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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 282
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на Зако-
на за здравословни и безопасни условия на 
труд, приет от 48-ото Народно събрание на  
6 декември 2022 г.

Издаден в София на 12 декември 2022 г. 
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за 
здравословни и безопасни условия на труд

(обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм., бр. 86 от 
1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 
2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., 
бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48, 102 и 105 от 2006 г., 
бр. 40 от 2007 г., бр. 102 и 108 от 2008 г., бр. 93 
от 2009 г., бр. 12, 58, 88 и 98 от 2010 г., бр. 60 от 
2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 27 
от 2014 г., бр. 79 от 2015 г. и бр. 97 от 2017 г.)

Параграф единствен. В чл. 2, ал. 3 след 
думите „Министерството на вътрешните 
работи“ съюзът „и“ се заменя със запетая, а 
след думите „Държавна агенция „Разузнаване“ 
се поставя запетая и се добавя „Държавна 
агенция „Технически операции“ и Държавна 
агенция „Национална сигурност“.

Законът е приет от 48-ото Народно събра-
ние на 6 декември 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Вежди Рашидов

7836

УКАЗ № 288
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Да се обнародва в „Държавен вестник“ 

Законът за изменение и допълнение на Данъч-
но-осигурителния процесуален кодекс, приет 
от 48-ото Народно събрание на 8 декември 
2022 г.

Издаден в София на 14 декември 2022 г.
Президент на Републиката:  

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

ЗАКОН
за изменение и допълнение на Данъчно-
осигурителния процесуален кодекс (обн., 
ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм., бр. 30, 33, 34, 59, 
63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105 от 2006 г., бр. 46, 
52, 53, 57, 59, 108 и 109 от 2007 г., бр. 36, 69 
и 98 от 2008 г., бр. 12, 32, 41 и 93 от 2009 г., 
бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от 2010 г., бр. 14, 31, 
77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38, 40, 82, 94 и 99 от 
2012 г., бр. 52, 98, 106 и 109 от 2013 г., бр. 1 
от 2014 г.; Решение № 2 на Конституционния 
съд от 2014 г. – бр. 14 от 2014 г.; изм., бр. 18, 
40, 53 и 105 от 2014 г., бр. 12, 14, 60, 61 и 94 
от 2015 г., бр. 13, 42, 58, 62, 97 и 105 от 2016 г., 
бр. 58, 63, 85, 86, 92 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 
27, 77 и 98 от 2018 г., бр. 17, 64, 83, 96 и 102 от 
2019 г., бр. 18, 28, 34, 69, 104 и 105 от 2020 г. 

и бр. 25 и 56 от 2022 г.)

§ 1. В чл. 142у се правят следните допъл-
нения: 

1. В ал. 2, т. 1 след думите „задължения 
за данъци“ се добавя „по чл. 143б, ал. 1 и 
ал. 2, т. 1“. 

2. Създава се ал. 5:
„(5) По отношение на поверителността, 

разкриването и използването на информацията 
се прилага съответно чл. 143п.“

§ 2. Член 142ф се изменя така:
 „Защита на личните данни
Чл. 142ф. За защита на личните данни се 

прилага чл. 143п1.“
§ 3. В чл. 143а, ал. 1 думите „за която може 

да се предвиди, че е от значение“ се заменят 
с „която е от предполагаема значимост“.

§ 4. В чл. 143г се правят следните допъл-
нения:

1. В ал. 1 се създава т. 7:
„7. съвместни ревизии и проверки.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Съвместна ревизия или проверка е 

административно производство, което се из-
вършва съвместно от компетентните органи 
на две или повече държави членки и което е 
свързано с едно или повече лица, които пред-
ставляват взаимен или допълващ се интерес 
за тези органи.“

§ 5. В чл. 143д се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се 
добавя „която е от предполагаема значимост“.

2. В ал. 3:
а) в т. 1 накрая се поставя запетая и се 

добавя „а при искания за информация за група 
данъчно задължени лица, които не могат да 
бъдат идентифицирани поотделно – подробно 
описание на групата“;

б) в т. 2 думата „целта“ се заменя с „да-
нъчната цел“.

§ 6. В чл. 143е се правят следните измене-
ния и допълнения: 
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1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се 
добавя „която е от предполагаема значимост“.

2. В ал. 4 думата „определено“ се заличава.
§ 7. Създава се чл. 143е1:
„Предполагаема значимост
Чл. 143е1. (1) За целите на обмена по чл. 143д 

и чл. 143е исканата информация е предпо-
лагаемо значима, когато при отправяне на 
искането запитващият орган смята, че в съот-
ветствие с националното му законодателство 
има голяма вероятност исканата информация 
да е от значение за задълженията за данъци 
на едно или повече данъчно задължени лица, 
идентифицирани по име или по друг начин, 
и да е обоснована за целите на конкретно 
производство.

(2) За да обоснове предполагаемата значи-
мост на исканата информация, запитващият 
орган предоставя на запитания орган най-
малко следното:

1. данъчната цел, поради която се иска 
информацията, и

2. посочване на информацията, необходима 
за установяване на задълженията за данъци 
и за прилагането на неговото национално 
законодателство в областта на данъците.

(3) Когато искането за информация се от-
нася за група данъчно задължени лица, които 
не могат да бъдат идентифицирани поотделно, 
запитващият орган предоставя на запитания 
орган най-малко следното:

1. подробно описание на групата;
2. обяснение на приложимото законодател-

ство и на фактите, въз основа на които има 
основание да смята, че данъчно задължените 
лица в групата не са спазили приложимото 
законодателство;

3. обяснение за начина, по който исканата 
информация би помогнала да се определи дали 
данъчно задължените лица в групата спазват 
задълженията си, и

4. факти и обстоятелства, свързани с 
участието на трето лице, което активно е 
допринесло за предполагаемото неспазване на 
приложимото законодателство от страна на 
данъчно задължените лица в групата, когато 
това е приложимо.“

§ 8. В чл. 143ж се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение второ думите „6 ме-
сеца“ се заменят с „три месеца“.

2. В ал. 4 се създава изречение второ: „В 
този случай срокът за предоставяне на исканата 
информация не може да бъде по-дълъг от 6 
месеца от датата на получаване на искането.“

§ 9. В чл. 143з се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 1 се създава т. 7:
„7. авторски и лицензионни възнаграж-

дения.“

 2. В ал. 11 изречение първо се изменя така: 
„Информацията по ал. 10 се обменя незабавно 
след издаване, изменение или подновяване 
на предварителните трансгранични данъчни 
становища или на предварителните споразу-
мения за ценообразуване, но не по-късно от 
три месеца след изтичането на 6-месечието, 
през което са издадени, изменени или подно-
вени, като се използва стандартен формуляр.“

 3. В ал. 13 т. 2 се изменя така:
„2. обобщение на предварителното транс- 

гранично данъчно становище или предварител-
ното споразумение за ценообразуване, вклю-
чително описание на съответната стопанска 
дейност или сделката/поредицата от сделки, 
както и всяка друга информация, която може 
да помогне на компетентния орган да оцени 
потенциалния данъчен риск, без това да води 
до разкриването на търговска, промишлена 
или служебна тайна, на търговски процес 
или на информация, чието разкриване би 
противоречало на обществения ред;“.

