „и” от процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 3 от
НУРВСПСРБ,
чл. 17, параграф 3 и чл. 43, параграф 11 от Регламент (ЕС) № 305/2011
за оценяване на продукти по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011
Продукт

Хармонизиран стандарт/
Европейски документ за
оценяване/Общи насоки на
групата на нотифицираните
органи

Дата:

Методи за изпитване

Подпис:
Приложение № 2 към образец № 8
(име и фамилия)
Приложение № 2 към образец № 8

Списък на техническите спецификации, използвани от
……………………………………………………………………,
(наименование на лицето)

съгласно т. 2.1, буква „и” от процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 3 от
НУРВСПСРБ за оценяване на строителни продукти за съответствие с националните
изисквания
Продукт

Дата:

Национален нормативен акт, заповед
на министъра на регионалното
развитие и благоустройството,
национален стандарт, българско
техническо одобрение

Методи за изпитване

Подпис:
(име и фамилия)

С Т Р.
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Приложение № 3 към образец № 8

Списък на техническите спецификации, използвани от
……………………………………………………………………,
(наименование на лицето)

съгласно т. 2.1, буква „и” от процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 3 от
НУРВСПСРБ и чл. 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 305/2011 за издаване на
европейски технически оценки на продукти от заявения обхват по реда на Регламент
(ЕС) № 305/2011
Продукт

Европейски документ за оценяване/Ръководство за
европейско техническо одобрение / Технически
доклади издадени от ЕОТА/ Решения на ЕК/ Мандати
на ЕК

Дата:

Подпис:
Приложение №(име
4 към
образец № 8
и фамилия)
Приложение № 4 към образец № 8

Списък на техническите спецификации, използвани от
……………………………………………………………………,
(наименование на лицето)

съгласно т. 2.1, буква „и” от процедурата по приложение № 2 към чл. 17, ал. 3 от
НУРВСПСРБ за издаване на българско техническо одобрение
Продукт

Дата:

Европейски документ за
оценяване/Ръководство за европейско
техническо одобрение/ Технически доклади
издадени от ЕОТА/ Решения на ЕК/ Мандати на
ЕК/ национални нормативни актове

Подпис:
(име и фамилия)
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Образец № 9

NANDO input notification details *
CONTACTS:
Organisation name
Abbreviated name
Notified body number
Address
Town / City
Country
Phone
Fax
Company e-mail
Web site
Contact

(mandatory field)
(mandatory field)
(mandatory field)
(mandatory field)
(mandatory field)
(mandatory field)
Name(s)

Phone

E-mail

NOTIFICATION DETAILS:
About the Notified body (AVCP system 1, 1+, 2+, 3)
Decision

Product family,
product and
technical
specification

Intended use(s)

Level(s) or
classe(s)
(reaction to fire)

AVCP,
Body function and
basic requirement
(for Testing
Laboratories)

About the Notified body (Essential Characteristics – horizontal notification)
Essential Characteristics

Technical specifications

Body function

Reaction to fire

Testing Laboratory

Resistance to fire

Testing Laboratory

External fire performance

Testing Laboratory

Noise absorption

Testing Laboratory

Emission of dangerous
substances

Testing Laboratory

* Този образец се попълва от кандидатите за нотифициране пред Европейската комисия.

5.1.3

5.1.1
5.1.2

4.1.1

3

5.5 a)
5.5 b)

5.3

5.1

4.1

5.1

4

БДС EN
ISO/IEC
17025
5

6

стр.

/

7

Съответствие
със стандарт

ВЕСТНИК

име на органа: / дата на проверката:

43/3
(1)

Нотифицираният орган се
създава съгласно
националното право и има
юридическа правосубектност.
Нотифицираният орган е
трета страна, независима от
организацията или от
строителния продукт, който
оценява.

2

1

БДС EN
ISO/IEC
17065

Прегледани документи

ДЪРЖАВЕН

43/2

Изискване

Чл./пар.

Документ

72

Критерии на
Регламент (ЕС) № 305/2011

Таблица с изисквания към кандидатите за нотифициране по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9
март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива
89/106/ЕИО на Съвета, за оправомощаване на лица за оценяване на строителни продукти с националните изисквания
и за съответствие със стандарти БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025

Лого / Име на органа / Адрес / Разрешение №

Дирекция „Технически правила и норми“

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Образец № 10

Образец № 10
С Т Р.
БРОЙ 71

1

2

Орган, принадлежащ към
стопанска асоциация или
професионална федерация,
които представляват
предприятия, участващи в
проектирането,
производството, доставката,
сглобяването, използването
или поддръжката на
строителните продукти, които
той оценява, може да се счита
за такъв орган, при условие че
неговата независимост и
липса на конфликт на
интереси са доказани.
7.6.4

5.2

5.1.1
5.1.2

4.2.11

4.2.8

4.2.7

4.2.6

3

4.2.2
4.2.3
4.2.4

4

4.1

5

6

стр.

/

7
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име на органа: / дата на проверката:

43/3
(2)

БРОЙ 71
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1

2

Нотифицираният орган,
неговото висше ръководство
и персоналът, отговорен за
изпълняване на задачите като
трета страна в процеса на
оценяване и проверка на
постоянството на
експлоатационните
показатели, не могат да бъдат
проектант, производител,
доставчик, лице, което
монтира, купувач,
собственик, ползвател или
осъществяващ поддръжката
на строителните продукти,
които той оценява, нито
упълномощен представител
на някое от тези лица. Това не
изключва употребата на
оценявани продукти, които са
необходими за работата на
нотифицирания орган, или
употребата на продуктите за
лични цели.
8.5
8.6

4.2.8

3

4.2.5
4.2.6
8.8
8.9

4

4.1.2
4.1.3
4.1.4

5

6

стр.

/

7
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име на органа: / дата на проверката:

43/4
(1)
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1

4.1.1
4.1.2
4.1.3
5.4
5.5 а)

6.2.1

4.2.12

4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

4.1.3
4.1.4

4

Декларация
Образец №
6

4.2.8
4.2.9
4.2.10

3

4.2.3
4.2.4

5

6

стр.

/

7

ВЕСТНИК

име на органа: / дата на проверката:

2

Нотифицираният орган,
неговото висше ръководство
и персоналът, отговорен за
изпълняване на задачите като
трета страна в процеса на
оценяване и проверка на
постоянството на
експлоатационните
показатели, не могат да
вземат пряко участие в
проектирането,
производството или
изграждането, предлагането
на пазара, монтирането,
използването или
поддръжката на тези
строителни продукти, нито да
представляват лицата,
ангажирани в тези дейности.
Те не участват в никаква
дейност, която може да е в
конфликт с независимостта на
тяхната преценка и почтеност,
по отношение на дейностите,
за които са били
нотифицирани. Това се
прилага по-конкретно за
консултантските услуги.
Нотифицираният орган
гарантира дейността на
неговите поделения или
подизпълнители да не оказва
влияние върху

ДЪРЖАВЕН

43/4
(3)

43/4
(2)

БРОЙ 71
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Нотифицираният орган и
неговият персонал изпълняват
задачите като трета страна в
процеса на оценяване и
проверка на постоянството на
експлоатационни показатели
с най-висока степен на
почтено професионално
поведение и необходима
техническа компетентност в
конкретната област и трябва
да са напълно свободни от
всякакъв натиск и подбуди,
особено финансови, които
могат да повлияят на тяхната
преценка или на резултатите
от дейността им по оценяване
и/или проверка, особено от
лица или групи лица,
заинтересовани от
резултатите от тези дейности.
Нотифицираният орган е
способен да изпълнява

43/5

5

6

стр.

/

7

ВЕСТНИК

име на органа: / дата на проверката:

6.1

8.2.1
8.2.2

6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.5

4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.1.4

6.6.2

4

5.5 b)

ДЪРЖАВЕН

6.2.1
6.2.2

6.2.1

6.1.1.2
6.1.2.1

5.1.4

6.1.3 с)
4.2.12

6.2.2.1
6.2.2.2
6.2.2.3

3

4.2.6
4.2.7
4.2.8

76

43/6
(1)

2

поверителността,
обективността и
безпристрастността на
неговата дейност по
оценяване и/или проверка.

1

С Т Р.
БРОЙ 71

По всяко време и за всяка
система за оценяване и
проверка на постоянството на
експлоатационни показатели,
и за всеки вид или категория
строителни продукти,
съществени характеристики и
задачи, във връзка с които е
бил нотифициран,
нотифицираният орган има на
разположение следното:

43/6
(2)

8.1
8.2

7.10

7.6.1
7.6.2
7.6.3
7.6.5
7.6.6

3

7.1.1
7.1.2
7.1.3

4

5

6

стр.

/

7
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име на органа: / дата на проверката:

2

всички задачи като трета
страна в процеса на оценяване
и проверка на постоянството
на експлоатационни
показатели, възложени му в
съответствие с приложение V,
по отношение на които е бил
нотифициран, независимо
дали тези задачи се
изпълняват от самия
нотифициран орган или от
негово име и на негова
отговорност.

1

БРОЙ 71
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1

2

необходимия персонал с
технически познания и
достатъчен и подходящ опит
за изпълнение на задачите
като трета страна в процеса на
оценяване и проверка на
постоянството на
експлоатационни показатели
необходимото описание на
процедурите, съгласно които
се извършва оценяването на
експлоатационните
показатели, за да се гарантира
прозрачността, и възможност
за повтаряне на тези
процедури. Той прилага
подходящи политика и
процедури, които да
позволяват разграничение
между задачите, които
изпълнява като нотифициран
орган и други дейности

8.7
8.8

8.3.1

8.2.4
8.2.5

5

6

стр.

/

7

ДЪРЖАВЕН

7.11

7.10

7.1
8.1.1
8.3.1
8.3.2

6.6
7.2
7.3
7.4
7.5

4.6
5.1.4

5.5 c)

6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6

4

5.6

4.4

6.1.2.2.

3

6.1.1.1
6.1.1.2

78
ВЕСТНИК

име на органа: / дата на проверката:

43/6 (б)

43/6 (а)

С Т Р.
БРОЙ 71

6.4
6.5

7.6
7.7
7.8
7.9
7.10

4

7.1.1

5

6

стр.

/

7

ВЕСТНИК

име на органа: / дата на проверката:

6.2.2.3

6.1.3

6.1.1.1

7.12
6.2.1
6.2.2

7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

3

7.1.1
7.1.2

ДЪРЖАВЕН

43/7

Нотифицираният орган
разполага със средствата,
необходими за изпълнението
по подходящ начин на
техническите и
административни задачи,
свързани с дейностите, за
които е нотифициран, и с
достъп до нужното
оборудване или съоръжения.
Персоналът, отговорен за
провеждане на дейностите,
във връзка с които органът е
бил нотифициран, притежава
следното:

43/6
(3)

2

необходимите процедури за
изпълнение на своите
дейности, които надлежно
отчитат размера на дадено
предприятие, сектора, в който
осъществява дейност,
неговата структура, степента
на сложност на съответната
технология на продукта и
масовия или сериен характер
на производството.

1

43/6 (в)

БРОЙ 71
С Т Р. 7 9

1

7.4.4
7.4.5
7.4.6
7.4.9

6.1.1.2

7.5
7.7
7.8

6.2.2
6.2.3
6.2.6

6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5
6.2.6

4

6.2.2
6.2.3
6.2.5
6.2.6

5

6

стр.

/

7

ВЕСТНИК

име на органа: / дата на проверката:

43/7 (г)

8.2.5
7.1.1
7.1.2
7.1.3

7.6.5

7.6.1
7.6.2
7.6.3

7.5.1

6.1.3

5.1.3

7.6.5

6.2.2.4 с)

6.1.2.1
6.1.2.2

3

6.1.1.2

ДЪРЖАВЕН

подходящо познаване и
разбиране на приложимите
хармонизирани стандарти и
на съответните разпоредби на
регламента
способността, изисквана за
изготвянето на сертификати,
записи и доклади, които
доказват, че оценките и
проверките са били
направени.

2

задълбочено техническо и
професионално обучение
обхващащо всички задачи
като трета страна в процеса на
оценяване и проверка на
постоянството на
експлоатационни показатели
в съответния обхват, за който
органът е бил нотифициран;
задоволително познаване на
изискванията за оценките и
проверките, които те
извършват, както и
подходящи правомощия за
осъществяване на такива
действия

80

43/7 (в)

43/7 (б)

43/7 (а)

С Т Р.
БРОЙ 71

Безпристрастността на
нотифицирания орган, на
висшето му ръководство и на
оценяващия му персонал е
гарантирана.

43/8
(1)

4.1

4

5

6

стр.

/

7

ВЕСТНИК

5.1.1
5.1.2

4.4.1
4.4.2
4.4.3

4.2.10
4.2.11
4.2.12

4.2.7
4.2.8

8.4
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

7.12

7.11.3
7.11.4

7.8

7.7

7.5.1
7.5.2

3

ДЪРЖАВЕН

име на органа: / дата на проверката:

2

1

БРОЙ 71
С Т Р. 8 1

Възнаграждението на
висшето ръководство на
нотифицирания орган и на
неговия персонал, отговорен
за оценките, не зависи от броя
на извършените оценки или
от резултатите от тях.
Нотифицираният орган
сключва застраховка за
покриване на отговорността
му, освен ако отговорността
се поема от държавата
съгласно националното
законодателство или
държавата-членка е пряко
отговорна за извършваното
оценяване и/или проверка.

43/8
(2)

5

6

стр.

/

7

ВЕСТНИК

име на органа: / дата на проверката:

4

ДЪРЖАВЕН

4.3.1

5.1.4

4.6 б)

7.13.5
7.13.6
4.3.2

7.13.1
7.13.2

6.2.1
6.2.2.1

5.2

5.1.4

3
82

43/9

2

1

С Т Р.
БРОЙ 71

1

2

5.4

4

4.2

5

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

6

7

стр.

/

ВЕСТНИК

име на органа: / дата на проверката:

6.2.1

7.1.2.2

6.2.2.3

6.1.3 а)

6.1.1.3

3

4.5

Удовлетворяване на изискването
Неудовлетворено изискване или липса на доказателства за изпълнение на изискването
Липса на достатъчно на брой доказателства или наличие на риск за изпълнение на изискването

Персоналът на
нотифицирания орган е
длъжен да пази служебна
тайна по отношение на
информацията, получена при
изпълнение на задачите по
приложение V, освен по
отношение на компетентните
административни органи на
държавата-членка, в която
осъществява дейността си.
Правата на собственост са
защитени.
Нотифицираният орган
участва във или гарантира, че
персоналът, отговорен за
оценките, е информиран за
съответните дейности по
стандартизация и дейностите
на координационната група
на нотифицираните органи,
създадена съгласно
настоящия регламент, и
прилага като общи насоки
административните решения
и документи, издадени в
резултат от работата на тази
група.

ДЪРЖАВЕН

ЛЕГЕНДА:
С- съответствие с изискването
Нз- значително несъответствие
Нн- незначително несъответствие

43/11

43/10

БРОЙ 71
С Т Р. 8 3

Комисия:
1…………………………….
2…………………………….
3…………………………….

стр.

/

Неизпълнение на определени изисквания, които подлежат на техническа корекция
Пропуск при изпълнение на изискване, който не подлежи на корекция
Конкретна структура или дейност на лицето, тяхната специфика, не подлежат на изискването
84
ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

име на органа: / дата на проверката:

К- изискана корекция
З- забележка
N- неприложимо изискване.

С Т Р.
БРОЙ 71

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Образец № 11 С Т Р. 8 5
Образец № 11

Регистрационен индекс при подаване на заявление
№

/

г.

ДО
МИНИСТЪРА НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

ЗАЯВЛЕНИЕ
за прекратяване на валидността на издадено разрешение за оценяване на строителни
продукти, издадено/и съгласно чл. 18, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за влагане
на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ), и/или
за прекратяване на валидността на издадено разрешение за издаване на българско
техническо одобрение и/или европейска техническа оценка на строителните продукти,
издадено/и съгласно чл. 18, ал. 2 от НУРВСПСРБ, и
за оттегляне на нотификация съгласно чл. 48, параграф 6 от Регламент (ЕС) № 305/2011
на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на
хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна
на Директива 89/106/ЕИО на Съвета.
* Моля попълнете само текста, който отговаря на Вашето желание.

от
(наименование на лицето, регистрирано по Търговския закон/създадено с акт на Министерския съвет)

ЕИК
(седалище и адрес на управление)
(представлявано от)
(адрес за кореспонденция)

Тел./факс:

Моб. тел.:

Електронен адрес:

гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
www.mrrb.government.bg

Електронна
страница:

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

Г-жо/Г-н Министър,
Моля да прекратите валидността на Разрешение/я №…………………………….
Декларирам, че съм запознат(а) със Закона за техническите изисквания към
продуктите, с Регламент (ЕС) № 305/2011, с НУРВСПСРБ и с процедурата по чл. 17, ал.
3 от НУРВСПСРБ.
С подписването на това заявление се задължавам да предоставям всяка
информация, необходима за прекратяване на валидност на издадено разрешение/я за
оценяване на строителни продукти.
Дата:

Подпис:
(име и фамилия)

гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
www.mrrb.government.bg

Експертиза съгласно т.
3.2.4 от процедурата
Коментар / Забележка

ВЕСТНИК

гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
www.mrrb.government.bg

Приложен
документ / образец
№

ДЪРЖАВЕН

2.1. Кандидатите за оправомощаване и получаване на
Наличие на
разрешения съгласно т. 1.2, букви "а" и "б" подават следните
документ /
документи в съответствие с образците, неразделна част от тази образец съгласно
процедура, както следва:
т. 3.2.1 от
процедурата
а) писмено заявление до министъра на регионалното
Да/Не
развитие и благоустройството с описание на желания обхват
строителни
продукти/продуктови
области,
технически
спецификации и нормативни актове и системи за оценяването им
съгласно образец № 1 или 2;

със Заявление № ……………… от …………….. г. за откриване на процедура за оправомощаване, нотификация и издаване на
разрешение за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти и/или
оправомощаване и издаване на разрешение за оценяване на строителни продукти, съгласно изискваните документи по т. 2.1, 2.1.1,
т. 2.1.2, т. 2.1.3, т. 2.1.4 и т. 2.1.5 от процедурата

(наименование на лицето, регистрирано по Търговския закон или създадено с акт на Министерския съвет)

Документите са подадени от ………………………………………………………………………………………………….

влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ)

По реда на т. 3.2.1 и т. 3.2.4 от процедурата от Приложение № 2 към чл. 17 от Наредба № РД-02-20-1от 2015 г. за условията и реда за

НОТИФИКАЦИЯ НА ЛИЦА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ПРОВЕРКА ЗА ПЪЛНОТА И ЕКСПЕРТИЗА НА ПОДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ ОТ КАНДИДАТ ЗА ОПРАВОМОЩАВАНЕ И

Дирекция „Технически правила и норми“

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Образец № 12

Образец № 12
БРОЙ 71
С Т Р. 8 7

ВЕСТНИК

Да/Не

Да/Не

Да/Не

Да/Не

ДЪРЖАВЕН

Да/Не

Да/Не

Да/Не

Да/Не

Да/Не

Да/Не
88

гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
www.mrrb.government.bg

б) копие от акта за създаване, когато лицето е създадено с
акт на Министерския съвет;
в) информация за трудови и граждански договори на
персонала, за документи за завършено образование, допълнително
придобита
квалификация,
обучение,
компетентност
и
професионален опит съгласно Образец № 3;
г) справка в табличен вид за оценяваните продукти/продуктови области и техните характеристики, за методите за
изпитване/изчисляване, както и за лабораториите, в които продуктите ще бъдат изпитвани, когато това се изисква от системата за
оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните
показатели и от националните изисквания за влагане в строежите
на строителния продукт съгласно Образец № 4;
д) справка за техническите средства за извършване на
изпитванията, които са извън обхвата на акредитация на
лабораториите по буква "г" съгласно Образец № 5;
е) декларации от ръководния персонал и от персонала,
ангажиран с дейностите по оценяване на строителните продукти, за
обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 8 ЗТИП и чл. 43,
параграфи 3, 4 и 5 на Регламент (ЕС) № 305/2011 съгласно Образец
№ 6;
ж) копие от застрахователни договори за вредите, които
могат да настъпят вследствие неизпълнение на задълженията,
свързани с дейността по оценяване на строителните продукти;
з) разпределение на персонала за изпълнението на задачи по
оценяване на строителните продукти в зависимост от неговата
компетентност съгласно Образец № 7;
и) списък на техническите спецификации, съдържащи
технически изисквания и методи за изпитване, които лицето
притежава, по отношение на продуктите, посочени в заявлението,
съгласно Образец № 8;
к) наръчник и процедури по качеството в съответствие с чл.
18, ал. 1, т. 2 от наредбата; обща документация на системата за
управление в съответствие с чл. 18, ал. 1, т. 2 от наредбата
л) документирани процедури за оценяване на строителните

С Т Р.
БРОЙ 71

Да/Не
Да/Не

Да/Не
Да/Не

Да/Не

Да/Не

Да/Не
Да/Не

Да/Не
Да/Не

Да/Не

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК

гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
www.mrrb.government.bg

продукти, за които лицето кандидатства;
м) документ за платена такса за проверка на документите
съгласно чл. 24, ал. 4 от наредбата.
2.1.1. Кандидатите за получаване на разрешение за оценяване и
проверка на постоянството на експлоатационните показатели
на строителни продукти по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011,
подават следните документи:
а) заявление съгласно Образец № 1, приложение № 1;
б) попълнена необходимата таблица с изискванията на
съответните стандарти БДС EN ISO/IEC 17065:2012, и БДС EN
ISO/IEC 17025:2018 (образец № 10 на електронен носител);
в) документите по т. 2.1;
г) информация за валиден/и сертификат/и за акредитирания
обхват и документите по буква "в" за обхват извън акредитация, в
случаите, когато лицата са акредитирани частично за обхвата от
продукти и методи, за които кандидатстват;
д) сертификат на одитор, обучен по БДС EN ISO 19011, за
оценка на компетентност на лаборатории за изпитване по БДС EN
ISO/IEC 17025 - за случаите по чл. 46 на Регламент (ЕС) №
305/2011;
е) информация за лицето и за обхвата на нотификация
съгласно образец № 9.
2.1.2. Кандидатите за получаване на разрешение за оценяване на
строителни продукти за съответствие с националните
изисквания прилагат:
а) заявление съгласно Образец № 1, приложение № 2;
б) попълнена необходимата таблица с изискванията на
съответните стандарти БДС EN ISO/IEC 17065:2012 и БДС EN
ISO/IEC 17025:2018 (Образец №10 на електронен носител);
в) документите по т. 2.1;
г) информация за валиден/и сертификат/и, заповед за
акредитирания обхват и документите по буква "в" за обхват извън
акредитация, в случаите, когато лицата са акредитирани частично
за обхват от продукти и методи, за които кандидатстват.
2.1.3. Кандидатите за получаване на разрешение за издаване на

БРОЙ 71
С Т Р. 8 9

гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
www.mrrb.government.bg

ВЕСТНИК

Отговорен експерт:………………………………………………..
Дата………………………………………………………………..

Несъответстващи документи:……………………………………………………………………………….

от процедурата.

ДЪРЖАВЕН

Да/Не

Да/Не

Да/Не

Да/Не
Да/Не

Да/Не

Да/Не

Да/Не
Да/Не

90

Представените документи от лицето…………………… съответстват / не съответстват на изискванията на т. 2.1.1, т. 2.1.2, т. 2.1.3, т. 2.1.4

Европейска техническа оценка (ЕТО) прилагат:
а) заявление съгласно Образец № 2, приложение № 1;
б) документите по т. 2.1;
в) за продуктовите области, за които кандидатстват,
съгласно приложение ІV, таблица 1 на Регламент (ЕС) № 305/2011:
• преведени на български език европейски документи за
оценяване (ЕДО);
г) информация за валиден сертификат за акредитация на
лабораторията им за изпитване.
2.1.4. Кандидатите за получаване на разрешение за издаване на
българско техническо одобрение (БТО) прилагат:
а) заявление съгласно Образец № 2, приложение № 2;
б) документите по т. 2.1;
г) за продуктовите области, за които кандидатстват,
съгласно приложение № 4 към чл. 18, ал. 4, т. 4 от НУРВСПСРБ:
• преведени на български език ЕДО или ръководства за
европейско техническо одобрение, и/или
• преведени на български език съществени характеристики
и експлоатационни показатели на строителните продукти от
мандатите на ЕОТА, по които все още няма утвърдени ЕДО;
д) кандидатите за получаване на разрешение за издаване на
БТО трябва да притежават валиден сертификат за акредитация на
лабораторията им за изпитване.
2.1.5. Кандидатите за нотификация, заявили акредитация за
целите на нотификация подават в МРРБ документите по т. 2.1 от
настоящата процедура, с изключение на образец № 10.

С Т Р.
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Да/Не

Наличие на
документ /
образец
съгласно
т. 3.2.1 от
процедурата

Приложен документ
/ образец №

Експертиза съгласно
т. 3.2.4 от
процедурата
Коментар / Забележка

ВЕСТНИК
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2.2. Нотифицираните по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011 и
оправомощените по реда на наредбата лица, в т.ч. нотифицираните по
смисъла на т. 2.1.5 лица, подават документи за годишна планирана
проверка, за актуализиране, за разширяване, за ограничаване на
обхват на разрешенията или за тяхното преиздаване съгласно
образците, неразделна част от тази процедура, както следва:
2.2.1. За извършване на годишна планирана проверка лицата
прилагат всички документи, подадени по т. 2.1, които са претърпели
промяна:
в) информация за трудови и граждански договори на персонала, за
документи за завършено образование, допълнително придобита

ДЪРЖАВЕН

изискваните документи по т. 2.2.1, т. 2.2.2, т. 2.2.3, т. 2.2.4 и т. 2.2.5 от процедурата

разширяване, за ограничаване, за актуализиране на обхвата на издадено разрешение или за преиздаване на разрешение, съгласно

със Заявление № ……………… от …………….. г. за годишна планирана проверка и/или за откриване на процедура за

(наименование на лицето, регистрирано по Търговския закон или създадено с акт на Министерския съвет)

Документите са подадени от ………………………………………………………………………………………………….

влагане на строителни продукти в строежите на Република България (НУРВСПСРБ)

По реда на т. 3.2.1 и т.3.2.4 от процедурата от Приложение № 2 към чл. 17 от Наредба № РД-02-20-1от 2015 г. за условията и реда за

ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ПРОВЕРКА ЗА ПЪЛНОТА И ЕКСПЕРТИЗА НА ПОДАДЕНИ ДОКУМЕНТИ ОТ ОПРАВОМОЩЕНИ И НОТИФИЦИРАНИ ЛИЦА

Дирекция „Технически правила и норми“

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Образец № 13

Образец № 13
БРОЙ 71
С Т Р. 9 1

ВЕСТНИК

Да/Не
Да/Не

Да/Не

Да/Не

Да/Не

Да/Не

ДЪРЖАВЕН

Да/Не

Да/Не

Да/Не

Да/Не

Да/Не
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квалификация, обучение, компетентност и професионален опит съгласно
Образец № 3;
г) справка в табличен вид за оценяваните продукти/продуктови
области и техните характеристики, за методите за изпитване/изчисляване,
както и за лабораториите, в които продуктите ще бъдат изпитвани, когато
това се изисква от системата за оценяване и проверка на постоянството на
експлоатационните показатели и от националните изисквания за влагане в
строежите на строителния продукт съгласно Образец № 4;
д) справка за техническите средства за извършване на
изпитванията, които са извън обхвата на акредитация на лабораториите
по буква "г" съгласно Образец № 5;
е) декларации от ръководния персонал и от персонала, ангажиран с
дейностите по оценяване на строителните продукти, за обстоятелствата
по чл. 10, ал. 1, т. 3, 5 и 8 ЗТИП и чл. 43, параграфи 3, 4 и 5 на Регламент
(ЕС) № 305/2011 съгласно Образец № 6;
ж) копие от застрахователни договори за вредите, които могат да
настъпят вследствие неизпълнение на задълженията, свързани с
дейността по оценяване на строителните продукти;
з) разпределение на персонала за изпълнението на задачи по
оценяване на строителните продукти в зависимост от неговата
компетентност съгласно Образец № 7;
и) списък на техническите спецификации, съдържащи технически
изисквания и методи за изпитване, които лицето притежава, по отношение на продуктите, посочени в заявлението, съгласно Образец № 8;
к) обща документация на системата за управление в съответствие с
чл. 18, ал. 1, т. 2 от наредбата.
л) документирани процедури за оценяване на строителните
продукти, за които лицето кандидатства;
м) документ за платена такса за проверка на документите съгласно
чл. 24, ал. 4 от наредбата.
2.2.2. За разширяване и/или ограничаване на обхвата на издадено
разрешение:
а) заявление по съответния образец и приложение;
б) справки образци № 3 и № 6, когато допълнително е

С Т Р.
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Да/Не
Да/Не

Да/Не

Да/Не

Да/Не

Да/Не
Да/Не

Да/Не

Да/Не

Да/Не

Да/Не

Да/Не

Да/Не

Да/Не
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нает/освободен персонал;
в) справка Образец № 4, актуализирана по отношение на
продуктите от обхвата на разширението/ограничението;
г) справка Образец № 5, актуализирана по отношение на
техническите средства, необходими за провеждане на изпитванията на
продуктите от обхвата на разширението/ограничението, които не са в
обхвата на акредитация;
д) справка Образец № 7, актуализирана по отношение на
разпределението на персонала за продуктите от обхвата на
разширението/ограничението;
е) справка Образец № 8, актуализирана в съответствие с
продуктите от обхвата на разширението/ограничението;
ж) информация за договори с подизпълнители в случай на
необходимост за оценяване на продуктите от обхвата на разширението;
з) документирани процедури за продуктите от обхвата на
разширението;
и) документ за платена такса за проверка на документите
съгласно чл. 24, ал. 4 от наредбата.
2.2.3. За актуализиране на обхвата на издадено разрешение;
а) заявление по съответния образец и приложение;
б) справка Образец № 8 за продуктите, посочени в заявлението;
в) документирани процедури за продуктите, посочени в
заявлението;
г) справки образци № 4 и № 5, в случай че актуалната версия на
стандарта изисква допълнителни технически средства;
д) документ за платена такса за проверка на документите
съгласно чл. 24, ал. 4 от наредбата.
2.2.4. За преиздаване на издадено разрешение:
а) заявление по съответния образец;
б) документ за платена такса за преиздаване на издадено
разрешение съгласно чл. 24, ал. 4 от наредбата.
2.2.5. За прекратяване на валидността на издадено разрешение
и/или оттегляне на нотификацията:

БРОЙ 71
С Т Р. 9 3

Да/Не
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Дата………………………………………………………………...

Отговорен експерт:………………………………………………..

Несъответстващи документи:……………………………………………………………………………….

т. 2.2.5 от процедурата.

Представените документи от лицето…………………… съответстват / не съответстват на изискванията на т. 2.2.1, т. 2.2.2, т. 2.2.3, т. 2.2.4 и

а) заявление съгласно образец № 11.

С Т Р.
БРОЙ 71

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Образец № 14 С Т Р. 9 5

№ 14
Приложение № 1 към образец №Образец
14

Приложение № 1 към образец № 14

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Дирекция „Технически правила и норми“
ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ОЦЕНЕНО СЪОТВЕТСТВИЕ
на…………………………………………………………………………………………..
(лице за оценяване на строителни продукти, адрес)
за …………………………………………………………………………………………....
(продукт)

……………………………………………………………………….……………………..
(предвидена употреба)

БДС EN ………, БДС………., БДС EN ……/NA:……., национално изискване от
заповед на МРРБ, БТО, ЕТО
(техническа спецификация)

СОППЕП/СОСНИ: …………………………..

(система за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели (СОППЕП)/
система за оценяване на съответствието с националните изисквания (СОСНИ))

………………………………………………………………………………………………….
(производител)

………………………………………………………………………………………..………..
(производствена база)

№ Изискване по процедура
1
2
3
4

5

Проверени документи

Заявка на
производителя
Договор с
производителя
Договор с
подизпълнител
Протоколи от
изпитване на
експлоатационните
показатели на
строителните
продукти / съществени
характеристики (което
е приложимо)
Доклад от
първоначален одит на
системата за
производствен
контрол
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Съответства /
Несъответства

С Т Р.

96

ДЪРЖАВЕН

6
7
8
9

10

11

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

Доклад от преглед
Сертификат на
производствения
контрол
Сертификат за
продукт
Сертификат за
съответствие с
националните
изисквания
Доклад от надзор на
системата за
производствен
контрол
Протокол от
изпитване (одит –
изпитване)

ЛЕГЕНДА:
С - съответствие с
изискването
Нз - значително
несъответствие
Нн - незначително
несъответствие

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Удовлетворяване на изискването
Неудовлетворено изискване или липса на доказателства за
изпълнение на изискването
Липса на достатъчно на брой доказателства или наличие на
риск за изпълнение на изискването
Неизпълнение на определени изисквания, които подлежат
на техническа корекция
Пропуск при изпълнение на изискване, който не подлежи
на корекция
Конкретна структура или дейност на лицето, тяхната
специфика, не подлежат на изискването

К - изискана корекция
З- забележка
N- неприложимо
изискване.

В досието на производителя са налични още:

Дата: ……………………..
Подпис на проверяващия:…………………………….
(име и фамилия)
Подпис на представител на проверяваното лице: …………………………….
(име и фамилия)
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ВЕСТНИК

С Т Р. 9 7

Приложение
№ 2 към
№ 14
Приложение
№образец
2 към образец
№ 14
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Дирекция „Технически правила и норми“
ПРОВЕРКА НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ И КЛАСИФИКАЦИЯ
на …………………………………………………………………………………………….
(лице за оценка на съответствието)

за …………………………………………………..…………………………………………
(продукт)

………………………………………………………………………………………………..
(техническа спецификация)

……………………………………………………………………………………………..
(производител)

№

Изискване по процедура

1
2
3

Заявка на производителя
Договор с производителя
Протокол от изпитване на
съществената характеристика
„устойчивост на огън“, „реакция на
огън“, „поведение при пожар отвън“,
„акустични показатели“, „емисии на
опасни вещества“
Класификационен протокол за
съществената характеристика

4

ЛЕГЕНДА:
С - съответствие с
изискването
Нз - значително
несъответствие
Нн - незначително
несъответствие
К - изискана корекция
З- забележка
N- неприложимо
изискване.

Проверени документи

Съответства /
Несъответства

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Удовлетворяване на изискването
Неудовлетворено изискване или липса на доказателства за
изпълнение на изискването
Липса на достатъчно на брой доказателства или наличие на
риск за изпълнение на изискването
Неизпълнение на определени изисквания, които подлежат на
техническа корекция
Пропуск при изпълнение на изискване, който не подлежи на
корекция
Конкретна структура или дейност на лицето, тяхната
специфика, не подлежат на изискването

В досието на производителя са налични още:
Дата: ……………………..
Подпис на проверяващия:…………………………….
(име и фамилия)
Подпис на представител на проверяваното лице: ….………………………….
(име и фамилия)
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ОбразецОбразец
№ 15
№ 15
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
Дирекция „Технически правила и норми“
ЛИСТ ЗА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ
Наименование на заявителя:
…………………………….
Представител на заявителя:
……………………………

Дата на проверката:
………………………..

Несъответствие
№:
Нз …..
Нн …..

Описание на несъответствието:

Изискване:
т……..от
…………………………………………………………………………………
EN ISO/IEC
………………………………………………………………………………… 17065:…./
EN ISO/IEC
17025:….
Съгласен съм:
Проверявано лице………………………………...(име, подпис)
Проверяващ експерт……………………………..(име, подпис)

Параграф …. от
чл. 43 на
Регламент (ЕС)
№ 305/2011
Чл. ….от
НУРВСПСРБ

Коригиращо действие: (описание)

Срок за
………………………………………………………………………………… изпълнение:
………………………………………………………………………………… …………………..
Проверявано лице………………………………...(име, подпис)
Проверяващ експерт……………………………..(име, подпис)
Коригиращото действие се проверява: (отбелязва се с x)
по документи �
при последваща проверка �
Несъответствието е:
отстранено �
Дата:……………………

неотстранено �
Подпис:…………………………….
/проверяващ експерт/

гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
www.mrrb.government.bg

Да/Не

Наличие на
информация

Име на документа, №

Забележка/коме
нтар

ДЪРЖАВЕН
ВЕСТНИК
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4.2.1. Годишният доклад се представя от нотифицираните и
оправомощените лица/органи не по-късно от 31 януари на
следващата календарна година. Годишният доклад съдържа
информация за:
а) извършените оценки:
- издадени нови сертификати по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011 и
на наредбата;
- преиздадени сертификати;
- издадени протоколи за класификация по отношение на реакция на
огън и огнеустойчивост;
- издадени протоколи за определяне на типа по система 3;
- издадени български технически одобрения;
- извършени сертификационни/първоначални одити - по Регламент
(ЕС) № 305/2011 и по наредбата;
- извършени надзорни одити;

Годишен доклад е предоставен с писмо вх. №…………………………. на дата………………………..