§ 10. В чл. 143к се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) За целите на обмена на информация по 

чл. 143а, ал. 1 компетентният орган на държава 
членка може да поиска от компетентния орган 
на друга държава членка оправомощени от 
него длъжностни лица да осъществяват след-
ните действия, при спазване на процедурните 
правила на запитаната държава членка:

1. да присъстват в служебните помещения, 
в които длъжностните лица на запитаната дър-
жава членка изпълняват своите задължения;

2. да присъстват по време на административ-
ни производства, извършвани на територията 
на запитаната държава членка;

3. да участват в административни произ-
водства, извършвани от запитаната държава 
членка, по електронен път, когато е подходящо.

(2) Запитаният орган отговаря на искането 
по ал. 1 в срок 60 дни от получаването му, 
като потвърждава съгласието си или отказва 
мотивирано на запитващия орган.“

2. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Когато исканата информация се съ-

държа в документи, до които длъжностните 
лица на запитания орган имат достъп, на 
длъжностните лица на запитващия орган се 
предоставят копия на тези документи.

(4) Когато длъжностни лица на запитващия 
орган присъстват по време на администра-
тивни производства или участват в тях по 
електронен път, те могат да искат обяснения 
от физически лица и да проверяват книжа, 
документи и носители на информация при 
спазване на процедурните правила, установени 
от запитаната държава членка.“

3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно 
ал. 5 и 6.

§ 11. В чл. 143л се правят следните до-
пълнения: 
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1. В ал. 1 след думата „взаимен“ се добавя 
„или допълващ се“. 

2. В ал. 4 накрая се добавя „в 60-дневен 
срок от получаване на предложението“.

§ 12. Създава се чл. 143л1:
„Съвместни ревизии и проверки
Чл. 143л1. (1) Компетентен орган на държа-

ва членка може да поиска от компетентните 
органи на една или повече държави членки 
извършването на съвместна ревизия или про-
верка. Когато искане за съвместна ревизия 
или проверка е получено от изпълнителния 
директор на Националната агенция за при-
ходите, той потвърждава съгласието си или 
прави мотивиран отказ в 60-дневен срок от 
получаване на искането.

(2) Съвместната ревизия или проверка се 
извършва по предварително съгласуван и ко-
ординиран начин от компетентните органи на 
участващите държави членки, включително 
по отношение на езиковите правила, в съот-
ветствие с националното законодателство и 
процедурните правила на държавата членка, 
в която се извършват дейностите по съвмест-
ната ревизия или проверка.

(3) Компетентните органи на участващите 
държави членки, в които се извършват действия 
по съвместна ревизия или проверка, определят 
представител, отговорен за ръководенето и 
координирането на съвместната ревизия или 
проверка в съответната държава членка.

(4) Правата и задълженията на длъжност-
ните лица, участващи в съвместна ревизия 
или проверка, когато присъстват при дейст-
вия, извършвани в друга държава членка, се 
определят в съответствие с националното 
законодателство на тази държава членка. В 
този случай длъжностните лица не могат да 
упражняват правомощия, които биха надвиши-
ли обхвата на правомощията, предоставени им 
съгласно тяхното национално законодателство.

(5) Когато действия по съвместна ревизия 
или проверка се извършват на територията 
на Република България, длъжностните лица 
на другите участващи държави членки могат 
да искат писмени обяснения от физически 
лица и да проверяват книжа, документи и 
носители на информация заедно с органите 
по приходите при спазване на правилата, 
предвидени в този кодекс.

(6) Преценката на доказателствата, събрани 
по време на съвместната ревизия или провер-
ка, и тяхната допустимост, включително при 
извършване на действия в други участващи 
държави членки, се извършва при условията 
и по реда на този кодекс.

(7) Ревизираните, проверяваните или за-
сегнатите от съвместна ревизия или проверка 
лица имат същите права и задължения, както 
при ревизия или проверка, извършвана по 
реда на този кодекс.

(8) Компетентните органи по ал. 2 полагат 
усилия за постигането на съгласие по фактите 
и обстоятелствата, свързани със съвместна-
та ревизия или проверка, както и относно 
данъчния статут на ревизираното, съответно 
проверяваното лице въз основа на резултатите 
от съвместната ревизия или проверка.

(9) Констатациите от съвместната ревизия 
или проверка и въпросите, по които компе-
тентните органи на участващите държави 
членки постигнат съгласие, се представят в 
окончателен доклад.

(10) При спазване на ал. 8 и 9 последва-
щите действия на органите по приходите в 
резултат на съвместна ревизия или проверка, 
включително при издаване и обжалване на 
актове, се извършват при условията и по реда 
на този кодекс. Въпросите, по които компе-
тентните органи са постигнали съгласие и са 
представени в окончателния доклад, се вземат 
предвид при издаването на съответните актове 
по този кодекс.

(11) Резултатът от съвместната ревизия или 
проверка, включително копие от окончател-
ния доклад, се съобщават на ревизираното, 
съответно проверяваното лице в срок до 60 
дни от изготвянето на окончателния доклад.“

§ 13. В чл. 143п се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 2, т. 1 след думите „чл. 143б“ се 
поставя запетая и се добавя „ал. 1 и ал. 2, т. 1“.

2. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Изпълнителният директор на Нацио-

налната агенция за приходите може да изпрати 
на компетентните органи на държавите членки 
списък с целите, различни от посочените в 
ал. 2, т. 1 – 3, за които информацията и до-
кументите могат да бъдат използвани.

(4) Когато компетентен орган на друга дър-
жава членка е изпратил списък с цели, за които 
съгласно националното му законодателство 
информацията и документите могат да бъдат 
използвани за цели, различни от посочените 
в ал. 2, т. 1 – 3, изпълнителният директор на 
Националната агенция за приходите може 
да използва получената информация и доку-
менти за тези цели, без да иска разрешение 
по ал. 2, т. 4.“

3. Досегашните ал. 3, 4, 5 и 6 стават съот-
ветно ал. 5, 6, 7 и 8.

4. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея се 
създават изречения трето и четвърто: „Докла-
дите и документите, изготвени от Европейската 
комисия въз основа на информация, получе-
на от държавите членки, и предоставени на 
изпълнителния директор на Националната 
агенция за приходите, са поверителни и могат 
да се използват само за аналитични цели. 
Информация от докладите и документите 
може да бъде разкривана само с разрешение 
на Европейската комисия.“

5. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и се 
изменя така:
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„(10) Комуникацията по ал. 2, т. 4 и ал. 3 – 6 
се извършва чрез стандартен формуляр.“

§ 14. Създава се чл. 143п1:
„Защита на данните
Чл. 143 п1. (1) Обменът на информация за 

данъчни цели се извършва в съответствие 
с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския 
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. 
относно защитата на физическите лица във 
връзка с обработването на лични данни и 
относно свободното движение на такива 
данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО 
(Общ регламент относно защитата на данни-
те) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.), наричан 
по-нататък „Регламент (ЕС) 2016/679“, и при 
спазване на другите изисквания за защита на 
личните данни.

(2) За целите на обмена на информация 
администратори на лични данни са изпълни-
телният директор на Националната агенция 
за приходите, предоставящите информация 
финансови институции по § 1а, т. 1 от до-
пълнителните разпоредби, консултантите 
по чл. 143я1 и операторите на платформи по 
чл. 143я6, когато самостоятелно или съвместно 
определят целите и средствата на обработва-
нето на лични данни по смисъла на Регламент 
(ЕС) 2016/679.

(3) Обменът на информация за данъчни 
цели представлява важен обществен интерес 
по смисъла на чл. 23, параграф 1, буква „д“ 
от Регламент (ЕС) 2016/679. За целите на 
изречение първо изпълнителният директор 
на Националната агенция за приходите може 
да не предоставя информацията по чл. 13 и 
чл. 14, параграф 1 и да не предоставя дос-
тъп по чл. 15 от Регламент (ЕС) 2016/679 на 
лицата, за които се отнасят личните данни, 
предмет на обмена, когато това е необходимо 
и пропорционално за защита на финансовия, 
съответно данъчния интерес на Европейския 
съюз и държавите членки.

(4) Предоставящите информация финансови 
институции по § 1а, т. 1 от допълнителните 
разпоредби, консултантите по чл. 143я1 и опе-
раторите на платформи по чл. 143я6:

1. информират засегнатите физически лица 
за събирането и предоставянето на техни лични 
данни за целите на обмена на информация 
за данъчни цели;

2. предоставят на засегнатите физически 
лица предварително и своевременно информа-
цията, която тези лица имат право да получат 
от администратора на лични данни, за да 
могат да упражнят своите права по защита 
на личните данни.

(5) Информация, която се обработва за 
целите на обмена, се съхранява от лицата по 
ал. 2 за срок от 10 години, считано от началото 
на годината, следваща годината на предоста-
вянето є, освен ако за същата информация 
не е предвиден по-дълъг срок за съхранение.

(6) Изпълнителният директор на Наци-
оналната агенция за приходите уведомява 
Европейската комисия за всяко нарушение 
на сигурността на данните и за последващи-
те действия за отстраняване на последиците 
от него.

(7) При възникнало нарушение на сигур-
ността на данните по ал. 6 изпълнителният 
директор на Националната агенция за при-
ходите извършва анализ на нарушението и 
предприема мерки за ограничаването му и 
за отстраняване на последиците от него. Ко-
гато нарушението на сигурността на данните 
не може да бъде ограничено незабавно и по 
подходящ начин, изпълнителният директор 
на Националната агенция за приходите уведо-
мява писмено Европейската комисия за това 
и иска спиране на достъпа до мрежата CCN.

(8) След справяне с нарушението изпълни-
телният директор на Националната агенция за 
приходите уведомява Европейската комисия 
за това с искане за възстановяване на достъпа 
до мрежата CCN. В случай че една или пове-
че държави членки поискат от Европейската 
комисия съвместно да бъдат проверени пред-
приетите действия във връзка с нарушението 
на сигурността на данните, изпълнителният 
директор на Националната агенция за при-
ходите осигурява необходимото съдействие.

(9) Когато изпълнителният директор на 
Националната агенция за приходите е уведо-
мен от Европейската комисия за нарушение 
на сигурността на данните в друга държава 
членка, той може да спре обмена на инфор-
мация с тази държава членка, като уведоми 
Европейската комисия и съответната държава 
членка. Спирането има незабавно действие.

(10) При нарушение на сигурността на дан- 
ните в друга държава членка, в резултат на 
което е спрян достъпът є до мрежата CCN, 
изпълнителният директор на Националната 
агенция за приходите може да поиска от Евро-
пейската комисия съвместно с други държави 
членки да бъдат проверени предприетите 
действия за справяне с нарушението, когато 
тази държава е подала искане за възстановя-
ване на достъпа.“

§ 15. В чл. 143с се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 2 думите „за която може да се 
предвиди, че е от значение“ се заменят с 
„която е от предполагаема значимост“, а на-
края се добавя „като се използва стандартен 
формуляр“.

2. В ал. 3 в текста преди т. 1 след думите 
„третата държава“ се поставя запетая и се до-
бавя „като се използва стандартен формуляр“.

§ 16. В раздел V се създава чл. 143с1:
„Статистически данни
Чл. 143с1. Изпълнителният директор на 

Националната агенция за приходите ежегодно 
предоставя на Европейската комисия ста-
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тистически данни за обема на автоматичния 
обмен на информация по глава шестнадесета, 
раздел ІІІа, чл. 143з, ал. 1, раздел VI и VIII, 
информация за административните и други 
разходи и ползи, свързани с извършения об-
мен, както и информация за потенциалните 
промени за приходната администрация и за 
други лица.“

§ 17. В чл. 143щ се правят следните из-
менения: 

1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) По отношение на поверителността, 

разкриването и използването на информацията 
се прилага съответно чл. 143п.“ 

2. В ал. 4 думите „чл. 143п, ал. 7“ се заме-
нят с „чл. 143п, ал. 9“.

§ 18. В чл. 143я4, ал. 4 думите „чл. 143п, 
ал. 7“ се заменят с „чл. 143п, ал. 9“.

§ 19. В глава шестнадесета „Особени про-
изводства“ се създава раздел VIII „Особени 
правила за автоматичния обмен на информа-
ция, предоставяна от оператори на платформи“ 
с чл. 143я5 – 143я13:

„Раздел VIII
Особени правила за автоматичния обмен на 
информация, предоставяна от оператори на 

платформи

Предмет, обхват и компетентен орган
Чл. 143я5. (1) Този раздел урежда реда за 

осъществяване на административно сътрудни-
чество чрез автоматичен обмен на информа-
ция, предоставяна от оператори на платформи 
по отношение на продавачи, които извършват 
относима дейност.

(2) Автоматичният обмен на информация 
по този раздел е системното предоставяне на 
предварително определена информация на 
държавите – членки на Европейския съюз, 
или на партньорски юрисдикции извън Ев-
ропейския съюз без отправено искане, на 
определен интервал от време.

(3) Изпълнителният директор на Нацио-
налната агенция за приходите обменя с ком-
петентните органи на държавите членки или 
на партньорски юрисдикции информацията 
по чл. 143я8, предоставена от операторите на 
платформи по чл. 143я6, ал. 2 и 3.

(4) Информацията по ал. 3 се предоставя 
на компетентния орган на държавата член-
ка или на партньорската юрисдикция, на 
която продавачът, за когото се предоставя 
информация, е местно лице за данъчни цели 
съгласно чл. 143я10, ал. 9 и 10, а в случаите 
на относими дейности по отдаване под наем 
на недвижимо имущество – на компетентния 
орган на държавата членка или на партньор-
ската юрисдикция, в която се намира недви-
жимият имот.

(5) Обменът на информация по ал. 3 се 
извършва в срок до два месеца, считано 
от края на календарната година, за която 

операторите на платформи предоставят ин-
формация, като се използва стандартизиран 
електронен формат.

(6) Списъкът на партньорските юрисдик-
ции, на които Република България изпраща 
информация, се публикува на интернет стра-
ницата на Националната агенция за приходите.

Предоставящ информация оператор на 
платформа

Чл. 143я6. (1) Оператор на платформа е обра-
зувание, което сключва договори с продавачи 
за предоставяне на достъп до платформата 
или до част от нея.

(2) Оператор на платформа предоставя 
на изпълнителния директор на Национална-
та агенция за приходите информацията по 
чл. 143я8, когато операторът е местно лице 
за данъчни цели на Република България или, 
в случай че не е местно лице на Република 
България или на друга държава членка, когато 
отговаря на едно от следните условия: 

1. учреден е съгласно законодателството 
на Република България; 

2. има място на управление, включително 
на действително управление, в Република 
България; 

3. има място на стопанска дейност в Репу-
блика България и не е квалифициран оператор 
на платформа извън Европейския съюз.

 (3) Предоставящ информация оператор 
на платформа е и оператор, който не попада 
в обхвата на ал. 2, но съдейства за извърш-
ването на относима дейност от продавачи 
от държави членки, за които се предоставя 
информация, или на относима дейност, която 
включва отдаването под наем на недвижимо 
имущество, намиращо се в държава членка, 
и не е квалифициран оператор на платформа 
извън Европейския съюз. Операторът на плат-
форма предоставя информацията по чл. 143я8 
на изпълнителния директор на Националната 
агенция за приходите, когато е избрал да се 
регистрира в Република България съгласно 
чл. 143я7, ал. 2.

(4) Информацията по чл. 143я8 не се пре-
доставя от:

1. изключен оператор на платформа;
2. квалифициран оператор на платформа 

извън Европейския съюз.
(5) Изключен оператор на платформа е 

оператор на платформа, който предварител-
но и на годишна основа е доказал по начин, 
удовлетворителен за изпълнителния директор 
на Националната агенция за приходите, че 
бизнес моделът на платформата е устроен 
така, че в нея не участват продавачи, за които 
се предоставя информация. Изпълнителният 
директор на Националната агенция за при-
ходите уведомява компетентните органи на 
другите държави членки за всеки изключен 
оператор по изречение първо, както и за всяка 
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промяна в обстоятелствата по отношение на 
него. Информацията се вписва в централния 
регистър, поддържан от Европейската комисия.

(6) Квалифициран оператор на платфор-
ма извън Европейския съюз е оператор на 
платформа, за когото всички относими дей-
ности, за които съдейства, са квалифицирани 
относими дейности и отговаря на едно от 
следните условия:

1. местно лице е за данъчни цели в ква-
лифицирана юрисдикция, или

2. не е местно лице за данъчни цели в 
квалифицирана юрисдикция, но е учреден в 
съответствие със законодателството на или 
има място на управление, включително на 
действително управление, в квалифицирана 
юрисдикция.

(7) Когато оператор на платформа отговаря 
на условията по ал. 2 в повече от една държа-
ва членка, той избира една от тези държави 
членки, в която ще предоставя информация. 
Операторът на платформа уведомява компе-
тентните органи на тези държави членки за 
своя избор.

Регистрация на оператор на платформа от 
юрисдикция извън Европейския съюз

Чл. 143я7. (1) Операторът на платформа 
по смисъла на чл. 143я6, ал. 3 се регистрира 
пред компетентния орган на избрана от него 
държава членка при започване на дейност 
като оператор.

(2) Когато операторът по ал. 1 е избрал 
да се регистрира в Република България, той 
подава пред изпълнителния директор на На-
ционалната агенция за приходите следната 
информация:

1. наименование;
2. пощенски адрес;
3. електронни адреси, включително интер-

нет страници;
4. данъчните идентификационни номера, 

издадени на оператора на платформа;
5. декларация относно идентификацията на 

оператора на платформа за целите на данък 
върху добавената стойност на територията на 
Европейския съюз във връзка със специалните 
режими по дял XII, глава 6, раздели 2 и 3 
от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 
ноември 2006 г. относно общата система на 
данъка върху добавената стойност;

6. държавите членки, на които продавачите, 
за които се предоставя информация, са местни 
лица съгласно 143я10, ал. 9 и 10.

(3) Операторът на платформа уведомява 
изпълнителния директор на Националната 
агенция за приходите за всяка промяна в 
данните по ал. 2 в 14-дневен срок от настъп-
ването є.

(4) Изпълнителният директор на Национал-
ната агенция за приходите издава индивиду-
ален идентификационен номер на оператора 

на платформа по ал. 2 и уведомява за това 
компетентните органи на другите държави 
членки по електронен път.

(5) Информация за регистрацията по ал. 2 
се вписва в централния регистър, поддържан 
от Европейската комисия.