(наименование на лицето, регистрирано по Търговския закон или създадено с акт на Министерския съвет)

за дейността на ………………………………………………………………. през …..…..година,

съгласно изискване на т. 4.2 от Приложение № 2 към чл.17, ал.3 от НУРВСПСРБ

Проверка за пълнота на подадения годишен доклад

Дирекция „Технически правила и норми“

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

Образец № 16

Образец № 16
БРОЙ 71
С Т Р. 9 9

Да/Не

Проверил:……………………………………………..
(отговорен експерт в отдел СП при Дирекция ТПН)“

ДЪРЖАВЕН

Да/Не
Да/Не

Да/Не

Да/Не
Да/Не

Да/Не

Да/Не

Да/Не
Да/Не

Да/Не

Да/Не

100
ВЕСТНИК

гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
www.mrrb.government.bg

- общо извършени одити през отчетната година;
б) предявените възражения, рекламации и предприетите действия за
решаването им;
в) случаите на отказани и/или отнети сертификати и български
технически одобрения или европейски технически оценки;
г) случаите на конфликт на интереси;
д) всички настъпили промени през отчетния период, свързани с
персонала на лицето, с подизпълнителите, с техническите средства, с
процедурите, и др.;
е) участието в техническите комитети към Българския институт за
стандартизация;
ж) участието в работата на Асоциацията на лицата за оценяване
съответствието на строителните продукти;
з) участието в работата на ЕОТА;
и) участието в работата на секторните групи на нотифицираните
органи.
4.2.2. Годишният доклад се придружава от:
а) регистър на издадените сертификати, на протоколите от изпитване
по система 3 и на издадените ЕТО и БТО на електронен носител
б) копие от актуална застрахователна полица;
в) (изм. - ДВ, бр. 95 от 2017 г.) документ за липса на парични
задължения към община по смисъла на Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс;
г) информация за валиден сертификат за акредитация в случай на
преакредитиране.
Становище съгласно т. 4.2.3 от процедурата:
Съдържанието на годишния доклад е пълно /непълно.
Дата: ………………

С Т Р.
БРОЙ 71

БРОЙ 71

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

§ 25. Приложение № 3 към чл. 18, ал. 3 се изменя така:

С Т Р. 1 0 1

„Приложение № 3
към №
чл.
Образец
1 18, ал. 3
Образец № 1

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

РАЗРЕШЕНИЕ
за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на
строителни продукти
№ CPR …… – NB ………… от …………………
На основание чл. 9, ал. 2, т. 3 от Закона за техническите изисквания към
продуктите и нотификация на органа на основание чл. 48 параграф 5 от Регламент (ЕС)
№ 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на
хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна
на Директива 89/106/ЕИО на Съвета, публикувана на ………………. от Европейската
комисия,
РАЗРЕШАВАМ НА
…………………………………………………………………………………………………,
с идентификационен номер NB ………… определен от Европейската комисия,
със седалище и адрес на управление ……………………………………………………..
……………………………………………………………….…, ЕИК ……………………..,
представлявано от ………………………………………………………………………….,
да извършва оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
на строителните продукти от заверения списък, който е неразделна част от това
разрешение, и/или като орган за сертифициране на продукт, и/или като орган за
сертифициране на производствен контрол в предприятието и/или като лаборатория
съгласно параграф 2 от Приложение V на Регламент (ЕС) № 305/2011.
Органът е компетентен да работи извън своите собствени акредитирани
съоръжения за изпитване съгласно чл. 46, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 305/2011.
Идентификационният номер на органа е определен от Европейската комисия
след нотифицирането й от министъра на регионалното развитие и
благоустройството по реда на чл. 48 от Регламент (ЕС) № 305/2011.
Дата на издаване:
…………………….

МИНИСТЪР НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
(ИМЕ И ФАМИЛИЯ)

гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
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С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН
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ЗАВЕРЯВАМ:
МИНИСТЪР НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
(ИМЕ И ФАМИЛИЯ)
СПИСЪК
на строителните продукти от обхвата на Разрешение № CPR …… – NB ………… от
…………………. за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните
показатели на строителните продукти, издадено на ……………………………………,
с идентификационен номер NB …………………… определен от Европейската
комисия
(в сила от ......................)
Номер на
решение на
Европейската
комисия

Наименование и
пореден номер на
групата строителни
продукти съгласно
решението,
продукт/предвидена
употреба

Система за оценяване Хармонизирана
техническа
и проверка на
спецификация
постоянството на
експлоатационните
показатели/функция
на органа

Разрешение № CPR …..… - NB …………. в сила от ……….

гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
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стр. …. от ….
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

Образец № 2

Образец № 2

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

РАЗРЕШЕНИЕ

за оценяване на съответствието на строителни продукти с националните
изисквания
№ РОССП ………………… от …………………
На основание чл. 9, ал. 2, т. 3 от Закона за техническите изисквания към
продуктите
РАЗРЕШАВАМ НА
………………………………………………………………………………………,
с идентификационен номер ……….………….. от регистъра на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
със седалище и адрес на управление ………………………………………………….
………………………………………………………………., ЕИК ………………………,
представлявано от ………………………………………………………………………..,
да извършва оценяване на строителните продукти, посочени в заверения списък, който
е неразделна част от това разрешение, като лице за оценяване на съответствието с
националните изисквания съгласно чл. 16, ал. 1, т. 3 от Наредбата за условията и реда за
влагане на строителни продукти в строежите на Република България.
Дата на издаване:
…………………….

МИНИСТЪР НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
(ИМЕ И ФАМИЛИЯ)
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ЗАВЕРЯВАМ:
МИНИСТЪР НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
(ИМЕ И ФАМИЛИЯ)
СПИСЪК
на строителните продукти от обхвата на Разрешение № РОССП ………… от
…………………. от регистъра на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за оценяване на съответствието на строителните продукти с
националните изисквания, издадено на ……………………………………………….
(в сила от ......................)
№

Наименование на продукта

Номер и дата на заповедта, с която са
определени националните изисквания, и
пореден номер на продукта, под който е
включен в заповедта

Разрешение № РОССП …..… от … в сила от ……….…

гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 5

Образец № 3

Образец № 3

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

РАЗРЕШЕНИЕ

за издаване на европейска техническа оценка за строителни продукти
№ CPR ……………… от …………………
На основание чл. 9, ал. 2, т. 3 от Закона за техническите изисквания към
продуктите и нотификация на органа на основание чл. 29, параграф 1 от Регламент (ЕС)
№ 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на
хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна
на Директива 89/106/ЕИО на Съвета, публикувана на ………………. от Европейската
комисия,
РАЗРЕШАВАМ НА
……………………………………………………………………………………………..,
със седалище и адрес на управление ………………………………………….……….
……………………………………………………………….., ЕИК ……………………..,
представлявано от ………………………………………………………………………..,
да издава европейски технически оценки за строителни продукти от продуктовите
области, посочени в заверения списък, който е неразделна част от това разрешение.
Дата на издаване:
……………………..

МИНИСТЪР НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
(ИМЕ И ФАМИЛИЯ)
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ЗАВЕРЯВАМ:
МИНИСТЪР НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
(ИМЕ И ФАМИЛИЯ)
СПИСЪК
на продуктовите области от обхвата на Разрешение № CPR …………… от
……………… за издаване на европейска техническа оценка на строителни
продукти, издадено на …………………………………………………………………….,
(в сила от ......................)
№

Наименование на продуктовата област
и/или на продукта съгласно Приложение
IV на Регламент (ЕС) № 305/2011

Номер на решение на
Европейската комисия,
европейски документ за
оценяване

Разрешение № CPR …..… ….в сила от ……….

гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
www.mrrb.government.bg
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С Т Р. 1 0 7

Образец № 4

Образец № 4

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

РАЗРЕШЕНИЕ

за издаване на българско техническо одобрение за строителни продукти
№ БТО ………… от …………………
На основание чл. 9, ал. 2, т. 3 от Закона за техническите изисквания към
продуктите
РАЗРЕШАВАМ НА
………………………………………………………..,
с идентификационен номер ………… от регистъра на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството,
със седалище и адрес на управление …………………………………………………….
………………………………………………………………………, ЕИК …………………,
представлявано от …………………………………………………………………………,
да издава български технически одобрения за строителни продукти от продуктовите
области, посочени в заверения списък, който е неразделна част от това разрешение.
Дата на издаване:
…………………….

МИНИСТЪР НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
(ИМЕ И ФАМИЛИЯ)
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ЗАВЕРЯВАМ:
МИНИСТЪР НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
(ИМЕ И ФАМИЛИЯ)
СПИСЪК
на продуктовите области от обхвата на Разрешение № БТО ………. от
…………………. от регистъра на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството за издаване на българско техническо одобрение на строителни
продукти, издадено на ……………………………………………………………………….
(в сила от ......................)
№

Наименование на продуктовата област
съгласно Приложение № 4 към чл. 18,
ал. 4, т. 4 от НУРВСПСРБ

Ръководство за европейско техническо
одобрение, европейски документ за
оценяване, мандат на ЕОТА, нормативни
актове с изисквания към продуктовата
област

Разрешение № БТО …от ….. в сила от……..

гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
www.mrrb.government.bg
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 9

Образец № 5

Образец № 5

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството

РАЗРЕШЕНИЕ
за оценяване на експлоатационните показатели на съществената характеристика
……………………………………………………………………………………..
№ CPR …. – NB …… от …………………
На основание чл. 9, ал. 2, т. 3 от Закона за техническите изисквания към
продуктите и нотификация на органа на основание чл. 48 параграф 5 от Регламент (ЕС)
№ 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на
хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна
на Директива 89/106/ЕИО на Съвета, публикувана на ………………. от Европейската
комисия,
РАЗРЕШАВАМ НА
………………………………………………………………………………………..,
с идентификационен номер NB ………… определен от Европейската комисия,
със седалище и адрес на управление ……………………………….……………………
…………………………………………………………………, ЕИК ……………………….,
представлявано от ………………………………………………………………………….,
да извършва: ……………………………………………. в съответствие с методите от
заверения списък, който е неразделна част от настоящето разрешение, като
………………………… от Приложение V на Регламент (ЕС) № 305/2011.
Идентификационният номер на органа е определен от Европейската комисия
след нотифицирането й от министъра на регионалното развитие и
благоустройството по реда на чл. 48 от Регламент (ЕС) № 305/2011.
Дата на издаване:
…………………….

МИНИСТЪР НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
(ИМЕ И ФАМИЛИЯ)

гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
www.mrrb.government.bg

С Т Р.

110

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

ЗАВЕРЯВАМ:
МИНИСТЪР НА
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
(ИМЕ И ФАМИЛИЯ)
СПИСЪК
на методите за ……………………….……………………………… на съществената
характеристика ……………………………………………………..…... от обхвата на
Разрешение № CPR …………….. – NB ……….. от …………………. за оценяване на
експлоатационните показатели на …………………………………………., издадено
на ……………………………………………………………………………………………….,
с идентификационен номер NB ……………… определен от Европейската комисия
(в сила от ......................)
№ по
ред

Български стандарти/стандартизационни документи, въвеждащи
европейски стандарти/стандартизационни документи

Разрешение № CPR …..… - NB………… в сила от ……….

гр. София 1202, ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 17-19
тел. 02 94 05 900, факс 02 987 25 17
www.mrrb.government.bg
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§ 26. Създава се приложение № 4 към
чл. 18, ал. 4, т. 4:
„Приложение № 4
към чл. 18, ал. 4, т. 4
Продуктови области за издаване на БТО
Код
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Продуктова област
Предварително изготвени продукти от
обикновен бетон/лек бетон/газобетон
Врати, прозорци, капаци, врати за промишлени и търговски сгради и за гаражи
и свързания с тях обков
Мембрани, включително течно полагани
и комплекти (за хидроизолация и/или
пароизолация)
Продукти за топлоизолация. Комбинирани
изолационни комплекти/системи
Лагери за конструкции. Елементи за фуги
на конструкции
Комини, димоотводи и специфични продукти
Гипсови продукти
Геотекстил, геомембрани и спомагателни
продукти
Неносещи стени/облицовки/остъкляване
и уплътняване
Стационарно противопожарно оборудване
(аларма/детектор за пожароизвестяване,
стационарни продукти за гасене на пожар,
продукти за управление на огън и дим и
за предотвратяване на експлозии)
Санитарно обзавеждане
Средства за организация и регулиране на
движението: пътни принадлежности
Продукти/елементи от дървесина и съединителни средства за тях
Дървесни плочи (панели) и елементи
Цимент, строителна вар и други хидравлични свързващи вещества
Продукти за армиране и стомана за предварително напрегнат бетон (и помощни
п род у к т и), ком п лек т и за пос лед ва що
напрягане
Зидария и свързани с нея продукти. Блокове за зидария, строителни разтвори,
стенни връзки
Инженерни продукти за отпадъчни води
Подови покрития
Продукти за метални конструкции и съединителни средства за тях
Облицовка за вътрешни, външни стени
и тавани. Комплекти за вътрешни преградни стени
Покривни покрития, горно осветление,
покривни прозорци и спомагателни продукти, покривни комплекти
Продукти за строителство на пътища
Добавъчни материали
Строителни лепила
Продукти за бетони и разтвори, фугиращи
разтвори
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Код
Продуктова област
27 Устройства за отопление
Тръби, резервоари и аксесоари, които не
28
са в контакт с питейна вода
Строителни продукти, които са в контакт
29
с питейна вода
Продукти от плоско стъкло, профилирано
30
стъкло и стъклени блокчета
Електрически, контролни и съобщителни
31
кабели
32 Уплътнители на фуги
33 Закотвящи устройства
Строителни комплекти, компоненти, пред34
варително изготвени елементи
Пожароограничителни, пожароизолиращи
35 и пожарозащитни продукти, забавящи
разпространението на огъня продукти

“
Преходни разпоредби
§ 27. (1) Започнатите производства за издаване/разширяване/ограничаване/ актуализиране/преиздаване на разрешение за оценяване
на строителни продукти до влизането в сила
на тази наредба се довършват по реда на тази
наредба.
(2) За започнато производство за издаване/
разширяване/ограничаване/актуализиране/
преиздаване на разрешение за оценяване на
строителни продукти се смята датата на подаване на заявление за откриване на процедура за издаване/разширяване/ограничаване/
актуализиране/преиздаване на разрешение за
оценяване.
§ 28. (1) Започнатите производства за
издаване на становища за допустимост по
чл. 11 до влизането в сила на тази наредба се
довършват по реда на тази наредба.
(2) За започнато производство за издаване
на становище за допустимост се смята датата
на внасяне на искане за издаването му.
Министър:
Петя Аврамова
5843

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение на Наредба № 6 от
2012 г. за компетентност на морските лица
в Република България (обн., ДВ, бр. 31 от
2012 г.; доп., бр. 81 от 2013 г.; изм. и доп.,
бр. 84 от 2014 г., бр. 83 от 2015 г., бр. 10 от
2017 г.; доп., бр. 12 от 2020 г.)
Параграф единствен. В чл. 86, ал. 3 изречение второ се заличава.
Министър:
Росен Желязков
5852
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НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ
НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
НАРЕДБА № 6
от 23 юли 2020 г.

за приемане на фармако-терапевтично ръководство по психични заболявания
Член единствен. С тази наредба се приема
фармако-терапевтично ръководство по психични заболявания съгласно приложението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приложението се публикува като притурка на интернет страницата на „Държавен
вестник“.
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§ 2. Тази наредба се приема на основание
чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.
§ 3. Указания по прилагането на тази
наредба се дават от Националния съвет по
цени и реимбу рсиране на лекарствените
продукти.
§ 4. Наредбата е приета с Решение на
Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти съгласно
Протокол № 393 от 23.07.2020 г.
Председател:
Николай Данчев
5626
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-76
от 17 юли 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във
връзка със заявление вх. № 09-16187-30.01.2020 г.
от СГКК – Благоевград, и приложените към него
документи и материали, определени по чл. 58 и
75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на: с. Коларово, EKATTE
37989, община Петрич, одобрени със Заповед
№ РД-18-618 от 3.11.2017 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 37989.1.43:
площ: 4796 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата чрез МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 37989.1.44:
площ: 2149 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата чрез МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 37989.1.45:
площ: 3421 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата чрез МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 37989.1.46:
площ: 157 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 37989.1.47:
площ: 13 612 кв. м, за водостопанско, хидромел иорат и вно с ъ ор ъ жен ие, с обс т венос т на
МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 37989.1.48:
площ: 58 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 37989.9.17:
площ: 37 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата чрез МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 37989.9.18:
площ: 8897 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата чрез МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 37989.9.19:
площ: 9669 кв. м, водно течение, река, собственост
на държавата чрез МОСВ;
поземлен имот с идентификатор 37989.9.20:
площ: 4808 кв. м, водоем, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 37989.12.44:
площ: 2404 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 37989.12.45:
площ: 832 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 37989.24.13:
площ: 1417 кв. м, водоем, собственост на Община
Петрич;

поземлен имот с идентификатор 37989.36.52:
площ: 1319 кв. м, водоем, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 37989.43.28:
площ: 21 461 кв. м, за водостопанско, хидромел иорат и вно с ъор ъ жен ие, собс т венос т на
МЗХ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 37989.57.14:
площ: 196 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 37989.57.15:
площ: 357 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 37989.58.55:
площ: 150 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 37989.58.56:
площ: 47 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
поземлен имот с идентификатор 37989.58.57:
площ: 38 кв. м, нива, собственост на Вельо Иванов Петров;
поземлен имот с идентификатор 37989.59.45:
площ: 932 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 37989.59.46:
площ: 105 кв. м, нива, собственост на Илия
Стойков Пехливанов;
поземлен имот с идентификатор 37989.59.47:
площ: 626 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 37989.59.48:
площ: 2127 кв. м, пасище, собственост на „МБИЛД
2007“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 37989.62.94:
площ: 33 кв. м, за местен път, собственост на
Община Петрич;
поземлен имот с идентификатор 37989.78.43:
площ: 794 кв. м, пасище, собственост на Община
Петрич;
сграда с идентификатор 37989.52.79.1: площ:
91 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 37989.59.556.1: площ:
56 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 37989.59.556.2: площ:
9 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 37989.59.556.3: площ:
108 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 37989.90.367.1: площ:
16 кв. м, култова, религиозна сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 37989.90.368.1: площ:
91 кв. м, култова, религиозна сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 37989.90.370.1: площ:
505 кв. м, хотел, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 37989.90.370.2: площ:
28 кв. м, курортна, туристическа сграда, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 37989.90.370.3: площ:
27 кв. м, курортна, туристическа сграда, няма
данни за собственост;
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сграда с идентификатор 37989.90.370.4: площ:
28 кв. м, курортна, туристическа сграда, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 37989.90.370.5: площ:
57 кв. м, курортна, туристическа сграда, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 37989.90.370.6: площ:
62 кв. м, курортна, туристическа сграда, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 37989.90.370.7: площ:
33 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 37989.90.370.8: площ:
20 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 37989.1.40: за
водостопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на държавата чрез Министерството
на земеделието и храните, площ преди промяната: 8061 кв. м, площ след промяната: 394 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.1.41:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 7172 кв. м, площ след промяната:
6774 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.1.42: за
водостопанско, хидромелиоративно съоръжение,
данни преди промяната: собственост на държавата
чрез Министерството на земеделието и храните, площ: 62 296 кв. м, данни след промяната:
собственост на държавата чрез Министерството
на земеделието и храните и МЗХ – ХМС, площ:
42 838 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.6.5:
нива, собственост на Иван Славчев Димитров,
площ преди промяната: 3897 кв. м, площ след
промяната: 3812 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.6.6:
нива, собственост на Иван Георгиев Бишев,
площ преди промяната: 3587 кв. м, площ след
промяната: 3412 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.6.7:
нива, собственост на Георги Костов Иванов,
площ преди промяната: 963 кв. м, площ след
промяната: 836 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.6.8: нива,
собственост на Евтим Димитров Караманов,
площ: 6300 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.6.9:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5495 кв. м, площ след промяната:
3894 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.6.30:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 4510 кв. м, площ след промяната:
4467 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.6.38:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 45 111 кв. м, площ след промяната:
43 022 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.7.85: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
10 495 кв. м, площ след промяната: 9357 кв. м;

ВЕСТНИК

БРОЙ 71

поземлен имот с идентификатор 37989.8.2:
нива, собственост на Василка Вангелова Точкова,
площ: 5202 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.8.3:
нива, собственост на Иван Илиев Костов, площ:
2998 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.8.4:
нива, собственост на Николай Вангелов Точков,
площ: 994 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.8.5:
нива, собственост на Василка Вангелова Точкова
и Николай Вангелов Точков, площ: 3406 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.9.521:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 71 515 кв. м, площ след промяната: 54 454 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.11.18: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
2097 кв. м, площ след промяната: 2241 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.11.25:
нива, собственост на Крум Костов Станков,
площ: 4009 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.12.93:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 55 414 кв. м, площ след промяната:
55 250 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.12.161:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 58 324 кв. м, площ след промяната: 56 807 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.12.163:
нива, собственост на Кирил Петров Яков, площ:
5342 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.12.165:
водоем, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1926 кв. м, площ след промяната: 2820 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.12.171: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
1318 кв. м, площ след промяната: 385 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.12.311:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 6599 кв. м, площ след промяната:
3990 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.14.19:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 10 607 кв. м, площ след промяната: 10 212 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.14.27:
водоем, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2548 кв. м, площ след промяната: 3148 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.20.164:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 3924 кв. м, площ след промяната: 4648 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.24.317:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 54 972 кв. м, площ след промяната: 53 556 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.25.34:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2681 кв. м, площ след промяната: 3596 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 37989.25.278:
водоем, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1649 кв. м, площ след промяната: 591 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.28.288:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 6844 кв. м, площ след промяната:
6808 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.36.5:
нива, собственост на Иван Пецев Рупчев, площ:
5795 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.36.50:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 10 021 кв. м, площ след промяната: 8702 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.39.24:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 739 кв. м, площ след промяната:
727 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.39.27:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1638 кв. м, площ след промяната:
1518 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.39.32:
водоем, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 4163 кв. м, площ след промяната: 5162 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.39.429:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 8022 кв. м, площ след промяната: 7155 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.40.1:
нива, собственост на Община Петрич, площ:
площ преди промяната: 2767 кв. м, площ след
промяната: 2679 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.40.2:
нива, собственост на Нове Лозанов Трайков,
площ: 1608 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.40.3:
нива, собственост на Спас Иванов Въчков, площ
преди промяната: 3203 кв. м, площ след промяната: 2984 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.40.9:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1139 кв. м, площ след промяната: 540 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.40.10:
водоем, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2328 кв. м, площ след промяната: 3271 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.43.1:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 7540 кв. м, площ след промяната: 7329 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.43.4:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 7480 кв. м, площ след промяната:
7636 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.43.5:
друг вид земеделска земя, собственост на Община
Петрич, площ преди промяната: 3061 кв. м, площ
след промяната: 2781 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.43.6:
нива, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 620 кв. м, площ след промяната: 492 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 37989.43.7: за
водостопанско, хидромелиоративно съоръжение,
собственост на държавата чрез Министерството
на земеделието и храните, площ преди промяната:
21 512 кв. м, площ след промяната: 3744 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.43.27: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
2062 кв. м, площ след промяната: 2155 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.44.1:
нива, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1089 кв. м, площ след промяната: 177 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.44.2:
нива, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 941 кв. м, площ след промяната: 934 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.47.2:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 55 887 кв. м, площ след промяната: 55 801 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.47.3:
водоем, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 4813 кв. м, площ след промяната: 4900 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.57.2:
нива, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 997 кв. м, площ след промяната: 986 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.57.13:
нива, собственост на Кирил Илиев Гоцков, площ:
3026 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.57.18: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
820 кв. м, площ след промяната: 455 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.57.19:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 34 730 кв. м, площ след промяната: 31 940 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.57.363:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 5744 кв. м, площ след промяната:
5682 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.58.11:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 718 кв. м, площ след промяната:
707 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.58.13:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 357 кв. м, площ след промяната: 45 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.58.21:
нива, собственост на Марио Милчев Великов,
площ: 706 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.58.22:
нива, собственост на Димитрина Кирилова Илиева, площ: 1088 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.58.23:
нива, собственост на Иван Георгиев Бишев, площ
преди промяната: 174 кв. м, площ след промяната: 14 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.58.24:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 31 410 кв. м, площ след промяната: 30 102 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 37989.58.29:
нива, собственост на Стоян Петров Балевуров,
площ: 496 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.58.38:
нива, собственост на Димитър Николов Граминов,
площ: 963 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.58.39:
нива, собственост на Вельо Иванов Петров, площ
преди промяната: 483 кв. м, площ след промяната: 151 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.58.52:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 19 553 кв. м, площ след промяната: 18 099 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.58.53: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
639 кв. м, площ след промяната: 556 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.58.54:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 12 714 кв. м, площ след промяната: 11 464 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.58.60:
нива, собственост на Велик Иванов Бабулев,
площ: 1449 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.59.1:
нива, собственост на Георги Кръстев Чакински,
площ: 1351 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.59.2:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 1593 кв. м, площ след
промяната: 3598 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.59.3:
данни преди промяната: пасище, собственост на
Община Петрич, площ: 1449 кв. м, данни след
промяната: друг вид земеделска земя, собственост
на Община Петрич, площ: 70 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.59.4:
нива, собственост на Илия Стойков Пехливанов,
площ преди промяната: 996 кв. м, площ след
промяната: 19 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.59.10:
нива, собственост на Петър Иванов Великов,
площ: 7118 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.59.11:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 2139 кв. м, площ след промяната:
1330 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.59.17:
водоем, собственост на Община Петрич, площ:
19 949 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.59.21: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
1763 кв. м, площ след промяната: 1725 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.59.27: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
2752 кв. м, площ след промяната: 2053 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.59.34:
пасище, собственост на „МБИЛД 2007“ – ЕООД,
площ преди промяната: 96 117 кв. м, площ след
промяната: 93 990 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.59.35:
пасище, собственост на Ванчо Костов Чакински,
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площ преди промяната: 2156 кв. м, площ след
промяната: 2065 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.59.39: пасище, собственост на „Фамили Партнерс“ – ООД,
площ: 2000 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.59.43: пасище, собственост на „Фамили Партнерс“ – ООД,
площ преди промяната: 12 987 кв. м, площ след
промяната: 12 710 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.59.44:
пасище, собственост на Георги Лефтеров Божинов,
площ: 20 002 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.59.364:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 24 178 кв. м, площ след промяната:
24 043 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.59.483:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 167 кв. м, площ след промяната: 146 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.60.123:
дере, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1038 кв. м, площ след промяната:
865 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.60.154:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1459 кв. м, площ след промяната: 1444 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.60.347:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 1240 кв. м, площ след промяната:
1165 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.60.351:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2162 кв. м, площ след промяната: 3124 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.60.352:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 12 512 кв. м, площ след
промяната: 19 921 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.62.1:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1841 кв. м, площ след промяната:
1825 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.62.6:
нива, собственост на „Лопово“ – ЕООД, площ
преди промяната: 775 кв. м, площ след промяната: 743 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.62.11:
нива, собственост на Иван Илиев Костов, площ:
614 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.62.33: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
1803 кв. м, площ след промяната: 2117 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.62.35:
водоем, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 11 268 кв. м, площ след промяната: 11 955 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.62.36:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 2117 кв. м, площ след промяната: 1291 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.62.46:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
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преди промяната: 2139 кв. м, площ след промяната: 2121 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.62.62: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
197 кв. м, площ след промяната: 266 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.62.64:
нива, собственост на Серафим Танчев Стойчев,
площ преди промяната: 448 кв. м, площ след
промяната: 439 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.64.256:
за местен път, собственост на Община Петрич,
площ преди промяната: 8304 кв. м, площ след
промяната: 11 483 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.64.258:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Петрич, площ преди
промяната: 2196 кв. м, площ след промяната:
1716 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.64.514:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1210 кв. м, площ след промяната: 917 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.66.21:
нива, собственост на Мита Иванов Пасков, площ
преди промяната: 3142 кв. м, площ след промяната: 3014 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.66.37:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 7109 кв. м, площ след промяната: 7028 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.66.50: за
друг вид производствен, складов обект, собственост на „Агро ПМ Груп“ – ЕООД, площ преди
промяната: 5504 кв. м, площ след промяната:
5002 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.66.255:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 663 кв. м, площ след промяната: 642 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.66.547:
пасище, собственост на Ленка Георгиева Стоименова, площ: 1519 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.66.553:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1929 кв. м, площ след промяната: 1437 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.66.555:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 821 кв. м, площ след промяната: 708 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.78.34:
ливада, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 1266 кв. м, площ след промяната: 1099 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.78.36:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1724 кв. м, площ след промяната:
1642 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.78.38: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
2279 кв. м, площ след промяната: 2341 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.78.226:
водоем, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 7293 кв. м, площ след промяната: 6686 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 37989.83.60: за
друг вид водно течение, водна площ, съоръжение,
собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 573 кв. м, площ след промяната: 566 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.83.61:
нива, собственост на Серафим Танчев Стойчев,
площ преди промяната: 785 кв. м, площ след
промяната: 726 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.83.64:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 1031 кв. м, площ след промяната:
761 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.83.66:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 333 кв. м, площ след промяната:
256 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.83.72: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
3828 кв. м, площ след промяната: 3818 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.83.75:
нива, собственост на Вельо Вангелов Митрев,
площ преди промяната: 1085 кв. м, площ след
промяната: 983 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.83.85: за
селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Петрич, площ преди промяната:
709 кв. м, площ след промяната: 695 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.83.88:
пасище, собственост на Милуш Атанасов Кръстев,
площ: 247 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.83.89:
пасище, собственост на Община Петрич, площ
преди промяната: 5245 кв. м, площ след промяната: 4961 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.83.90:
пасище, собственост на Милуш Атанасов Кръстев,
площ: 225 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.83.99:
нива, собственост на Петър Стоянов Попов,
площ: 1129 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.83.131:
нива, собственост на Община Петрич, площ преди промяната: 724 кв. м, площ след промяната:
470 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.83.132:
нива, собственост на Милуш Атанасов Кръстев,
площ преди промяната: 1873 кв. м, площ след
промяната: 1874 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 37989.90.383:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на държавата чрез ТП „ДГС – Петрич“, площ
преди промяната: 7 013 614 кв. м, площ след
промяната: 7 013 372 кв. м.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