Информация, предоставяна от операторите 
на платформи

Чл. 143я8. (1) Операторите на платформи 
предоставят на изпълнителния директор на 
Националната агенция за приходите следните 
данни:

1. име, седалище и адрес на управление, 
данъчен идентификационен номер и, когато е 
приложимо, индивидуален идентификационен 
номер, издаден на предоставящия информация 
оператор на платформа по чл. 143я7, ал. 4, 
както и наименование на платформата, за 
която този оператор на платформа предоставя 
информация; 

2. по отношение на всеки продавач, за 
когото се предоставя информация и който 
е извършвал относима дейност, различна от 
отдаване под наем на недвижимо имущество:

а) имена/наименование;
б) основен адрес;
в) данъчните идентификационни номера и 

съответната държава членка или партньорска 
юрисдикция на издаване, а при липса на номер, 
мястото на раждане – за физическите лица;

г) номер съгласно търговската му регис-
трация, когато е образувание;

д) идентификационния номер по ДДС, 
когато има такъв;

е) датата на раждане, когато е физическо 
лице;

ж) идентификатора на финансовата сметка, 
по която се плаща или начислява възнаграж-
дението, когато операторът разполага с такъв, 
освен ако компетентният орган на държавата 
членка или на партньорската юрисдикция, 
на която продавачът е местно лице съгласно 
чл. 143я10, ал. 9 и 10, е оповестил, че не въз-
намерява да използва този идентификатор за 
същата цел;

з) името на титуляря на финансовата 
сметка, по която е платено или начислено 
възнаграждението, когато е различно от името 
на продавача, както и всяка друга информа-
ция за финансова идентификация, с която 
операторът разполага по отношение на този 
титуляр на сметка;

и) всяка държава членка или партньорска 
юрисдикция, на която продавачът е местно 
лице съгласно чл. 143я10, ал. 9 и 10;

к) държавата членка или държавите членки, 
в които продавачът има място на стопанска 
дейност, чрез което осъществява относими 
дейности в Европейския съюз;

л) всички такси, комисиони или данъци, 
удържани или начислени от оператора през 
всяко тримесечие на календарната година, за 
която се предоставя информацията;
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м) общото възнаграждение, платено или 
начислено през всяко тримесечие на кален-
дарната година, за която се предоставя инфор-
мацията, и броя на относимите дейности, във 
връзка с които то е платено или начислено;

3. по отношение на всеки продавач, за 
когото се предоставя информация и който 
е извършвал относима дейност, включваща 
отдаване под наем на недвижимо имущество:

а) данните по т. 2, букви „а“ – „л“;
б) адреса на всеки обявен недвижим имот, 

определен в съответствие с процедурите, 
предвидени в чл. 143я10, ал. 7, и съответния ка-
дастрален идентификатор или неговия еквива-
лент съгласно националното законодателство 
на държавата членка или на юрисдикцията, 
в която имотът се намира, когато има такъв;

в) общото възнаграждение, платено или 
начислено през всяко тримесечие на кален-
дарната година, за която се предоставя ин-
формация, и броя на относимите дейности 
във връзка с всеки обявен недвижим имот;

г) когато е известен – броя на дните, в които 
всеки обявен недвижим имот е бил отдаден 
под наем по време на календарната година, 
за която се предоставя информация, както и 
вида на всеки обявен недвижим имот.

(2) Информацията се подава по електронен 
път по ред и във формат, утвърдени със заповед 
на изпълнителния директор на Националната 
агенция за приходите, която се публикува на 
интернет страницата на агенцията.

(3) Операторът на платформа уведомява 
изпълнителния директор на Националната 
агенция за приходите по реда и във формата 
по ал. 2 и в случай че не е налице информация 
по ал. 1, която следва да бъде предоставена.

Продавачи, за които се предоставя инфор-
мация, и относими дейности

Чл. 143я9. (1) Продавач за целите на този раз-
дел е всяко физическо лице или образувание, 
регистрирано като потребител на платформа 
в който и да е момент през календарната 
година, за която се предоставя информация, 
и извършващо относима дейност.

(2) Информация по чл. 143я8 се предоставя 
за активен продавач, който е местно лице 
на Република България, на друга държава 
членка или на партньорска юрисдикция, или 
който е отдал под наем недвижимо имуще-
ство, намиращо се в Република България, 
в друга държава членка или в партньорска 
юрисдикция.

(3) Активен продавач е този, който през 
календарната година, за която се предоставя 
информация, извършва относима дейност 
или на когото се заплаща или се начислява 
възнаграждение във връзка с такава дейност.

(4) Информация по чл. 143я8 не се предоста-
вя за продавач (изключен продавач), който е:

1. държавно образувание;

2. образувание, чиито акции се търгуват 
регулярно на място за търговия на ценни 
книжа, или свързано образувание на образу-
вание, чиито акции се търгуват регулярно на 
място за търговия на ценни книжа;

3. образувание, за което операторът на 
платформа е съдействал за повече от 2000 
относими дейности по отдаване под наем на 
обявен недвижим имот през календарната го-
дина, за която се предоставя информация; или

4. продавач, за когото операторът на 
платформата е съдействал за по-малко от 30 
относими дейности по продажбата на стоки, 
и за който общият размер на възнаграждени-
ето, платено или начислено, не е надхвърлило 
левовата равностойност на 2000 евро през 
календарната година, за която се предоставя 
информация.

(5) Относима дейност за целите на този 
раздел е всяка от следните дейности, когато 
се извършва срещу възнаграждение:

1. отдаване под наем на недвижимо иму-
щество, включително жилищни и търговски 
имоти, места за паркиране и други;

2. лична услуга;
3. продажба на стоки;
4. отдаване под наем на всякакъв вид пре-

возно средство.
(6) Относимата дейност не включва дей-

ности, извършвани от продавач, който действа 
като служител на оператора на платформа 
или на образувание, свързано с него.

Процедури за комплексна проверка
Чл. 143я10. (1) Операторите на платформи 

извършват следните процедури за комплексна 
проверка за идентифициране на продавачи-
те, за които се предоставя информацията по 
чл. 143я8: 

1. идентифициране на продавачи, които не 
подлежат на проверка; 

2. събиране на информация за продавачите; 
3. събиране на информация относно отда-

дено под наем недвижимо имущество; 
4. проверка на информацията за продава-

чите и за недвижимото имущество; 
5. определяне на държавата членка или 

юрисдикцията, на която продавачът е местно 
лице за данъчни цели.

(2) За идентифициране на изключени 
продавачи, които не подлежат на проверка, 
операторът на платформа може да използва:

1. обществено достъпна информация или 
потвърждение от продавача, който е образу-
вание – за изключен продавач по чл. 143я9, 
ал. 4, т. 1 и 2;

2. наличната при него информация – за 
изключен продавач по чл. 143я9, ал. 4, т. 3 и 4.