5584

Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № КД-14-78
от 17 юли 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във
връзка със заявление вх. № 09-26533-18.02.2020 г.
от СГКК – Шумен, и приложените към него
документи и материали, определени по чл. 58 и
75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането
на кадастралната карта и кадастралните регистри, и за отстраняване на явна фактическа
грешка одобрявам изменението в кадастралната
карта и кадастралните регистри на: с. Сушина,
EKATTE 70398, община Върбица, одобрени със
заповеди № РД-18-41 от 29.06.2010 г. и № РД-18698 от 13.03.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 70398.1.19:
площ: 1321 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.1.20:
площ: 1499 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.5.7:
площ: 221 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.7.14:
площ: 992 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.7.15:
площ: 3166 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.7.16:
площ: 808 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.12.12:
площ: 1626 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.18.30:
площ: 34 кв. м, нива, собственост на ЕТ Мобидик Даниел Пенчев, Мехмед Мехмедов Чаушев
и „Агри Холдинг“ – ЕООД;
поземлен имот с идентификатор 70398.18.31:
площ: 433 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.20.28:
площ: 122 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.20.29:
площ: 1565 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.30.4:
площ: 1448 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 70398.39.17:
площ: 1543 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.40.9:
площ: 448 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.51.28:
площ: 2619 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.224.256:
площ: 2509 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.201.947:
площ: 906 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.202.946:
площ: 401 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Емил Златков Марков, Верка Рачева
Маркова, Марин Ангелов Топалов и Стефка
Добрева Топалова;
поземлен имот с идентификатор 70398.202.947:
площ: 706 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.205.81:
площ: 554 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.205.82:
площ: 263 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.205.83:
площ: 189 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.205.84:
площ: 239 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.205.85:
площ: 254 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.205.86:
площ: 952 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.205.87:
площ: 239 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.205.88:
площ: 412 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.205.89:
площ: 111 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.205.90:
площ: 579 кв. м, друг вид поземлен имот без оп-
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ределено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.205.91:
площ: 66 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.207.67:
площ: 1207 кв. м, пасище, собственост на Община
Върбица;
поземлен имот с идентификатор 70398.207.68:
площ: 168 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.207.69:
площ: 210 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.212.326:
площ: 589 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 70398.212.327:
площ: 466 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 70398.212.328:
площ: 92 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица;
поземлен имот с идентификатор 70398.212.329:
площ: 348 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица;
поземлен имот с идентификатор 70398.213.225:
площ: 1194 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.214.360:
площ: 1821 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.1000:
площ: 306 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.1001:
площ: 385 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.1002:
площ: 360 кв. м, за друг поземлен имот за движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.217.229:
площ: 77 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.219.98:
площ: 9660 кв. м, пасище, собственост на Община
Върбица;
поземлен имот с идентификатор 70398.219.99:
площ: 2717 кв. м, дере, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.219.100:
площ: 374 кв. м, за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица;
поземлен имот с идентификатор 70398.219.101:
площ: 3560 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Върбица;
поземлен имот с идентификатор 70398.219.102:
площ: 1206 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Върбица;
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поземлен имот с идентификатор 70398.219.103:
площ: 725 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.221.235:
площ: 3239 кв. м, нива, собственост на Карадемирско народно училище;
поземлен имот с идентификатор 70398.223.71:
площ: 7324 кв. м, пасище, собственост на Община
Върбица;
поземлен имот с идентификатор 70398.223.72:
площ: 1320 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.971:
площ: 5483 кв. м, широколистна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.972:
площ: 340 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.973:
площ: 2842 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.974:
площ: 6159 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.975:
площ: 996 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.976:
площ: 348 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.977:
площ: 439 кв. м, широколистна гора, собственост
на държавата чрез МЗХГ „Североизточно държавно предприятие“ ДП – ТП „ДГС Преслав“;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.978:
площ: 416 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.979:
площ: 2343 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.980:
площ: 804 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.981:
площ: 17 318 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.982:
площ: 6421 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.983:
площ: 1305 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.984:
площ: 145 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.985:
площ: 264 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 70398.216.986:
площ: 4097 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.987:
площ: 2980 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.988:
площ: 9879 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.989:
площ: 6258 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.990:
площ: 376 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.991:
площ: 361 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.992:
площ: 4953 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.993:
площ: 6742 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.994:
площ: 2380 кв. м, друг вид поземлен имот без
определено стопанско предназначение, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.995:
площ: 2077 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.996:
площ: 3014 кв. м, широколистна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.997:
площ: 1001 кв. м, широколистна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.998:
площ: 231 266 кв. м, широколистна гора, собственост на държавата чрез МЗХГ „Североизточно
държавно предприятие“ ДП – ТП „ДГС Преслав“;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.999:
площ: 497 кв. м, друг вид дървопроизводителна
гора, собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.1003:
площ: 614 кв. м, широколистна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 70398.18.1:
нива, собственост на ЕТ Мобидик Даниел Пенчев, Мехмед Мехмедов Чаушев и „Агри Холдинг“ – ЕООД, площ преди промяната: 9998 кв. м,
площ след промяната: 9466 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.18.27:
данни преди промяната: площ: 4795 кв. м, ниско
застрояване (до 10 м), данни след промяната:
площ: 22 328 кв. м, за местен път, собственост
на Община Върбица;
поземлен имот с идентификатор 70398.18.29:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Върбица, площ преди
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промяната: 1377 кв. м, площ след промяната:
1340 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.20.26:
данни преди промяната: площ: 9973 кв. м, ниско
застрояване (до 10 м), данни след промяната:
площ: 5461 кв. м, за местен път, собственост на
Община Върбица;
поземлен имот с идентификатор 70398.20.27:
широколистна гора, собственост на МЗХ „Североизточно държавно предприятие“ ДП – ТП „ДГС
Преслав“, площ преди промяната: 23 775 кв. м,
площ след промяната: 22 626 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.224.56:
нива, собственост на Етем Салиев Юмеров,
площ преди промяната: 19 938 кв. м, площ след
промяната: 18 897 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.224.60:
нива, собственост на Мехмед Мустафа Дюлгеров,
площ преди промяната: 17 917 кв. м, площ след
промяната: 17 585 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.224.120:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 28 368 кв. м, площ след промяната:
27 231 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.201.131:
иглолистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ
преди промяната: 726 703 кв. м, площ след промяната: 721 450 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.201.138:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 6805 кв. м, площ след промяната:
6686 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.201.943:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 33 190 кв. м, площ след промяната: 33 158 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.202.2:
нива, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 4879 кв. м, площ след промяната: 4801 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.202.4:
нива, собственост на Орлин Христов Асенов,
площ преди промяната: 6240 кв. м, площ след
промяната: 6051 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.202.7:
нива, собственост на Хасан Мустафов Узунов,
площ преди промяната: 4828 кв. м, площ след
промяната: 4789 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.202.22:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 2293 кв. м, площ след промяната:
2237 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.202.63:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 4173 кв. м,
площ след промяната: 4079 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.202.67:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 7899 кв. м, площ след промяната: 7602 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.202.69:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 14 440 кв. м,
площ след промяната: 13 919 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 70398.202.75:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 24 886 кв. м,
площ след промяната: 23 035 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.202.104:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 88 078 кв. м,
площ след промяната: 87 843 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.202.937:
друг вид земеделска земя, собственост на Емил
Златков Марков, Верка Рачева Маркова, Марин
Ангелов Топалов и Стефка Добрева Топалова,
площ преди промяната: 5333 кв. м, площ след
промяната: 3914 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.202.945:
друг вид земеделска земя, собственост на държавата, площ преди промяната: 543 кв. м, площ
след промяната: 465 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.205.9:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 33 800 кв. м,
площ след промяната: 32 953 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.205.10:
широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ,
площ преди промяната: 210 829 кв. м, площ след
промяната: 199 585 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.205.13:
широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ,
площ преди промяната: 1 126 232 кв. м, площ
след промяната: 1 119 968 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.205.30:
за път от републиканската пътна мрежа, собственост на държавата, площ преди промяната:
106 225 кв. м, площ след промяната: 149 371 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.205.80:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 3978 кв. м, площ след промяната:
3941 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.207.16:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 2354 кв. м, площ след промяната:
2271 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.207.39:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 44 295 кв. м,
площ след промяната: 40 726 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.207.66:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 8445 кв. м, площ след промяната: 6412 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.211.26:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 9399 кв. м,
площ след промяната: 9313 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.211.27:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 291 кв. м,
площ след промяната: 275 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.212.3:
нива, собственост на Мюстеджеб Мехмедов Алиев,
площ преди промяната: 7440 кв. м, площ след
промяната: 7329 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.212.10:
нива, собственост на Мехмед Мустафов Чалъков,
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площ преди промяната: 7335 кв. м, площ след
промяната: 6844 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.212.11:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 135 313 кв. м,
площ след промяната: 135 293 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.212.64:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 10111 кв. м, площ след промяната: 8641 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.212.65:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 1358 кв. м,
площ след промяната: 646 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.212.77:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 22 953 кв. м,
площ след промяната: 20 124 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.212.78:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 38 183 кв. м,
площ след промяната: 37 660 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.212.108:
за местен път, собственост на община Върбица,
площ преди промяната: 5641 кв. м, площ след
промяната: 5158 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.212.113:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 88 676 кв. м,
площ след промяната: 86 154 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.212.223:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 4723 кв. м, площ след промяната:
3905 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.212.323:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната:
2696 кв. м, площ след промяната: 2249 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.213.106:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 25 157 кв. м,
площ след промяната: 24 111 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.213.224:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната:
2822 кв. м, площ след промяната: 2825 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.214.59:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 17 551 кв. м, площ след промяната: 16 579 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.214.358:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 8378 кв. м, площ след промяната: 8164 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.215.253:
язовир, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 944 926 кв. м, площ след промяната:
944 900 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.107:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Върбица, площ преди промяната:
12 078 кв. м, площ след промяната: 11 919 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.218.44:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Върбица, площ преди
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промяната: 5104 кв. м, площ след промяната:
4040 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.218.49:
ливада, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 23 450 кв. м, площ след промяната: 23 424 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.218.944:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Върбица, площ преди промяната:
1974 кв. м, площ след промяната: 813 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.219.6:
нива, собственост на Мехмед Адем Ахмед, площ
преди промяната: 5561 кв. м, площ след промяната: 5405 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.219.10:
нива, собственост на Али Раимов Алиев, площ
преди промяната: 8001 кв. м, площ след промяната: 7307 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.219.19:
нива, собственост на Орлин Христов Асенов,
площ преди промяната: 8798 кв. м, площ след
промяната: 6370 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.219.23:
нива, собственост на Орлин Христов Асенов,
площ преди промяната: 3699 кв. м, площ след
промяната: 2219 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.219.27:
нива, собственост на Орлин Христов Асенов,
площ преди промяната: 3893 кв. м, площ след
промяната: 3582 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.219.41:
язовир, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 51 323 кв. м, площ след промяната: 74 300 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.219.44:
данни преди промяната: за селскостопански,
горски, ведомствен път, собственост на земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ и Община Върбица, площ:
14 732 кв. м, данни след промяната: за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост
на Община Върбица, площ: 6036 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.219.45:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 35 234 кв. м, площ след промяната: 10 349 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.219.86:
данни преди промяната: за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, площ: 5217 кв. м,
данни след промяната: друг вид поземлен имот
без определено стопанско предназначение, площ:
1900 кв. м, собственост на МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 70398.219.87:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 722 кв. м,
площ след промяната: 583 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.219.88:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 11 862 кв. м, площ след промяната: 10 699 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.220.1:
нива, собственост на Петко Колев Пенчев и
Юсмюгюл Али Мехмед, площ преди промяната:
14 938 кв. м, площ след промяната: 14 052 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.220.2:
нива, собственост на Садика Бекир Мехмед, Неша
Байчева Мехмед, Мартин Мартинов Лефтеров,
Байся Мехмед Бекир и Севджан Ремзи Хюсмян,
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площ преди промяната: 11 997 кв. м, площ след
промяната: 11 568 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.220.90:
водно течение, река, собственост на държавата – МОСВ, площ преди промяната: 3572 кв. м,
площ след промяната: 3524 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.220.235:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 2247 кв. м, площ след промяната:
2208 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.221.8:
нива, собственост на Карадемирско народно училище, площ преди промяната: 4294 кв. м, площ
след промяната: 630 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.221.89:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 1956 кв. м, площ след промяната: 1143 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.221.234:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на община Върбица, площ преди
промяната: 3203 кв. м, площ след промяната:
3159 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.222.45:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Върбица, площ преди
промяната: 2637 кв. м, площ след промяната:
2582 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.223.1:
нива, собственост на Осман Хасан Пелванов,
площ преди промяната: 1501 кв. м, площ след
промяната: 767 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.223.51:
пасище, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 37 410 кв. м, площ след промяната: 28 825 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.223.70:
пасище, собственост на Пламен Иванов Петков,
площ преди промяната: 9599 кв. м, площ след
промяната: 9575 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.224.254:
язовир, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди
промяната: 539 317 кв. м, площ след промяната:
539 043 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.21:
нива, собственост на Община Върбица, площ
преди промяната: 1922 кв. м, площ след промяната: 1921 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.143:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 76 227 кв. м,
площ след промяната: 57 491 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.156:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 67 179 кв. м,
площ след промяната: 43 928 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.157:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 1921 кв. м,
площ след промяната: 1118 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.158:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 10 954 кв. м,
площ след промяната: 10 881 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.159:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
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на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 3720 кв. м,
площ след промяната: 2567 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.160:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 49 295 кв. м,
площ след промяната: 26 198 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.161:
данни преди промянта: за селскостопански, горски, ведомствен път, площ: 31 678 кв. м, данни
след промяната: за местен път, площ: 78 441 кв. м,
собственост на МЗГ – ДЛ;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.162:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди пром яната:
140 440 кв. м, площ след промяната: 138 215 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.163:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗХ – СИДП ДП ТП „ДГС Преслав“, площ
преди промяната: 74 079 кв. м, площ след промяната: 74 071 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.164:
дивечова нива, собственост на МЗХ – СИДП
ДП ТП „ДГС Преслав“, площ преди промяната:
55 640 кв. м, площ след промяната: 55 275 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.195:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 2887 кв. м,
площ след промяната: 2181 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.196:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 5583 кв. м,
площ след промяната: 4892 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.197:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 6988 кв. м,
площ след промяната: 6288 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.198:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 9579 кв. м,
площ след промяната: 9264 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.203:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 8674 кв. м,
площ след промяната: 3839 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.205:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗХ – СИДП ДП ТП „ДГС Преслав“, площ
преди промяната: 277 кв. м, площ след промяната: 273 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.209:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди пром яната:
107 026 кв. м, площ след промяната: 96 894 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.212:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост на МЗГ – ДЛ, площ преди пром яната:
127 966 кв. м, площ след промяната: 123 635 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.302:
широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ,
площ преди промяната: 26 485 кв. м, площ след
промяната: 13 981 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.304:
широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ,
площ преди промяната: 31 047 кв. м, площ след
промяната: 24 046 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.952:
широколистна гора, собственост на държавата
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чрез МЗХГ „Североизточно държавно предприятие“ ДП – ТП „ДГС Преслав“, площ преди
промяната: 59 250 кв. м, площ след промяната:
59 224 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.953:
данни преди промяната: за селскостопански,
горски, ведомствен път, площ: 3591 кв. м, данни
след промяната: за местен път, площ: 3581 кв. м,
собственост на държавата чрез МЗХГ „Североизточно държавно предприятие“ ДП – ТП „ДГС
Преслав“;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.960:
широколистна гора, собственост на държавата
чрез МЗХГ „Североизточно държавно предприятие“ ДП – ТП „ДГС Преслав“, площ преди
промяната: 2 771 352 кв. м, площ след промяната:
2 771 302 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.961:
широколистна гора, собственост на държавата
чрез МЗХГ „Североизточно Държавно предприятие“ ДП – ТП „ДГС Преслав“, площ преди
промяната: 3 717 746 кв. м, площ след промяната:
3 460 818 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.962:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на държавата чрез МЗХГ „Североизточно
държавно предприятие“ ДП – ТП „ДГС Преслав“,
площ преди промяната: 9498 кв. м, площ след
промяната: 9457 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.216.968:
широколистна гора, собственост на Държавата
чрез МЗХГ „Североизточно Държавно предприятие“ ДП – ТП „ДГС Преслав“, площ преди
промяната: 267 133 кв. м, площ след промяната:
266 238 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 70398.5.6:
площ: 3886 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Върбица;
поземлен имот с идентификатор 70398.7.12:
площ: 3050 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Върбица;
поземлен имот с идентификатор 70398.39.15:
площ: 11 595 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Върбица;
поземлен имот с идентификатор 70398.51.27:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на Община Върбица, площ: 10 616 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 70398.219.97:
площ: 939 кв. м, за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗГ – ХМС.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
Изпълнителен директор:
В. Коритарова
5586
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ЗАПОВЕД № КД-14-79
от 17 юли 2020 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във връзка със заявления вх. № 09-96684-29.10.2019 г., вх.
№ 09-96682-29.10.2019 г., вх. № 09-96679-29.10.2019 г.
и вх. № 09-96680-29.10.2019 г. от СГКК – Велико
Търново, и приложените към тях документи и
материали, определени по чл. 58 и чл. 75 от
Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за
съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на:
I. Гр. Горна Оряховица, EKATTE 16359, община
Горна Оряховица, одобрени със заповеди № РД-181539 от 31.08.2018 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
и № РД-18-04-275 от 9.10.2008 г. на началника на
СГКК – Велико Търново, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 16359.15.905:
площ: 1887 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 16359.14.2:
площ: 4772 кв. м, гори и храсти в земеделска
земя, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 16359.71.3:
площ: 50 кв. м, нелесопригодна площ – дървесна
растителност, храсти, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 16359.35.6:
площ: 387 кв. м, гробищен парк, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.3:
площ: 6348 кв. м, пасище, собственост на Община
Горна Оряховица;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.4:
площ: 2659 кв. м, за животновъдна ферма, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.5:
площ: 3970 кв. м, за животновъдна ферма, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.315.1: площ:
24 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.667.1: площ:
1170 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.667.2: площ:
146 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.667.3: площ:
174 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.667.4: площ:
18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.667.5: площ:
448 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.10.7.1: площ:
65 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.10.7.2: площ:
49 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
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сграда с идентификатор 16359.10.42.6: площ:
35 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.11.99.1: площ:
125 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.11.99.2: площ:
3 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 16359.11.99.3: площ:
32 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.11.99.4: площ:
51 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.11.99.5: площ:
12 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.11.194.1: площ:
58 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.11.194.2: площ:
52 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.11.194.3: площ:
74 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.11.300.1: площ:
12 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.31.58.1: площ:
144 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 16359.31.58.2: площ:
77 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 16359.31.58.3: площ:
167 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 16359.31.58.4: площ:
72 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.31.58.5: площ:
19 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.31.58.6: площ:
29 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.32.4.1: площ:
448 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.32.4.2: площ:
169 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.32.4.3: площ:
154 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.32.4.4: площ:
27 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.32.4.5: площ:
13 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.32.4.6: площ:
264 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
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сграда с идентификатор 16359.32.4.7: площ:
62 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.32.4.8: площ:
493 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.32.4.9: площ:
334 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.32.4.10: площ:
7 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.32.4.11: площ:
39 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.32.45.1: площ:
79 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.31.29.1: площ:
14 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.33.112.1: площ:
181 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.33.112.2: площ:
60 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.33.112.3: площ:
18 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.33.112.4: площ:
99 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.33.112.5: площ:
21 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.519.134.1: площ:
103 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.519.134.2: площ:
16 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.12.147.1: площ:
198 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.12.147.2: площ:
205 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.12.147.3: площ:
123 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.12.147.4: площ:
123 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.12.147.5: площ:
168 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.12.147.6: площ:
173 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.12.147.7: площ:
58 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.12.147.8: площ:
181 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
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сграда с идентификатор 16359.12.147.9: площ:
463 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.12.147.10: площ:
6 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.12.147.11: площ:
22 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.12.147.12: площ:
157 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.12.147.13: площ:
363 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.12.147.14: площ:
215 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.12.147.15: площ:
441 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.12.147.16: площ:
108 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.12.147.17: площ:
7 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.12.147.18: площ:
7 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.12.147.19: площ:
537 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.12.147.20: площ:
256 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.82.337.1: площ:
26 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.36.24.1: площ:
23 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 16359.36.406.1: площ:
83 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.36.407.1: площ:
136 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.74.1858.1: площ:
63 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 16359.74.1858.2: площ:
30 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.242.1.1: площ:
18 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.242.2.1: площ:
19 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.242.3.6: площ:
125 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 16359.242.3.7: площ:
33 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
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сграда с идентификатор 16359.242.3.8: площ:
48 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 16359.232.2.1: площ:
150 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 16359.232.2.2: площ:
9 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.232.5.1: площ:
41 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.232.5.2: площ:
50 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.232.6.1: площ:
582 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 16359.232.6.2: площ:
80 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 16359.233.1.1: площ:
1200 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 16359.233.1.2: площ:
1449 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 16359.233.1.3: площ:
518 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 16359.233.1.4: площ:
123 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 16359.233.2.1: площ:
310 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 16359.16.260.1: площ:
58 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.16.260.2: площ:
23 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.16.260.3: площ:
4 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.20.384.1: площ:
500 кв. м, курортна, туристическа сграда, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.20.384.2: площ:
11 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.26.280.1: площ:
385 кв. м, курортна, туристическа сграда, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.24.152.1: площ:
1009 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.24.152.2: площ:
26 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.24.559.2: площ:
447 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.1: площ:
35 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
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сграда с идентификатор 16359.25.299.2: площ:
19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.3: площ:
19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.4: площ:
19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.5: площ:
19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.6: площ:
18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.7: площ:
19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.8: площ:
19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.9: площ:
19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.10: площ:
20 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.11: площ:
18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.12: площ:
20 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.13: площ:
18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.14: площ:
18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.15: площ:
18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.16: площ:
18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.17: площ:
19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.18: площ:
19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.19: площ:
18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.20: площ:
20 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.21: площ:
19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.22: площ:
21 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.23: площ:
19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
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сграда с идентификатор 16359.25.299.24: площ:
18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.25: площ:
18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.26: площ:
18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.27: площ:
17 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.28: площ:
24 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.29: площ:
20 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.30: площ:
18 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.31: площ:
19 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.25.299.32: площ:
20 кв. м, хангар, депо, гараж, няма данни за
собственост;
сграда с идентификатор 16359.14.763.1: площ:
42 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.14.763.2: площ:
22 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.14.763.3: площ:
16 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.14.763.4: площ:
17 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.14.763.5: площ:
5 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 16359.14.782.1: площ:
11 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.15.23.1: площ:
56 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.15.200.1: площ:
44 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.15.200.2: площ:
30 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.15.200.3: площ:
9 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 16359.15.200.4: площ:
4 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 16359.15.202.1: площ:
44 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.15.242.1: площ:
30 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
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сграда с идентификатор 16359.15.242.2: площ:
21 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.15.247.1: площ:
112 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.15.247.2: площ:
71 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.15.248.1: площ:
91 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.15.746.1: площ:
75 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.15.746.2: площ:
38 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.15.746.3: площ:
7 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 16359.15.746.4: площ:
10 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.15.760.1: площ:
52 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.46.397.1: площ:
629 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.14.208.3: площ:
125 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.14.208.4: площ:
37 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.39.153.1: площ:
117 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.39.153.2: площ:
71 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.39.153.3: площ:
64 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.39.153.4: площ:
68 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.39.153.5: площ:
80 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.39.153.6: площ:
82 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.39.153.7: площ:
7 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.39.153.8: площ:
40 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.39.153.9: площ:
35 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 16359.39.153.10: площ:
19 кв. м, друг вид сграда за обитаване, няма
данни за собственост.
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2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 16359.33.66:
за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХГ – ХМС, площ преди
промяната: 65 461 кв. м, площ след промяната:
65 293 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.33.126:
пасище, собственост на МЗХГ – ХМС, площ преди
промяната: 35 096 кв. м, площ след промяната:
34 805 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.33.130:
за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХГ – ХМС, площ преди
промяната: 1158 кв. м, площ след промяната:
1012 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.33.131:
нива, собственост на МЗХГ – ХМС, площ преди
промяната: 12 135 кв. м, площ след промяната:
11 400 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.33.132:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на държавата – МО,
площ преди промяната: 54 176 кв. м, площ след
промяната: 52 998 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.33.343:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 5093 кв. м, площ след промяната: 5020 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.506.5: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 3801 кв. м,
площ след промяната: 8829 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.519.133:
пасище, земи по чл.19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3705 кв. м, площ след промяната: 2494 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.519.134:
за извор на прясна вода, собственост на МРРБ,
площ преди промяната: 13 431 кв. м, площ след
промяната: 12 206 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.232.9:
за селскостопански, горски, ведомствен път, собственост на ДПФ – МЗХГ, площ преди промяната:
1418 кв. м, площ след промяната: 1418 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.15.17:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 997 кв. м, площ след промяната: 964 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.15.247:
нива, собственост на Ахмед Рамаданов Алиев
и Северина Атанасова Шахпазова, площ преди
промяната: 593 кв. м, площ след промяната:
593 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.15.756:
нива, собственост на Марийка Михалева Нешева, площ преди промяната: 130 кв. м, площ след
промяната: 121 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.15.758:
нива, собственост на Любомир Иванов Павлов,
площ преди промяната: 236 кв. м, площ след
промяната: 189 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.15.759:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 198 кв. м, площ след промяната: 109 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 16359.15.761:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на застр. извън регул., площ преди
промяната: 237 кв. м, площ след промяната:
228 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.14.187:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 114 354 кв. м, площ след промяната:
114 238 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.14.207:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Горна Оряховица, площ преди промяната:
47 783 кв. м, площ след промяната: 40 780 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.14.355: за
път от републиканската пътна мрежа, собственост
на държавата, площ преди промяната: 3942 кв. м,
площ след промяната: 19 190 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.14.720:
за друг вид застрояване, собственост на Илиян
Ангелов Филипов и Силвия Рачева Филипова,
площ преди промяната: 4310 кв. м, площ след
промяната: 4183 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.14.774:
овощна градина, земи по чл.19 ЗСПЗЗ, площ
преди промяната: 2016 кв. м, площ след промяната: 2001 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.40.201:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 5861 кв. м, площ
след промяната: 4491 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.40.356:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 2161 кв. м, площ след промяната: 2138 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.70.1531:
иглолистна гора, стоп. Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 4834 кв. м, площ след
промяната: 4527 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.70.1561:
нелесопригодна площ – дървесна растителност,
храсти, стоп. Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 4221 кв. м, площ след промяната: 3889 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.70.7606:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 2243 кв. м, площ след промяната: 2232 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.70.7664:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 3028 кв. м, площ след промяната: 3016 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.70.7673:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 1322 кв. м, площ след промяната: 1077 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.71.1510:
пасище, стоп. Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 1326 кв. м, площ след промяната: 1136 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.71.1528:
широколистна гора, собственост на Община Горна
Оряховица, площ преди промяната: 13 508 кв. м,
площ след промяната: 11 204 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 16359.71.7609:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 350 кв. м, площ след промяната: 184 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.71.7611:
нелесопригодна площ – дървесна растителност,
храсти, стоп. Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 959 кв. м, площ след промяната: 71 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.71.7625:
за местен път, собственост на Община Горна
Оряховица, площ преди промяната: 478 кв. м,
площ след промяната: 476 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.71.7659:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 242 кв. м, площ след промяната: 228 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.35.1:
изоставена орна земя, собственост на Минчо
Иванов Чокоев, площ преди промяната: 3999 кв. м,
площ след промяната: 3869 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.35.2: изоставена орна земя, собственост на Петко Христов
Рогожеров, площ преди промяната: 1600 кв. м,
площ след промяната: 1526 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.35.3:
изоставена орна земя, собственост на Вангел Вангелов Янакиев, площ преди промяната: 800 кв. м,
площ след промяната: 761 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.35.4:
изоставена орна земя, собственост на Анна Цончева Гайдова, площ преди промяната: 3000 кв. м,
площ след промяната: 2736 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.35.5:
изоставена орна земя, собственост на Фердинанд Христов Иванов, площ преди промяната:
1500 кв. м, площ след промяната: 1432 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.35.151:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на Община Горна
Оряховица, площ преди промяната: 6059 кв. м,
площ след промяната: 6047 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.35.154:
за линии на релсов транспорт, собственост на
държавата, площ преди промяната: 701 кв. м,
площ след промяната: 2008 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.35.156:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 2104 кв. м, площ
след промяната: 998 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.10.11:
гори и храсти в земеделска земя, собственост на
Община Горна Оряховица, площ преди промяната:
10 053 кв. м, площ след промяната: 10 041 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.10.21:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 2019 кв. м, площ след промяната: 1978 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.10.22:
пасище, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 2716 кв. м, площ след
промяната: 1905 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.2: за
селскостопански, горски, ведомствен път, площ
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преди промяната: 2871 кв. м, площ след промяната: 2616 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.18: за
линии на релсов транспорт, собственост на ДП
„НК „Железопътна инфраструктура“, площ преди
промяната: 7800 кв. м, площ след промяната:
13 531 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.23:
пасище, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 12 028 кв. м, площ след
промяната: 2988 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.34:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 11 924 кв. м, площ след промяната:
11 592 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.41:
за друг вид застрояване, собственост на застр.
извън регул., площ преди промяната: 1875 кв. м,
площ след промяната: 1818 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.43:
пасище, земи по чл.19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 1165 кв. м, площ след промяната: 420 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.44:
за друг вид застрояване, собственост на застр.
извън регул., площ преди промяната: 177 кв. м,
площ след промяната: 171 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.50:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 313 кв. м, площ след промяната: 290 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.99:
нива, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 16 064 кв. м, площ след
промяната: 15 805 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.184:
нива, собственост на Димитър Андонов Маринов,
площ преди промяната: 6363 кв. м, площ след
промяната: 5992 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.185:
нива, собственост на Иван Николов Генов, площ
преди промяната: 2324 кв. м, площ след промяната: 2180 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.186:
нива, собственост на Петър Тодоров Минов,
площ преди промяната: 1035 кв. м, площ след
промяната: 968 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.187:
нива, собственост на Васил Василев Шопов,
площ преди промяната: 4121 кв. м, площ след
промяната: 3836 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.188:
нива, собственост на Емил Божидаров Карабашки,
площ преди промяната: 2664 кв. м, площ след
промяната: 2477 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.189:
нива, собственост на Петър Тодоров Минов и
Мария Стоянова Ангелова, площ преди промяната: 3864 кв. м, площ след промяната: 3632 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.190:
нива, собственост на Петко Стоянов Раев, площ
преди промяната: 2387 кв. м, площ след промяната: 2262 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.191:
нива, собственост на Петър Тодоров Минов,
площ преди промяната: 2811 кв. м, площ след
промяната: 2686 кв. м;

С Т Р.