(3) Операторът на платформа събира след-
ната информация за всеки продавач, който 
е физическо лице и не е изключен продавач:

1. имена;
2. основен адрес;
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3. данъчните идентификационни номера и 
съответната държава членка или юрисдикция 
на издаване или, при липса на такъв номер, 
мястото на раждане;

4. идентификационен номер по ДДС, когато 
има такъв;

5. дата на раждане.
(4) Операторът на платформа събира след-

ната информация за всеки продавач, който е 
образувание и не е изключен продавач:

1. наименование;
2. основен адрес;
3. данъчните идентификационни номера и 

съответната държава членка или юрисдикция 
на издаване;

4. идентификационен номер по ДДС, ако 
има такъв;

5. номер съгласно търговската му регис-
трация;

6. държавата членка или държавите членки, 
в които продавачът има място на стопанска 
дейност, чрез което осъществява относими 
дейности в Европейския съюз.

(5) Операторът на платформа може да из-
ползва услуга за идентификация, осигурена 
от държава членка или Европейския съюз, 
съответно от партньорска юрисдикция, за 
потвърждение на самоличността на прода-
вача и държавата, съответно юрисдикцията, 
на която той е местно лице за данъчни цели, 
като в този случай не е задължен да събира 
информацията по ал. 3, т. 2 – 5 и ал. 4, т. 2 – 6.

(6) Операторът на платформа не е задължен 
да събира данъчен идентификационен номер 
или номер съгласно търговската регистрация 
по ал. 3, т. 3 и ал. 4, т. 3 и 5, когато държа-
вата членка или юрисдикцията, на която 
продавачът е местно лице за данъчни цели, 
не е издала на продавача такъв номер или не 
изисква събирането му.

(7) Когато продавачът извършва относима 
дейност, която включва отдаване под наем 
на недвижимо имущество, операторът на 
платформа събира информация за адреса на 
всеки обявен недвижим имот и съответния 
кадастрален идентификатор, когато такъв е 
издаден, или негов еквивалент съгласно на-
ционалното законодателство на държавата 
членка или юрисдикцията, в която се намира 
имотът. Когато оператор на платформа е съ-
действал за повече от 2000 относими дейности 
чрез отдаване под наем на обявен недвижим 
имот за един и същ продавач, който е обра-
зувание, той събира документи, данни или 
информация, потвърждаващи, че обявеният 
недвижим имот е собственост на един и същ 
собственик.

(8) Операторът на платформа определя 
дали събраната информация по ал. 2, 3, ал. 4, 
т. 1 – 5 и ал. 7 е надеждна, като използва на-
личните при него информация и документи, 
както и всеки електронен интерфейс, осигурен 
от държава членка, друга юрисдикция или 

Европейския съюз за безплатно ползване, за 
да потвърди валидността на данъчния иден-
тификационен номер и/или на идентифика-
ционния номер по ДДС.

(9) Операторът на платформа счита про-
давача за местно лице на държавата членка 
или юрисдикцията, в която е неговият основен 
адрес. Когато държавата членка или юрисдик-
цията, която е издала данъчния идентификаци-
онен номер, е различна от държавата членка 
или юрисдикцията, в която е основният адрес 
на продавача, операторът на платформа счита, 
че продавачът е местно лице на всяка от тях. 
Когато продавачът е предоставил информация 
за наличието на място на стопанска дейност 
по ал. 4, т. 6, операторът счита продавача за 
местно лице и на съответната държава членка, 
посочена от него.

(10) Освен по ал. 9, операторът счита про-
давача за местно лице и на всяка държава 
членка или юрисдикция, потвърдена посред-
ством услуга за електронна идентификация 
по ал. 8.

(11) Операторът на платформа изпълня-
ва процедурите за комплексна проверка по 
ал. 1 – 10 до 31 декември на календарната 
година, за която се предоставя информация.

(12) Операторът на платформа може да 
разчита на процедури за комплексна провер-
ка, извършени по отношение на предишни 
периоди, за които се предоставя информация, 
при условие че:

1. информацията за продавача по ал. 3 и 4 
е била или събрана и проверена, или потвър-
дена в рамките на последните 36 месеца; и

2. операторът на платформа няма основание 
да знае, че събраната информация по ал. 2 – 4 
и 7 е или е станала ненадеждна или невярна.

(13) Когато образувание стане предоста-
вящ информация оператор на платформа 
по чл. 143я6, той извършва процедурите за 
комплексна проверка по отношение на про-
давачите, регистрирани на платформата към 
датата на придобиване на това качество, до 
31 декември на втория период, за който опе-
раторът има задължение за предоставяне на 
информация. В този случай за изпълнението 
на процедурите за комплексна проверка опе-
раторът на платформа, освен по ал. 8, може 
да определи дали събраната информация по 
ал. 2, 3, ал. 4, т. 1 – 5 и ал. 7 е надеждна, 
като използва информацията и документите 
в поддържаните от него регистри, които поз-
воляват търсене по електронен път.

(14) Когато операторът на платформа има 
основание да счита, че данните за продава-
ча по ал. 3, 4 и 7 може да са неточни въз 
основа на запитване за определен продавач, 
получено от компетентния орган, той изисква 
от продавача да ги коригира и да представи 
надеждни удостоверяващи документи, данни 
или информация от независим източник, като 
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валиден документ за самоличност, актуално 
удостоверение за местно лице за данъчни 
цели и други подобни.

(15) Операторът на платформа може да 
избере да изпълни процедурите за комплексна 
проверка единствено по отношение на актив-
ните продавачи.

(16) Оператор на платформа, за когото въз-
никва задължение за предоставяне на инфор-
мация, може да използва трето лице – достав-
чик на услуги, включително друг оператор на 
платформа, за изпълнението на задълженията 
за комплексна проверка. Независимо от из-
речение първо, отговорността за изпълнение 
на задълженията за комплексна проверка е 
на предоставящия информация оператор на 
платформа.

Срок и начин на предоставяне на инфор-
мация от оператори на платформи

Чл. 143я11. (1) Оператор на платформа по 
чл. 143я6, ал. 2 предоставя информацията по 
чл. 143я8 за съответната календарна година, в 
която продавачът е определен като продавач, 
за когото се предоставя информация, в срок 
до 31 януари на следващата година.

(2) Когато задължението за предоставяне 
на информация по отношение на продавачите 
на една и съща платформа възникне за повече 
от един оператор, включително когато задъл-
жението е възникнало в различни държави 
членки, оператор може да се освободи от това 
задължение, ако разполага с доказателство, 
че същата информация е била предоставена 
от друг оператор на платформа.

(3) Когато за оператор на платформа по 
чл. 143я6, ал. 2 възникне задължение за пре-
доставяне на информация в повече от една 
държава членка, той я предоставя в избрана 
от него държава.

(4) Оператор на платформа по чл. 143я6, 
ал. 3, регистриран в Република България, 
предоставя информацията по чл. 143я8 на из-
пълнителния директор на Националната аген-
ция за приходите за съответната календарна 
година, в която продавачът е определен като 
продавач, за когото се предоставя информация, 
в срок до 31 януари на следващата година.