130

ДЪРЖАВЕН

поземлен имот с идентификатор 16359.11.192:
нива, собственост на Станислав Алексиев Стойнев, площ преди промяната: 4944 кв. м, площ
след промяната: 4810 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.198:
нива, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 326 кв. м, площ след
промяната: 316 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.199:
нива, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 2223 кв. м, площ след
промяната: 2052 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.200:
нива, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 2022 кв. м, площ след
промяната: 1728 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.201:
нива, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 691 кв. м, площ след
промяната: 509 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.202:
нива, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 593 кв. м, площ след
промяната: 487 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.203:
нива, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 591 кв. м, площ след
промяната: 581 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.272:
за друг вид застрояване, площ преди промяната:
401 кв. м, площ след промяната: 375 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.300:
нива, собственост на Дена Христова Кокалова,
площ преди промяната: 1219 кв. м, площ след
промяната: 1146 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.330:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 1913 кв. м, площ след промяната: 1908 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.331:
за линии на релсов транспорт, собственост на
държавата, площ преди промяната: 3534 кв. м,
площ след промяната: 12 162 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.333:
за линии на релсов транспорт, собственост на
държавата, площ преди промяната: 689 кв. м,
площ след промяната: 2134 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.384:
нива, собственост на Димитър Андонов Маринов,
площ преди промяната: 570 кв. м, площ след
промяната: 423 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.385:
нива, собственост на Иван Николов Генов, площ
преди промяната: 909 кв. м, площ след промяната: 779 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.386:
нива, собственост на Петър Тодоров Минов,
площ преди промяната: 575 кв. м, площ след
промяната: 509 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.387:
нива, собственост на Васил Василев Шопов,
площ преди промяната: 2864 кв. м, площ след
промяната: 2604 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.388:
нива, собственост на Емил Божидаров Карабаш-
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ки, площ преди промяната: 1645 кв. м, площ след
промяната: 1507 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.389:
нива, собственост на Петър Тодоров Минов и
Мария Стоянова Ангелова, площ преди промяната: 1839 кв. м, площ след промяната: 1634 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.390:
нива, собственост на Петко Стоянов Раев, площ
преди промяната: 793 кв. м, площ след промяната: 696 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.391:
нива, собственост на Петър Тодоров Минов,
площ преди промяната: 638 кв. м, площ след
промяната: 512 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.392:
нива, собственост на Станислав Алексиев Стойнев, площ преди промяната: 164 кв. м, площ след
промяната: 66 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.399:
ниско застрояване (до 10 м), собственост на
Стефан Андреев Андреев и Марияна Димитрова
Андреева, площ преди промяната: 1140 кв. м,
площ след промяната: 1103 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.400:
нива, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 344 кв. м, площ след
промяната: 163 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.492:
нива, собственост на Станислав Алексиев Стойнев, площ преди промяната: 429 кв. м, площ след
промяната: 287 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.500:
нива, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 194 кв. м, площ след
промяната: 124 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.600:
нива, собственост на Дена Христова Кокалова,
площ преди промяната: 340 кв. м, площ след
промяната: 175 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.699:
нива, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 1489 кв. м, площ след
промяната: 1033 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.703:
пасище, земи по чл.19 ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 580 кв. м, площ след промяната: 492 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.30.32:
друг вид поземлен имот без определено стопанско
предназначение, собственост на МЗХГ – ХМС,
площ преди промяната: 130 313 кв. м, площ след
промяната: 129 407 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.30.66:
за водостопанско, хидромелиоративно съоръжение, собственост на МЗХГ – ХМС, площ преди
промяната: 51 492 кв. м, площ след промяната:
51 298 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.32.4:
разсадник, собственост на ТП ДГС Горна Оряховица, площ преди промяната: 104 578 кв. м,
площ след промяната: 104 420 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.32.45:
за друг вид застрояване, собственост на застр.
извън регул., площ преди промяната: 803 кв. м,
площ след промяната: 465 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 16359.10.2:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 4882 кв. м, площ след промяната:
4826 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.10.4: за
линии на релсов транспорт, собственост на ДП
„НК „Железопътна инфраструктура“, площ преди промяната: 476 кв. м, площ след промяната:
625 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 16359.10.285:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3530 кв. м, площ
след промяната: 3438 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 16359.15.361:
площ: 1621 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Горна
Оряховица;
поземлен имот с идентификатор 16359.15.762:
площ: 80 кв. м, друг вид земеделска земя, собственост на Община Горна Оряховица;
поземлен имот с идентификатор 16359.70.3000:
площ: 59 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 16359.70.7665:
площ: 6886 кв. м, за път от републиканската пътна
мрежа, собственост на Община Горна Оряховица;
поземлен имот с идентификатор 16359.10.16:
площ: 481 кв. м, друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение, собственост
на Община Горна Оряховица;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.32:
площ: 2065 кв. м, пасище, собственост на Община
Горна Оряховица;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.46:
площ: 7883 кв. м, за животновъдна ферма, собственост на ДПФ – МЗХГ;
поземлен имот с идентификатор 16359.11.401:
площ: 224 кв. м, за друг вид застрояване, земи
по чл. 19 ЗСПЗЗ.
II. С. Правда, EKATTE 57981, Община Горна
Оряховица, одобрени със Заповед № РД-18-915
от 13.12.2017 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър,
състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 57981.240.29:
площ: 5437 кв. м, за линии на релсов транспорт,
собственост на държавата;
поземлен имот с идентификатор 57981.330.128:
площ: 31 337 кв. м, за линии на релсов транспорт, собственост на ДП „Национална компания
„Железопътна инфраструктура“;
сграда с идентификатор 57981.355.9.1: площ:
240 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 57981.355.10.1: площ:
348 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 57981.355.15.1: площ:
88 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, няма
данни за собственост;
сграда с идентификатор 57981.355.16.1: площ:
272 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
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сграда с идентификатор 57981.355.16.2: площ:
452 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 57981.355.17.3: площ:
219 кв. м, селскостопанска сграда, няма данни
за собственост;
сграда с идентификатор 57981.200.14.1: площ:
301 кв. м, друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 57981.1.37.1: площ:
88 кв. м, сграда със специално предназначение,
няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 57981.1.30:
пасище, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 108 196 кв. м, площ след
промяната: 108 103 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57981.1.32:
за местен път, собственост на Община Горна
Оряховица, площ преди промяната: 4509 кв. м,
площ след промяната: 5697 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57981.1.35:
пасище, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 6675 кв. м, площ
след промяната: 6190 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57981.1.45:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 812 кв. м, площ след промяната: 801 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57981.1.50:
пасище, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 6661 кв. м, площ
след промяната: 6644 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57981.1.51:
пасище, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 11 396 кв. м, площ след
промяната: 10 925 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57981.1.88:
за местен път, собственост на Община Горна
Оряховица, площ преди промяната: 525 кв. м,
площ след промяната: 508 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57981.330.47:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 3993 кв. м, площ след промяната: 3987 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57981.330.53:
пасище, собственост на Община Горна Оряховица,
площ преди промяната: 9913 кв. м, площ след
промяната: 9152 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57981.240.45:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 6661 кв. м, площ след промяната: 4052 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57981.250.45:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Горна Оряховица, площ
преди промяната: 8064 кв. м, площ след промяната: 5236 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57981.330.1:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 37 245 кв. м,
площ след промяната: 36 438 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57981.330.56:
пасище, собственост на Община Горна Оряховица,
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площ преди промяната: 6500 кв. м, площ след
промяната: 2223 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57981.330.62:
изоставена орна земя, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 9560 кв. м,
площ след промяната: 9290 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57981.330.63:
изоставена орна земя, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 4020 кв. м,
площ след промяната: 1106 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57981.330.65:
широколистна гора, собственост на Община Горна
Оряховица, площ преди промяната: 10 838 кв. м,
площ след промяната: 10 814 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 57981.330.77:
изоставена орна земя, собственост на Община Горна Оряховица, площ преди промяната: 8861 кв. м,
площ след промяната: 7395 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 57981.330.52:
площ: 19382 кв. м, за линии на релсов транспорт,
собственост на ДП „НК „Железопътна инфраструктура“;
поземлен имот с идентификатор 57981.330.64:
площ: 1521 кв. м, пасище, собственост на Община
Горна Оряховица.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.

5589

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-249
от 20 юли 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Крумово, община „Родопи“, област Пловдив.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 13.12.2018 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

5590

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

ЗАПОВЕД № РД-18-251
от 21 юли 2020 г.
На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за урбанизираната територия в землището на
с. Ягодово, община „Родопи“, област Пловдив.
Кадастралната карта и кадастралните регистри са приети с протокол от 13.12.2018 г.
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на Службата по геодезия, картография и кадастър – Пловдив.
Заповедта да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.
Съгласно ч л. 49, а л. 2 ЗК ИР одобрени те
кадастрална карта и кадастрални регистри не
подлежат на обжалване.

5591

Изпълнителен директор:
В. Коритарова

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ
РЕШЕНИЕ № 26
от 30 юли 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 16.09.2020 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен
имот с идентификатор 68134.604.158, представляващ УПИ IV-158, кв. 150в, м. Комплекс Ботевградско шосе, София, ул. 549 № 104А (бивша ул. 512
№ 103), общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 180 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 18 000 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.09.2020 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5874
РЕШЕНИЕ № 27
от 30 юли 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
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1. На 9.09.2020 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен
имот с идентификатор 68134.300.284 (ПИ с пл.
№ 4), в УПИ III-3, 4, кв. 141б, м. Зона Б-2, София,
ул. Иларион Макариополски № 11, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“.
2. Начална тръжна цена – 443 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 44 300 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG
49 SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF,
при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6,
София. Краен срок за внасяне на депозитите – всеки работен ден, но не по-късно от деня,
предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.09.2020 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5875
РЕШЕНИЕ № 28
от 30 юли 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 403 от
28.06.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 15.09.2020 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен
имот с идентификатор 07140.8092.1660 (в УПИ I,
„за коо и тп“), кв. 47а, м. Бухово, гр. Бухово,
между бул. Никола Бонев, ул. Янтра и ул. Чемшир, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 62 000 лв. (Сделката
се облага с 20 % ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 6200 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка” – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.09.2020 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5876
РЕШЕНИЕ № 29
от 30 юли 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 2.09.2020 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.600.2153.1.101 (ателие № 1), София, ж.к.
Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А, ет. 6,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 42 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3
от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 4200 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 31.08.2020 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5877
РЕШЕНИЕ № 30
от 30 юли 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
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1. На 8.09.2020 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.600.2153.1.102 (ателие № 2), София, ж.к.
Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А, ет. 6,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 28 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3
от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2800 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.09.2020 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5878
РЕШЕНИЕ № 31
от 30 юли 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 10.09.2020 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на
самостоятелен обект в сграда с идентификатор
68134.600.2153.1.103 (ателие № 3), София, ж.к.
Хаджи Димитър, ул. Градинарска № 5-А, ет. 6,
общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 29 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3
от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2900 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.09.2020 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5879
РЕШЕНИЕ № 32
от 30 юли 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 3.09.2020 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.600.2153.1.104
(ателие № 4), София, ж.к. Хаджи Димит ър,
ул. Градинарска № 5-А, ет. 6, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със
съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 28 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3
от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 2800 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 1.09.2020 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5880
РЕШЕНИЕ № 33
от 30 юли 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 774 от
4.12.2014 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
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ДЪРЖАВЕН

1. На 16.09.2020 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на почивна база
„Ашиклар“, състояща се от ПИ с идентификатор
03928.183.9 и ПИ с идентификатор 03928.183.10,
г р. Берковица, общинск и неж илищен имот,
предоставен за стопанисване и управление на
„Софийски имоти“ – ЕАД, като правоприемник
на „Галатея 2002“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 240 000 лв. (Сделката
се облага с 20% ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 24 000 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.09.2020 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 600 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5881
РЕШЕНИЕ № 34
от 30 юли 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 15.09.2020 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен
имот с идентификатор 68134.507.5262 в УПИ V – за
жс, магазини и трафопост, кв. 164, м. Орландовци – Малашевци, София, ул. Ком, на ъгъла с ул.
Кирил Пърличев, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Сердика“.
2. Начална тръжна цена – 240 000 лв. (Сделката
се облага с 20% ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 24 000 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 11.09.2020 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
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документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5882
РЕШЕНИЕ № 35
от 30 юли 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 47 от 31.01.2019 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 10.09.2020 г. от 14 ч. в Столичната
общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе
публичен търг с явно наддаване за продажба на
поземлен имот с идентификатор 68134.610.859,
представляващ УПИ VII-859, кв. 12д, м. Суха
река – запад, София, ул. Христаки Павлович
№ 11, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Подуяне“.
2. Начална тръжна цена – 1 200 000 лв. (Сделката се облага с 20% ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 20 000 лв.
4. Депозитът за участие – 120 000 лв., се внася по банкова сметка на Столичната общинска
агенция за приватизация и инвестиции № BG 49
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при
„Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София.
Краен срок за внасяне на депозитите – всеки
работен ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 8.09.2020 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5883
РЕШЕНИЕ № 36
от 30 юли 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 390 от
27.06.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
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ДЪРЖАВЕН

1. На 9.09.2020 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен
имот с идентификатор 68134.2820.2054 в УПИ
II-1067 общ., кв. 3, м. НПЗ Орион и съседни жилищни територии, София, ул. Владимир Зограф,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Връбница“.
2. Начална тръжна цена – 99 000 лв. (Сделката
се облага с 20% ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 2000 лв.
4. Депозитът за участие – 9900 лв., се внася
по банкова сметка на Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 4.09.2020 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5884
РЕШЕНИЕ № 37
от 30 юли 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 47 от 31.01.2019 г.
на Столичния общински съвет Надзорният съвет
на Столичната общинска агенция за приватизация
и инвестиции реши:
1. На 17.09.2020 г. от 11 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на поземлен
имот с идентификатор 68134.1201.137 в УПИ I, кв.
49а, м. Банишора – Зона В-17, София, ул. Пловдив, в участъка между ул. Габрово и ул. Зайчар,
общински нежилищен район, стопанисван от
район „Илинден“.
2. Начална тръжна цена – 170 000 лв. (Сделката
се облага с 20% ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 17 000 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.09.2020 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
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платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5885
РЕШЕНИЕ № 38
от 30 юли 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 553 от
26.07.2018 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
1. На 17.09.2020 г. от 14 ч. от Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции,
пл. Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажба на обект: поземлен имот с идентификатор 07598.305.1048, заедно
със сгради с идентификатори: 07598.305.1048.1,
07598.305.1048.2, 07598.305.1048.3, 07598.305.1048.4,
07598.305.1048.5 и 07598.305.1048.6 (представляващ
УПИ VI-1633, кв. 55), гр. Бяла, област Варна, ул.
Цар Самуил № 10, обособена част от имуществото
на „Софийски имоти“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 99 000 лв. (Сделката
се облага с 20% ДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 9900 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка” – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.09.2020 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 360 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в СОАПИ, пл. Славейков № 6,
ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5886
РЕШЕНИЕ № 39
от 30 юли 2020 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4
и чл. 31, ал. 3 от ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за
търговете и конкурсите и Решение № 553 от
25.07.2019 г. на Столичния общински съвет Надзорният съвет на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции реши:
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ДЪРЖАВЕН

1. На 8.09.2020 г. от 14 ч. в Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажба на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.619.54.2.110
(помещение), София, ж.к. Левски зона В, бл. 13,
вх. Д, ет. 1, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“, със съответното
право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 19 000 лв. (Сделката
не се облага с ДДС на основание чл. 45, ал. 3
от ЗДДС.)
3. Стъпка на наддаване – 1000 лв.
4. Депозитът за участие – 1900 лв., се внася по
банкова сметка на Столичната общинска агенция
за приватизация и инвестиции № BG 49 SOMB
9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF, при „Общинска банка“ – АД, ул. Врабча № 6, София. Краен
срок за внасяне на депозитите – всеки работен
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 3.09.2020 г. вкл., в приемното време
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната
документация в размер 240 лв. (с вкл. ДДС) е
платима в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков № 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия
в търга – всеки работен ден, но не по-късно от
деня, предхождащ търга, в приемното време на
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до деня
на търга след закупуване на тръжна документация.
Председател на Надзорния съвет:
Н. Стойнев
5887