(5) Независимо от ал. 4, оператор по 
чл. 143я6, ал. 3 не е задължен да предоставя 
информация, отнасяща се за квалифицирани 
относими дейности, обхванати от специално 
споразумение за автоматичен обмен на ек-
вивалентна информация, по което Република 
България е страна, относно продавачи, които 
са местни лица на Република България.

(6) Операторите на платформи предоставят 
информацията по чл. 143я8, ал. 1, т. 2 и 3 на 
продавача, за когото се отнася, най-късно до 
31 януари на годината, следваща календарната 
година, в която продавачът е определен като 
продавач, за когото се предоставя информация.

(7) Информацията за възнаграждение, 
платено или начислено в законно признато 
платежно средство, се предоставя във валута-
та, в която възнаграждението е било платено 
или начислено. В случай че възнаграждението 
е платено или начислено по друг начин, ин-
формацията за него се предоставя в левовата 
равностойност, като се превалутира или остой-
ностява по начин, определян последователно 
от оператора на платформа.

(8) Информацията за възнаграждението и за 
удържаните или начислени такси, комисиони 
или данъци се предоставя за тримесечието на 
календарната година, през която възнаграж-
дението е платено или начислено.

(9) Операторите на платформи информират 
всеки продавач – физическо лице, както и 
всяко физическо лице, различно от продавача, 
по сметка на което е платено или начислено 
възнаграждение, за размера на възнаграж-
дението, за което предоставят информация.

Правила за ефективно прилагане и контрол
Чл. 143я12. (1) Изпълнителният директор 

на Националната агенция за приходите само- 
стоятелно или координирано с компетентните 
органи на другите държави членки осъщест-
вява контрол за ефективното прилагане на 
правилата по този раздел.

(2) Изпълнителният директор на Наци-
оналната агенция за приходите организира 
контролната дейност на агенцията, като може 
да възлага на оправомощени от него лица:

1. да извършват проверки на операторите 
на платформи за изпълнение на задълженията 
по този раздел;

2. да изискват документи и информация 
във връзка с изпълнението на процедурите 
за комплексна проверка и предоставянето на 
информацията;

3. да анализират качеството на предоста-
вената информация;

4. да дават задължителни предписания, 
включително за отстраняване на установена 
непълнота или неточност на данните;

5. да извършват текущ контрол на осно-
ванията за регистрация на операторите на 
платформи по чл. 143я6, ал. 3.

(3) Когато оператор на платформа по 
чл. 143я6, ал. 3 не изпълни задължението за 
предоставяне на информация по чл. 143я11, 
ал. 4, изпълнителният директор на Национал-
ната агенция за приходите прекратява регис-
трацията му след две писмени напомняния. 
Регистрацията се прекратява не по-късно от 
изтичането на 90 дни, но не по-рано от из-
тичането на 30 дни след второто напомняне.

(4) В случаите по ал. 3 повторна регистрация 
на оператора на платформа се допуска, при 
условие че операторът представи на изпъл-
нителния директор на Националната агенция 
за приходите декларация, че ще спазва изиск- 
ванията за предоставяне на информация по 
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този раздел и изпълни задълженията си за 
предоставяне на информация за предходни 
периоди.

(5) Изпълнителният директор на Национал-
ната агенция за приходите изпраща искане до 
Европейската комисия да заличи оператор на 
платформа по чл. 143я6, ал. 3 от централния 
регистър, поддържан от нея, в следните случаи:

1. операторът на платформа подаде уведом-
ление, че е преустановил дейността си като 
оператор на платформа;

2. не е подадено уведомление по т. 1, но има  
основание да се счита, че дейността на опе-
ратор на платформа е прекратена;

3. операторът на платформа престане да отго- 
варя на условията по чл. 143я6, ал. 3;

4. регистрацията на оператора на платформа 
е прекратена на основание ал. 3.

(6) Изпълнителният директор на Наци-
оналната агенция за приходите уведомява 
Европейската комисия, когато има данни 
за лице по чл. 143я6, ал. 3, което извършва 
дейност като оператор на платформа, без да 
се регистрира съгласно чл. 143я7.

(7) При неизпълнение на задължението за 
регистрация по чл. 143я7 или при прекратяване 
на регистрация по ал. 3 изпълнителният ди-
ректор на Националната агенция за приходите 
подава искане до председателя на Софийския 
районен съд да постанови всички предпри-
ятия, предоставящи обществени електронни 
съобщителни мрежи и/или услуги, да спрат 
достъпа до съответната интернет страница 
или приложение до регистриране на опера-
тора на платформа в Република България 
или друга държава членка. Председателят на 
Софийския районен съд или оправомощен от 
него заместник-председател се произнася по 
искането в срок до 72 часа от постъпването му. 
Издаденото от съда разпореждане се публику-
ва на интернет страницата на Националната 
агенция за приходите в деня на получаването 
му. Предприятията, предоставящи обществени 
електронни съобщителни мрежи и/или услуги, 
са длъжни да спрат достъпа до съответната 
интернет страница или приложение в срок до 
24 часа от публикуване на разпореждането 
на съда.

(8) Мярката по ал. 7 се предприема от из- 
пълнителния директор на Националната аген-
ция за приходите и когато е по инициатива на 
компетентен орган на друга държава членка 
и се извършват координирани действия на 
държавите членки за спиране на достъпа до 
съответната интернет страница или прило-
жение на територията на Европейския съюз.

(9) Когато оператор на платформа, за кого- 
то е предприета мярката по ал. 7, се ре-
гистрира в Република България или друга 
държава членка, изпълнителният директор 
на Националната агенция за приходите уве-
домява за това предприятията, предоставящи 
обществени електронни съобщителни мрежи 
и/или услуги, които възстановяват достъпа 

до интернет страницата или приложението 
на платформата в срок до 24 часа от уведо-
мяването. Информация за регистрацията и 
възстановяването на достъпа до платформата 
се публикува на интернет страницата на На-
ционалната агенция за приходите.

Правила за ефективно прилагане за опе-
раторите на платформи

Чл. 143я13. (1) Операторът на платформа 
прекратява регистрацията на продавач, който 
не предостави изискваната информация по 
чл. 143я10 след изтичането на 60-дневен срок от 
първоначалното искане за информация, като 
отправи най-малко две писмени напомняния. 
В този случай операторът на платформа не 
допуска повторна регистрация на продавача 
на платформата или задържа изплащането 
на възнаграждения към продавача, докато не 
получи исканата информация.