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
РЕШЕНИЕ № 271
от 30 юли 2020 г.
І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА
и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК Общинският съвет – гр.
Велико Търново:
1. Изменя т. 1 на Решение № 607 от 30.03.2017 г.
(ДВ, бр. 33 от 2017 г.) в частта, касаеща наименованието на общински нежилищен имот, като
текстът: „Имот № 000161 по КВС за землище
с. Ресен заедно с построените в него сгради“ се
заменя със: „Поземлен имот с идентификатор
62517.193.104 по КККР на с. Ресен заедно с построените в него сгради“.
II. На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21,
ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, чл. 5
и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и
свое Решение № 607 от 30.03.2017 г. (ДВ, бр. 33 от
2017 г.) Общинският съвет – гр. Велико Търново:
1. Приема анализ на правното състояние и
начална цена в размер 672 110 лв., в която не е
включена стойността на дължимия ДДС, за продажба на общински нежилищен имот със стопанско предназначение, представляващ: „Поземлен
имот с идентификатор 62517.193.104 по КККР на
с. Ресен заедно с построени в него сгради“ – собственост на Община Велико Търново. Сделката
се облага с ДДС.
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2. Определя начин за продажба на посочения
в т. 1 обект чрез публичен търг с явно наддаване
при стъпка на наддаване в размер 33 600 лв.
3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга – на 21-вия ден след датата
на обнародване на това решение в „Държавен
вестник“, като в случай че 21-вият ден съвпада
с неработен ден, търгът ще се проведе в първия
следващ работен ден; начало на търга – 14 ч.;
място на търга – стая 419 в сградата на Община
Велико Търново.
4. Утвърждава тръжна документация и договор
за продажба за обекта. Определя цена за продажба
на комплект тръжна документация в размер 300
лв. (с ДДС). Цената на тръжната документация
се заплаща по сметка № BG 95 SOMB 9130 3124
7614 00 на Общинската агенция за приватизация
(ОбАП) при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код SOMBBGSF. Тръжната
документация се получава след представяне в
ОбАП на документ за извършено плащане – стая
419 в сградата на Община Велико Търново, всеки работен ден и до 10 ч. на деня, предхождащ
датата на търга.
5. За допускане до участие в търга кандидатите
да внесат депозит в размер 201 633 лв. Депозитът
да бъде внесен по сметка № BG59 SOMB 9130 3324
7614 01 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД,
клон Велико Търново, BIC код SOMBBGSF – до
16 ч. на деня, предхождащ датата на търга.
6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба да се извършат
в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума заедно
с начисления ДДС и представляваща разлика
между договорената цена и внесения депозит да
се заплати в български левове по сметка № BG95
SOMB 9130 3124 7614 00 на ОбАП при „Общинска банка“ – АД, клон Велико Търново, BIC код
SOMBBGSF. Непарични платежни средства не
се приемат.
За обекта се допуска и разсрочено плащане
при следните условия: начална вноска – не помалка от 30 на сто от достигнатата на търга
продажна цена (без ДДС), срок за издължаване
на остатъка от продажната цена – до 24 месеца
считано от датата на сключване на договора, на
равни вноски, всяка от които е дължима през не
повече от шест месеца считано от предходната
вноска по разсроченото плащане.
7. Срок за оглед на обекта – всеки работен ден
и до 12 ч. на деня, предхождащ датата на търга,
като в случай че този ден съвпада с неработен
ден, срокът изтича в последния работен ден,
предхождащ датата на търга.
8. Документи за участие в търга се подават в стая
419 в сградата на Община Велико Търново – всеки
работен ден и до 17 ч. на деня, предхождащ датата
на търга, като в случай че този ден съвпада с неработен ден, срокът изтича в последния работен
ден, предхождащ датата на търга.
9. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от
закона ред и взетите решения от ВТОбС.
10. При неявяване на купувачи повторен търг
да се проведе 14 дни след датата на търга при
същите условия, като в случай че така определе-
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ният ден съвпада с неработен ден, търгът ще се
проведе в първия следващ работен ден.
11. В случай на неявяване на купувачи и за
обявения повторен търг да се проведат последващи поредни търгове на 28-ия ден след обявената
дата за съответния повторен търг при условията
на настоящото решение, като в случай че така
определеният ден съвпада с неработен ден, търгът се провежда в първия следващ работен ден.
Председател:
В. Спирдонов
5873

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 165
от 30 юни 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА,
чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, чл. 5, ал. 2 във връзка с
чл. 1, ал. 2, т. 1, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 31, ал. 1 от
ЗПСК Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
1. Открива процедура за приватизация на 20 %
от дяловете на „ДКЦ 1 – Кърджали“ – ООД,
Кърджали.
2. Упълномощава к мета на общината да
възложи извършването на дейностите, свързани
с изготвянето на анализ на правното състояние, приватизационна оценка, информационен
меморандум и тръжни документи за продажба
на дяловете по т. 1 от настоящото решение в
съответствие с Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за
приватизация или със следприватизационния
контрол, включително процесуално представителство, или на дейности, свързани с функциите
по Закона за публичните предприятия.
Председател:
Ю. Ахмед
5599

ОБЩИНА МОНТАНА
РЕШЕНИЕ № 193
от 30 юни 2020 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА,
чл. 127, ал. 6 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от ЗУТ
Общинският съвет – гр. Монтана, реши:
Одобрява частично изменение на общи я
устройствен план на община Монтана с териториален обхват поземлен имот с идентификатор
48489.2.659 по кадастралната карта на гр. Монтана, с който се променя устройствената зона от
територия за техническа инфраструктура в предимно производствена зона, съгласно чертежа.
Съгласно чл. 127, ал. 6 от ЗУТ настоящото
решение се изпраща в седемдневен срок от
приемането му на областния управител, който
може в 14-дневен срок от получаването му да
върне незаконосъобразното решение за ново
обсъждане или да го оспори пред А дминистративния съд – Монтана, при условията и по реда
на чл. 45 от ЗМСМА.
Съгласно чл. 215, ал. 6 от ЗУТ не подлежат
на обжалване общите устройствени плaнове,
както и техните изменения.
Председател:
И. Иванов
5546
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19. – Българската народна банка на основание
чл. 49, ал. 1, т. 2 от Закона за БНБ обнародва:
Месечен баланс на управление „Банково“
към 31.07.2020 г.
Активи
Хил. лв.
Злато и други благородни метали
54 022
Вземания от правителството
на Република България
0
Капиталови инвестиции и квота
в МВФ
1 970 785
Дълготрайни материални и
нематериални активи
128 187
Други активи
17 769
Депозит в управление „Емисионно“ 7 446 235
Всичко активи:
9 616 998
Пасиви
Кредити от МВФ
0
Задължения към международни
финансови институции
3 287 378
Други пасиви
876 152
Всичко задължения:
4 163 530
Основен капитал
20 000
Резерви
5 517 771
Неразпределена печалба
-84 303
Всичко собствен капитал:
5 453 468
Всичко пасиви:
9 616 998
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
Н. Стоянова
Т. Цветкова
Месечен баланс на управление „Емисионно“
към 31.07.2020 г.
Активи
Хил. лв.
Парични средства и предоставени
депозити в чужда валута
24 274 610
Монетарно злато и други инструменти в монетарно злато
4 265 569
Инвестиции в ценни книжа
26 001 167
Всичко активи:
54 541 346
Пасиви
Банкноти и монети в обращение
19 250 069
Задължения към банки
17 570 751
Задължения към правителството
и бюджетни организации
9 264 975
Задължения към други депозанти
1 009 316
Депозит на управление „Банково“
7 446 235
Всичко пасиви:
54 541 346
Подуправител на БНБ: Гл. счетоводител на БНБ:
К. Христов
Т. Цветкова
5855
2. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е издал на „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
С офи я, Ра зрешен ие за с т роеж № РС- 62 о т
6.08.2020 г. за обект: „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ – ЕАД,
паралелно на северния (магистрален) газопровод
до българо-сръбската граница“, етап „Линейна
част“, част А4: „Преносен газопровод от КВ
„Ковачевец“ – СОГ и КВ „Лозен“ до km 231+90“,
подобект: „Станция за очистване на газопровода
(СОГ) и Кранов възел (КВ) „Лозен“, на територията
на землищата на с. Нова Върбовка и с. Лозен,
община Стражица, област Велико Търново, с
допуснато предварително изпълнение по реда на
чл. 60, ал. 1 от Административнопроцесуалния
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кодекс. Предварителното изпълнение може да се
обжалва пред Върховния административен съд в
3-дневен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението
за строеж подлежи на обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в
14-дневен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие и благоустройството.
5973
4. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че е издал Разрешение за строеж № РС-59
от 4.08.2020 г. за обект: Осветяване на кръгово
кръстовище до гр. Ахелой на път I-9 „Слънчев
бряг – Бургас“ при км 211+200, при условията на
чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс.
Предварителното изпълнение може да се обжалва
пред Върховния административен съд в 3-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие
и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върховния административен съд в 30-дневен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
5956
49. – Министърът на регионалното развитие
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1
от Закона за устройство на територията (ЗУТ)
обявява, че е издал на Агенция „Митници“ – Централно митническо управление, и на Държавно
предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“ Разрешение за строеж
№ РС-60 от 6.08.2020 г. за обект: „Изграждане на
стационарна рентгенова система за проверка на
влакови композиции и превозваните от тях товари,
намираща се в близост до жп гара Свиленград“,
на територията на поземлен имот с идентификатор
65677.1.1152 в землището на Свиленград, община
Свиленград, област Хасково. На основание чл. 215,
ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи
на обжалване от заинтересуваните лица пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
5981
16. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – София, отдел „Публични
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с
постановление за възлагане на недвижим имот
№ С200022-091-0000347/5.08.2020 г. възлага на
„Марж“ – ООД, ЕИК 115163246, следния недвижим
имот: самостоятелен обект в сграда – апартамент, с идентификатор КИД 68134.404.182.1.2, с
площ 282,97 кв. м, намиращ се на адрес: София,
бул. Васил Левски № 114, ет. 2, заемащ целия
втори етаж, при съседи: на същия етаж – няма,
под обекта – няма, над обекта – няма, ведно с
14,85 % от идеалните части от общите части на
сградата и 12,73 % идеални части от дворното
място, в което е разположена сградата в позем-

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 9   

лен имот с идентификатор 68134.404.182, целият с
площ 1670 кв. м (по документи за собственост) и
1735 кв. м (по кадастрална карта), при съседи на
имота: 68134.403.353, 68134.404.180, 68134.404.181,
68134.404.338, 68134.404.339, намиращ се в София,
община Столична, област София, бул. Васил
Левски № 114, ет. 2.
5964
802. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Пазарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК
с пос та новлен ие № С20 0 013 - 091- 0 0 0 0248 о т
6.07.2020 г. възлага на „Кубик МЗ“ – ЕООД,
ЕИК 204450146, адрес: София, ж.к. Красно село,
бл. 201А, офис 16, следния недвижим имот: Земя
и сграда: урегулиран поземлен имот IV – метален
цех с площ 5540 кв. м – графично изчислена по
плана, намиращ се в поземлен имот № 1868 в
кв. 137 в гр. Септември, ул. Сараньово № 19А,
одобрен със Заповед № 1517 от 2.12.1980 г., ведно с
построените сгради върху имота: производствена
сграда, представляваща масивна сграда с площ
936 кв. м, и производствена сграда, представляваща масивна сграда с площ 648 кв. м. Съседи
на УПИ IV – метален цех, са: УПИ III – ДСО
„Валентина“ и три улици, съгласно предоставени от Община Септември удостоверение с изх.
№ 170 от 2.11.2015 г. и скица № 640 от 3.11.2015 г.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението и същото подлежи на вписване
от съдията по вписванията при агенцията по
вписванията по местонахождението на имота.
5914
44. – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – Варна, обявява
конкурс за академична длъжност главен асистент
за цивилен служител в катедра „Експлоатация на
флота и пристанищата“ във факултет „Навигационен“ в област на висше образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.5. Транспорт,
корабоплаване и авиация, учебна дисциплина
„Управление на кораба и МППСМ“ – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки: на тел. 052/55 22 43, 052/55
22 22 – централа, и на сайта на училището: www.
naval-acad.bg. Подаване на документи във: ВВМУ
„Н. Й. Вапцаров“, Варна, ул. Васил Друмев № 73,
регистратура за некласифицирана информация,
ет. 1.
5966
22. – Висшето военновъздушно училище „Георги Бенковски“ – Долна Митрополия, обявява
конкурс за академична длъжност доцент за военнослужещ в област на висшето образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.2. Електротехника, електроника и автоматика,
научна специалност „Автоматизирани системи
за обработка на информация и управление“.
Срок за подаване на документите за конкурса: 2
месеца от обнародване на обявата в „Държавен
вестник“. За дата на подаване на документите от
кандидатите се счита датата на завеждането им в
регистратурата на ВВВУ или датата на изпращането им от пощенския клон. Изискванията към
кандидатите за участие в конкурса са определени
със заповеди № ОХ-926 от 19.11.2018 г. и № ОХ567 от 22.07.2020 г. на министъра на отбраната
на Република България, публикувани на сайта
на ВВВУ. За контакти: GSM: 0885368666.
5953
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5. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – ИПР в териториален
обхват: УПИ VІ-1431 от кв. 64, УПИ ІV-1431,1937,
УПИ V-1431, 1937, УПИ VІ-1431, УПИ VІІ-1431,
УПИ VІІІ-1431, УПИ ІХ-1431 и УПИ Х-1431 от
к в. 65, поземлени имоти с идентификатори
12084.2700.3027, 12084.2700.3029, 12084.2700.3030,
12084.2700.3031, 12084.2700.3032, 12084.2700.3033
и 12084.2700.3034 по КККР, м. Волуяк – гарата,
с. Волуяк. Проектът е изложен в район „Връбница“.
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
до главния архитект на Столичната община чрез
район „Връбница“.
5928
12. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – изменение
на плана за регулация (ИПР) на улица от  о.т. 42и
през  о.т. 42з до  о.т. 42ж, м. В.з. Китката, улица от  
о.т. 77а до  о.т. 77в и УПИ ХVІ-762 от кв. 24, м. С.
Кокаляне, и план за улична регулация (ПУР) от  
о.т. 42ж през  о.т. 200,  о.т. 201,  о.т. 202,  о.т. 203,  
о.т. 204,  о.т. 205 до  о.т. 206, район „Панчарево“.
Проектът е изложен в район „Панчарево“. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от датата на обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общината чрез район „Панчарево“.
5929
22. – Община Аксаково на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ
съобщава, че с Решение № 13.17 от 30.07.2020 г.
Общинският съвет – гр. Аксаково, е одобрил
план-схема по чл. 108, ал. 2 от ЗУТ към действащия регулационен план на с. Орешак за обект:
„Въздушно кабелно електрозахранване с нови
СБС от съществуващ ШК – 4А, клон от СТП 1,
пред УПИ XV-335, кв. 3 по плана на с. Орешак,
до УПИ XXI-333а, кв. 3 по плана на с. Орешак,
община Аксаково“. Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ в
30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез Общинския съвет – гр. Аксаково,
пред Административния съд – Варна.
5864
244. – Община Благоевград на основание
чл. 25, ал. 4 от ЗОС уведомява Борис Спасов
Христов и Зорка Спасова Христова, че е издадена Заповед № 1012 от 28.07.2020 г. (на основание
чл. 29, ал. 8 от ЗОС), с която се обезсилва Заповед № 694 от 20.03.2009 г. за отчуждаване на
12 кв. м, представляващи реална част от имот
с идентификатор 04279.628.71 по кадастралната
карта на Благоевград, одобрена със Заповед
№ РД-18-32 от 10.05.2006 г., последното изменение,
засягащо поземления имот, е от 24.06.2015 г. за
мероприятието улица Любен Каравелов от о.т. 26
до о.т. 60 по плана на кв. Струмско – Благоевград,
ЗРП, одобрен със Заповед № 889 от 10.11.1997 г.,
ЧИПР, одобрен със Заповед № 1284 от 9.03.2001 г.,
ЧИПР, одобрен със Заповед № 384 от 1.04.2002 г.
Заповедта може да бъде обжалвана в 14-дневен
срок от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
5888
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7. – Община Бургас на основание чл. 28б, ал. 4
от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересованите собственици, че с протокол на комисията по чл. 28б,
ал. 2 от ППЗСПЗЗ от 20.05.2020 г. са приети помощен план (ПП) и план на новообразуваните
имоти (ПНИ) ведно със списъци и регистри към
тях за м. Брястовете, землище с. Брястовец, община
Бургас. С изготвените планове заинтересованите
лица могат да се запознаят в ЦАУ „Изгрев“. На
основание чл. 28б, ал. 5 от ППЗСПЗЗ заинтересованите лица могат да направят писмени искания
и възражения по плановете и придружаващата
ги документация до кмета на община Бургас в
едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
5847
17. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУ Т съобщава на заинтересуваните
собственици по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че
е изработен проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за трасе
на пътна връзка от  о.т. 209 по плана ж.к. Меден
рудник, Бургас, до републикански път I-9 „ГКПП
Дуранкулак – Бургас – ГКПП Малко Търново“ в
съответствие с ОУП на гр. Бургас. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“.
5917
18. – Община Бургас на основание чл. 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 12-2 от
28.07.2020 г. на Общинския съвет – гр. Бургас,
оттегля решението по т. 41 (протокол № 9) от
проведеното на 28.04.2020 г. заседание на Общинския съвет – гр. Бургас, за одобряване изменение
на ПУП – ПРЗ за кв. 1, 2 и 10 в територията на
лесопарк „Росенец“ – Бургас. На основание чл. 60
от АПК допуска предварително изпълнение на
решението с цел същото да бъде представено
в съда по образуваните съдебни производства.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общинския съвет –
гр. Бургас пред Административния съд – Бургас,
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
5916
23. – Община Перник на основание чл. 28б,
ал. 8 от ППЗСПЗЗ съобщава, че със Заповед № 879
от 19.06.2020 г. е одобрен проект за изменение на
плана на новообразуваните имоти за местност
Пешови ливади в землището на гр. Перник, с
който се изменят границите на ПИ с идентификатори 55871.741.107, 55871.741.108, 55871.741.111,
5587.1741.118, 55871.741.152 и 55871.741.153 по КККР
на гр. Перник, като се обособява път съгласно
Решение № 2 от 3.12.2018 г. на PC – Перник.
Коригира се регистърът към плана на новообразуваните имоти, като се променят площите
на ПИ с идентификатори: 55871.741.107 с площ
612 кв. м; 55871.741.108 с площ 701 кв. м; 55871.741.111
с площ 436 кв. м; 55871.741.118 с площ 5345 кв. м;
55871.741.152 с площ 2456 кв. м. На основание
чл. 28б, ал. 8 от ППЗСПЗЗ в 14-дневен срок от
обнародване 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. За справка: ет. 12, стая 15.
5865
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31. – Общ ина Пет ри ч на основа н ие 129,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 237 от
30.06.2020 г. на Общинския съвет – гр. Петрич – е
одобрен подробен устройствен план – парцеларен
план за трасе на „Външно електрозахранване до
имот с идентификатор 47189.301.3 по КККР“ на
землището на с. Марикостиново, община Петрич,
преминаващо през имоти с идентификатори:
47189.146.99 с НТП – за селскостопански, селски,
ведомствен път, публична общинска собственост;
47189.146.100 с НТП – за местен път, публична
общинска собственост; 47189.146.133 с НТП – за
местен път, публична общинска собственост;
47189.301.1 с НТП – за линия на релсов път,
държавна публична собственост; 47189.77.220 с
НТП – за местен път, публична общинска собственост; 47189.87.998 с НТП – за местен път,
публична общинска собственост; 47189.121.9 с
НТП – изоставена орна земя, общинска частна собственост, и сервитути, засягащи имоти
с идентификатори 47189.146.101, 47189.146.9901,
47189.146.102 и 47189.146.745 по приложените
ПУП – ПП и регистър на засегнатите имоти от
трасе и сервитути за външно ел. захранване. На
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Петрич пред съответния административен съд.
5850
1. – Община Плевен на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересованите собственици в м. Текийски орман, землището на гр. Плевен,
че е изработен проект за: ПУП – парцеларен план
на трасе на изместване на ВЛ „Орлица“ от стълб
№ 23 през нов стълб 3, нов стълб 2 и нов стълб 1
до стълб № 25, м. Текийски орман, землище на
гр. Плевен. Проектът се намира в стая № 87 на
общината и може да бъде прегледан в дните от
понеделник до петък от 9 до 11 ч. На основание
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от деня
на обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до информационния център при Община
Плевен – зала „Катя Попова“.
5849
5. – Община Раковски, отдел „ТСУ“, на основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава на
заинтересуваните, че е внесен за разглеждане
проект за ПУП – парцеларен план на обект:
„Газоснабдяване на община Раковски“, подобект:
„Разпределителен газопровод извън урбанизираната територия на с. Стряма, област Пловдив,
община „Раковски“, за захранване на селищно
образувание „Високотехнологичен парк“ в землището на с. Калековец, област Пловдив. Проектът
може да се разгледа в сградата на общината, стая
№ 2 на ет. 1. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения по проекта
до общинската администрация – гр. Раковски.
5930
4. – Община Силистра на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – ПЗ за придобиване на собственост върху гори и земи „ДГФ“ за ПИ с идентификатор
66425.28.103 по КК и КР на гр. Силистра, община
Силистра. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародване на обявлението
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в „Държавен вестник“ заинтересуваните страни
могат да се запознаят с проекта в сградата на
Община Силистра и да направят писмени възражения, предложения и искания до общинската
администрация.
5900
14. – Община Сливен на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за линейните обекти на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места и селищните образувания за
трасе на газопровод от съществуващ разпределителен газопровод ∅ 279/6, с точка на присъединяване в ПИ 67338.106.1, до Индустриален парк
„Бършен“, преминаващо през ПИ 67338.106.1 и
ПИ 67338.107.1 с НТП „полски път“, общинска
собственост, съответно местности Аркара коруч
и Чобанка, ПИ 67338.250.1 с НТП „за път от републиканската пътна мрежа“, държавна собственост, и ПИ 67338.1.1133 с НТП „за второстепенна
улица“, общинска собственост, всички в землище
гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения по проекта до общинската
администрация.
5955
3. – Общинската служба по земеделие – Сливен, на основание чл. 18д, ал. 4 от ППЗСПЗЗ
съобщава на всички заинтересовани лица, че
започва изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистрите
към тях, в графичен и цифров вид на земите,
посочени в § 4 от ПЗРЗСПЗЗ за следните землища на територията на община Сливен: с.
Злати войвода, с. Бинкос и с. Мечкарево. В срок
14 дни от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица да се явят за съвместно
уточняване на границите.
5863
4. – Община Чирпан на основание чл. 128, ал. 1
от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, че
е изработен проект за ПУП – парцеларен план
(ПП) за елементите на техническата инфраструктура за обект: „Оптично трасе в землището на
гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара Загора – връзка със съществуващ оптичен кабел
Братя Даскалови“, преминаващ през поземлени
имоти с идентификатори 81414.11.809, 81414.11.806,
81414.11.816, 81414.11.821, 81414.182.3, 81414.15.135,
81414.15.134, 81414.15.133, 81414.16.133, 81414.16.129,
81414.147.1679, 81414.17.165, 81414.17.127, 81414.17.778,
81414.17.193, 81414.17.354 по кадастралната карта на
гр. Чирпан, област Стара Загора. Документацията
по изработения проект е на разположение всеки
работен ден в стая № 4, етаж 1-ви в сградата на
Община Чирпан. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ
писмени възражения, предложения и искания по
проекта могат да бъдат подавани до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародване
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
5954
96. – Община Ямбол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПП) за трасе на подземна кабелна линия ниско
напрежение и електромерно табло за външно ел.
захранване на „Панелно сервизно хале и КПП“ в
поземлен имот с идентификатор 87374.545.27 по
кадастралната карта на гр. Ямбол. Трасето на под-
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земната кабелна линия е с начало от съществуващ
кабелен разпределителен шкаф (КРШ), монтиран
в имот ПИ 87374.31.200 (земеделска територия,
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път, общинска публична собственост), преминава
през ПИ 87374.31.199 (територия на транспорта,
НТП – за селскостопански, горски, ведомствен
път, общинска публична собственост) и завършва
до ново електромернo таблo (ТЕ) на имотна граница на имот ПИ 87374.545.27 по кадастралната
карта на гр. Ямбол (урбанизирана територия,
НТП – за друг вид производствен, складов обект),
с административен адрес – Ямбол, ул. Търговска
№ 195. Проектът за ПУП – парцеларен план е
изложен за разглеждане в Община Ямбол, стая
303. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5931

СЪДИЛИЩА
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 215 от ЗУТ е образувал по жалбата
на Учебно-опитно горско стопанство „Георги С.
Аврамов“, поделение към Лесотехническия университет, с. Юндола, подадена чрез адв. Каленски – САК, със съдебен адрес София, п.к. 1303,
ул. Пиротска № 56, ет. 3, ап. 5, против Заповед
№ 536 от 15.04.2020 г. за одобряване на ПУП (ПРЗ)
за промяна предназначението на земеделска земя,
издадена от кмета на община Велинград, адм. д.
№ 668/2020 г. по описа на Административния
съд – Пазарджик. Заинтересуваните лица имат
право да се конституират като ответници в едномесечен срок от деня на обнародване в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление със
съдържанието по чл. 218, ал. 4 от ЗУТ.
5918
Административният съд – Плевен, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е подаден протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Плевен, против
нормата на чл. 44, ал. 1, т. 4 от Наредбата за
определяне размера на местните данъци и такси
на територията на община Долни Дъбник на
Общинския съвет – гр. Долни Дъбник, по който
протест е образувано адм. дело № 424/2020 г.
по описа на Административния съд – Плевен.
5899
А дминистративни ят съд – Пловдив, петнадесети състав, съобщава, че е образувано
адм. д. № 1560 по описа на Административния
съд – Пловдив, за 2020 г. по жалба на Ахмад
Фахми Абделрахман Абделдайдем с искане за
прогласяване нищожността, респективно отмяна като незаконосъобразно на Решение № 14 по
протокол № 2 от 30.01.2020 г. на Общинския съвет – гр. Пловдив, с което се одобрява подробен
устройствен план – план за регулация на Пета
градска част, Пловдив, с Правила и нормативи
за прилагане на плана и план-схеми: Комуникационно-транспортна схема и Трансформация
на собс т венос т та, п ри г ра н и ц и: о т север –
бул. Дунав (от бул. Васил Априлов до бул. Цар
Борис III Обединител); от изток – бул. Цар Борис
III Обединител (от бул. Дунав до р. Марица – северна подпорна стена); от юг – северна подпорна
стена на р. Марица (от бул. Васил Априлов до
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бул. Цар Борис III Обединител); на запад –
бул. Васил Априлов (от бул. Дунав до р. Марица – северна подпорна стена), в частта, засягаща
ПИ 56784.506.48 по КККР на гр. Пловдив, област
Пловдив. Делото е със страни: жалбоподател:
А хмад Фахми Абделрахман Абделдайдем, и
ответник – Общинският съвет – гр. Пловдив.
Заинтересованите лица могат да се конституират
като ответници по делото в едномесечен срок
от обнародването на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез заявление, което съдържа: 1. трите
имена и адрес, телефон, факс и електронен адрес,
ако има такъв – за българските граждани; 2. трите
имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс
и електронен адрес, ако има такъв; 3. фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
4. номер на делото; 5. акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; 6. изявление, че заинтересованото лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; 7. подпис на заявителя. Към заявлението следва да се приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересовано лице на заявителя. Адм.
д. № 1560/2020 г. е насрочено в открито съдебно
заседание на 29.10.2020 г. от 14,30 ч.
5919
Административният съд – Пловдив, на основание чл. 181 във връзка с чл. 188 от АПК съобщава,
че е образувано адм. д. № 1890 по описа за 2020 г.
на Административния съд – Пловдив, по оспорване на Фондация „Гринберг“ срещу Наредбата
за издаване на карти за паркиране на превозни
средства, управлявани от или превозващи лица с
трайни увреждания, жители на община Челопеч.
5920
Административният съд – Ямбол, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК
съобщава, че е постъпило оспорване от областния управител на област Ямбол на разпоредбите
на чл. 31 и 34 от Наредбата за реда и условията
за отглеждане на селскостопански животни на
територията на община „Тунджа“, по което е
образувано адм. д. № 173/2020 г. по описа на
Административния съд – Ямбол, насрочено за
24.09.2020 г. от 9,30 ч.
5921
Софийският градски съд, гражданско отделение, І-12 състав, е образувал гр.д. № 19200/2014 г.
по иск по чл. 124, ал. 1 ГПК във връзка с чл. 79,
ал. 1 ЗС, заведен от Мария Григорова Ченова, ЕГН
6010246836, София, ул. Константин Игнатов № 4,
срещу Норман Дейвид Пит, роден на 20.12.1953 г.,
Джереми Норман Пит, роден на 16.10.1985 г.,
и Мартин Родерик Пит, роден на 25.01.1990 г.,
всичките граждани на Великобритания, които
като ответници по делото в едноседмичен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ могат
да подадат писмен отговор на исковата молба по
реда на чл. 131 ГПК, като същата се намира в
деловодството на Софийския градски съд, гражданско отделение, І-12 състав.
5922
Софийският градски съд, гражданско отделение, І-12 състав, е образувал гр.д. № 12236/2017 г.
по иск по чл. 87 и 189 ЗЗД, заведен от Валентин
Йорданов Васев, ЕГН 6809246525, със съдебен
адрес: София, ж.к. Люлин, бл. 802, вх. Е, ет. 4,
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ап. 117, срещу Руми Шимон, ЛНЧ 1001406871, л.к.
№ 711467425/12.11.2018 г. от МВР – София, и Коби
Гали, ЛНЧ 1001516907, л.к. № 711467438/12.11.2018 г.
от МВР – София, които като ответници по делото
в едноседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ могат да подадат писмен отговор на
исковата молба по реда на чл. 131 от ГПК, като
същата се намира в деловодството на Софийския
градски съд, гражданско отделение, І-12 състав.
5923
Кърд жа лийск ият районен съд призовава
Рахиме Юзкан (RAHIME OZKAN), гражданка
на Република Турция, родена на 29.04.1964 г. в
Кушджа, Турция, без регистриран постоянен адрес в Република България и с неизвестен адрес
в чужбина, в качеството є на ответница по гр.д.
№ 218/2020 г. по описа на Районния съд – Кърджали, 3-ти състав, образувано по предявен от
Йълмаз Халибрям Изет от с. Калинка, община
Кърджали, иск с правно основание чл. 49, ал. 1
от СК за прекратяване на брака, като указва на
същата, че в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви в деловодството на Районния съд – Кърджали, за получаване на препис от исковата молба и приложенията,
както и да посочи съдебен адрес в седалището на
съда, като при неизпълнение делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
5924
Софийският районен съд е образувал гр.д.
№ 50411/2019 г. на 66-и състав, по повод заявление на Любомира Николаева Крумова-Гломб и
на Агата Магдалена Абратовска за издаване на
2 броя европейско удостоверение за наследство
по реда на чл. 65 от Регламент (ЕС) № 650/2012
на Европейския парламент и на Съвета в качеството им на законни наследници на Богдан Ян
Гломб – полски гражданин, починал на 6.06.2019 г.
в София. В двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ на обявлението всяко заинтересовано лице и всеки изпълнител на завещание
или управител на наследствено имущество може
да заяви правата си чрез депозиране на писмена
молба по делото с прилагане на съответни доказателства за това.
5925
Шуменският районен съд призовава Юмер
Фарук Кълъч, роден на 18.06.1983 г., призован
по реда на чл. 47 ГПК, без постоянен и настоящ адрес в Република България, с неизвестен
адрес в Република Турция, в качеството му на
ответник по гр.д. № 1113/2020 г. в двуседмичен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
да се яви в канцеларията на шуменския районен съд, за да получи препис от искова молба с
вх. № 8871 от 29.06.2020 г. и приложенията към
нея. Делото е образувано по искова молба на
ищеца Северина Христова Атанасова от гр. Велики Преслав, община Велики Преслав, област
Шумен, ул. Юбилейна № 20, п.к. 9850, с предмет
на делото чл. 132, ал. 1, т. 2 от СК. В случай че
не се яви, за да получи съдебните книжа и не
посочи съдебен адрес в указания срок, съдът ще
му назначи особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
5926
Вар н е нс к и я т о к р ъ же н с ъд , г ра ж д а нс ко
отделение, на основание чл. 74, ал. 1 и 2 от
ЗОПДНПИ обявява, че по гр. д. № 2289/2019 г. по
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описа на Окръжния съд – Варна, гр. отделение,
шести състав, е постъпило мотивирано искане
от Комисията за противодействие на корупцията
и за отнемане на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 129010997, чрез председателя
Сотир Стефанов Цацаров, и адрес за призоваване:
Бургас, ул. Филип Кутев № 26А, ет. 3, против
Мартин Петров Душев, ЕГН 8601190447, с постоянен адрес: Поморие, ул. Плиска № 6, и Алина
Ихтиандърова Карагьозова, ЕГН 8606180539, с
постоянен адрес: Несебър, ул. Еделвайс № 6,
вх. 1, ет. 5, ап. 12, с правно основание чл. 153,
ал. 2 във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ и
цена на иска 204 061,82 лв. и моли съда на основание чл. 153, ал. 1 от ЗПКОНПИ да постанови
решение, с което да отнеме от Мартин Петров
Душев, ЕГН 8601190447, с постоянен адрес: Поморие, ул. Плиска № 6, и Алина Ихтиандърова
Карагьозова, ЕГН 8606180539, с постоянен адрес:
Несебър, ул. Еделвайс № 6, вх. 1, ет. 5, ап. 12,
имущество на стойност 204 061,82 лв. в полза на
държавата, придобито незаконно, както следва:
От ответника Мартин Петров Душев на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141
от ЗПКОНПИ имущество с цена на иска 3050 лв.:
Сумата в размер 430 лв., представляваща
вноски на каса по разплащателна сметка в левове
с IBAN № BG 62IORT73781008456300, с титуляр
Мартин Петров Душев, ЕГН 8601190447, открита
в „Инвестбанк“ – АД.
Сумата в размер 2620 лв., представляваща получени суми от трети лица по разплащателна сметка
в левове с IBAN № BG62IORT73781008456300, с
титуляр Мартин Петров Душев, ЕГН 8601190447,
открита в „Инвестбанк“ – АД.
От ответника Мартин Петров Душев на основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141 от
ЗПКОНПИ с цена на иска 100 лв.
Сумата в размер 100 лв., представляваща
равностойността на 10 дружествени дяла от
капитала на „ФЕЯ 86“ – ООД, ЕИК 204654138.
От ответницата Алина Ихтиандърова Карагьозова на основание чл. 151 във връзка с чл. 142,
ал. 2, т. 5 и чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска
157 161,82 лв.
Сумата в размер 53 780 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
на недвижим имот, представляващ самостоятелен
обект в сграда с идентификатор № 57491.506.466.3.10
по кадастралната карта и регистри на Поморие – жилище, апартамент с площ по документи
53,29 кв. м, с административен адрес: Поморие,
ул. Манастирска № 16, вх. 2, ет. 3.
Су мата в размер 3822,42 лв., внесена на
каса по разплащателна сметка в левове с IBAN
BG98IORT73781008948800, с титуляр Алина Ихтиандърова Карагьозова, ЕГН 8606180539, открита
в „Инвестбанк“ – АД.
Сумата в размер 7192,48 лв., представляваща
вноски и преводи от трети лица по разплащателна
сметка в лв. с IBAN BG98IORT73781008948800, с
титуляр Алина Ихтиандърова Карагьозова, ЕГН
8606180539, открита в „Инвестбанк“ – АД.
Сумата в размер 65 118,42 лв., внесена на
каса по спестовен влог в лв. с IBAN BG60IORT
73784008948800, с титуляр Алина Ихтиандърова
Карагьозова, ЕГН 8606180539, открита в „Инвестбанк“ – АД.
Сумата в размер 25 548,50 лв., представляваща
вноски и преводи от трети лица по спестовен
влог в левове с IBAN BG60IORT73784008948800,
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с титуляр Алина Ихтиандърова Карагьозова,
ЕГН 8606180539, открита в „Инвестбанк“ – АД.
Сумата в размер 1700 лв., представляваща
вноски и преводи от трети лица по разплащателна сметка в лв. № BG29CECB97901089327800, с
титуляр Алина Ихтиандърова Карагьозова, ЕГН
8606180539, открита в „Централна кооперативна
банка“ – АД.
От ответницата Алина Ихтиандърова Карагьозова на основание чл. 142, ал. 2, т. 5 във връзка
с чл. 141 от ЗПКОНПИ с цена на иска 43 750 лв.
1/15 и.ч. от поземлен имот с площ по документи
12 718 кв. м, представляващ самостоятелен обект
с идентификатор № 07598.405.3 по кадастралната
карта и регистри на гр. Бяла, намиращ се в област
Варна, община Бяла, гр. Бяла, в местността Аян
плай, с трайно предназначение на територията:
урбанизирана, и начин на ползване: ниско застрояване – до 10 м, при граници – № 07598.405.14,
№ 07598.405.13, № 07598.405.4, № 07598.405.20,
№ 07598.405.2.
Лек автомобил марка „БМВ“, модел „530ХД“,
рег. № А0020МР, рама № WBANY71080C052347,
двигател № 306D325217020, дата на първоначална
регистрация – 1.01.2009 г.
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Сумата в размер 100 лв., представляваща равностойността на 10 дружествени дяла от капитала
на „ФЕЯ 86“ – ООД, ЕИК 204654138.
Производството по гр. д. № 2289/2019 г. е насрочено в съдебно заседание на 11.11.2020 г. от 15 ч.
5927

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
54. – Координационният съвет на Демократичeн синдикат на съобщенията (ДСС) на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква конференция
(общо събрание) на синдиката на 9.10.2020 г. в
10,30 ч. в София, ул. Сердика № 21, при следния
дневен ред: 1. отчет на председателя на ДСС за
дейността на синдиката; 2. доклад на ЦКК от
ревизията и приемане на финансовия отчет и
бюджет на ДСС за периода 2015 – 2019 г.; 3. избор на ново ръководство на ДСС. Материалите
относно провеждането на конгреса се намират
в офиса на синдиката на ул. Сердика № 21 в
София и са на разположение всеки работен ден.
Регистрацията на участниците ще се извърши
на 9.10.2020 г. от 9 до 10 ч. в централата на синдиката в София.
5901

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент
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