(2) Операторите на платформи водят регист- 
ри за предприетите действия за комплексна 
проверка и предоставяне на информация 
по чл. 143я6 и чл. 143я7, както и съхраняват 
документите и използваната информация за 
установяване статута на продавача. Регистрите, 
документите и използваната информация се 
съхраняват за срок, не по-кратък от 5 годи-
ни и не по-дълъг от 10 години след края на 
календарната година, за която се предоставя 
информацията.“

§ 20. В глава двадесет и осма се създава 
чл. 278д:

„Неизпълнение на задължение, свързано с 
предоставянето на информация от оператор 
на платформа

Чл. 278д. (1) Оператор на платформа, който 
не изпълни задължението си за предоставяне 
на информация по чл. 143я8 в срока по чл. 14311, 
ал. 1 и 4, се наказва с имуществена санкция 
в размер от 5000 до 10 000 лв.

(2) Оператор на платформа, който предос-
тави непълна или невярна информация по 
чл. 143я8, се наказва с имуществена санкция в 
размер на 250 лв. за всеки продавач, за когото 
не е предоставена информация или е предос-
тавена непълна или невярна информация.

(3) Оператор на платформа, който не из-
върши или наруши правилата за извършване 
на процедурите за комплексна проверка по 
чл. 143я10, се наказва с имуществена санкция 
в размер на 100 лв. за всеки продавач, за 
когото е извършено нарушение.

(4) Оператор на платформа по смисъла 
на чл. 143я6, ал. 3, който извършва дейност, 
без да е регистриран съгласно чл. 143я7, се 
наказва с имуществена санкция в размер от 
5000 до 10 000 лв. Имуществената санкция се 
налага независимо от прилагането на мярката 
по чл. 143я12, ал. 7.

(5) Оператор на платформа, който не из-
пълни задължението си по чл. 143я7, ал. 3, се 
наказва с имуществена санкция в размер от 
300 до 500 лв.
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(6) Оператор на платформа, който не 
прекрати регистрация или допусне повторна 
регистрация на продавач на платформата в 
нарушение на чл. 143я13, ал. 1, се наказва с 
имуществена санкция в размер на 250 лв. 
за всеки продавач, за когото е извършено 
нарушение.

(7) Оператор на платформа, който не из-
пълни задължението си по чл. 143я11, ал. 6 
или 9, се наказва с имуществена санкция в 
размер на 500 лв. за всяко лице, което не е 
уведомено.

(8) Оператор на платформа, който не съх-
ранява информацията по чл. 143я13, ал. 2, се 
наказва с имуществена санкция в размер от 
1000 до 5000 лв.

(9) При повторно нарушение по ал. 1 – 8 се 
налага имуществена санкция в двоен размер.“

§ 21. В допълнителните разпоредби се 
правят следните изменения и допълнения:

1. В § 1:
а) точка 24 се изменя така:
„24. „Налична информация“ по смисъла 

на чл. 143з е информацията от регистрите и 
базите данни на Националната агенция за 
приходите, която е достъпна в съответствие 
с процедурите за нейното събиране и обра-
ботване.“;

б) създават се т. 56 – 71:
„56. „Нарушение на сигурността на данните“ 

за целите на глава шестнадесета, раздели IIIa, 
IV, V, VI, VII и VIII е нарушение на сигурност- 
та, водещо до унищожаване, загуба, промяна 
или всеки друг инцидент, свързан с неподхо-
дящ или неразрешен достъп, разкриване или 
използване на информация, включително, но 
не само, на лични данни, които се предават, 
съхраняват или обработват по друг начин, в 
резултат на умишлени противоправни дейст-
вия, небрежност или случайни събития. На-
рушаването на сигурността на данните може 
да се отнася до поверителността, наличността 
и целостта на данните.

57. „Платформа“ за целите на глава шест-
надесета, раздел VIII е програмен продукт, 
включително интернет страница или част от 
нея или приложение/мобилно приложение, 
който е достъпен за потребителите и позволява 
свързване на продавачи с други потребители 
с цел пряко или непряко извършване на от-
носима дейност за тези потребители. Плат-
форма е и всяка договореност за събирането 
и плащането на възнаграждение във връзка 
с относима дейност.

„Платформа“ не включва програмен про-
дукт, при който, без да се извършват допъл-
нителни действия във връзка с относима 
дейност, могат да бъдат изпълнявани само 
следните действия:

а) обработване на плащания във връзка с 
относима дейност;

б) обявяване или рекламиране на относима 
дейност от страна на потребители;

в) пренасочване или прехвърляне на по-
требители към платформа.

58. „Партньорска юрисдикция“ за целите на 
глава шестнадесета, раздел VIII е юрисдикция 
извън Европейския съюз, с която Република 
България има действащо споразумение, пред-
виждащо автоматичен обмен на информация, 
предоставяна от оператори на платформи по 
отношение на продавачи, които извършват 
относима дейност. 

59. „Квалифицирана юрисдикция“ за це-
лите на глава шестнадесета, раздел VIII е 
юрисдикция извън Европейския съюз, която 
има действащо специално споразумение с 
компетентните органи на всички държави 
членки и те са определени като юрисдикции, 
за които се предоставя информация, в списък, 
публикуван от тази юрисдикция.

60. „Специално споразумение“ за целите на 
глава шестнадесета, раздел VIII е действащо 
споразумение между компетентните органи на 
държава членка и юрисдикция извън Европей-
ския съюз, по силата на което се изисква авто-
матичен обмен на информация, еквивалентна 
на посочената в чл. 143я8. Еквивалентността 
на информацията се потвърждава с акт за 
изпълнение на Европейската комисия по мо-
тивирано искане на изпълнителния директор 
на Националната агенция за приходите, на 
компетентен орган на друга държава членка 
или по инициатива на Европейската комисия. 

61. „Квалифицирани относими дейности“ 
за целите на глава шестнадесета, раздел VIII 
са всички относими дейности, предмет на 
автоматичен обмен съгласно специално спо-
разумение по т. 60. 

62. „Възнаграждение“ за целите на глава 
шестнадесета, раздел VIII е всякакъв вид запла-
щане, без таксите, комисионите или данъците, 
удържани или начислени от предоставящия 
информация оператор на платформа, което 
се плаща или начислява в полза на продавач 
във връзка с относимата дейност и размерът 
на което се знае или с разумни усилия може 
да бъде узнат от оператора на платформа.

63. „Лична услуга“ за целите на глава шест- 
надесета, раздел VIII е услуга, която включва 
работа за определено време или за изпълне-
ние на определена задача от едно или повече 
физически лица, действащи самостоятелно 
или от името на образувание, и която се из-
вършва дистанционно/по електронен път или 
на място/физически по искане на потребител, 
направено чрез платформа.

64. „Образувание“ за целите на глава шест-
надесета, раздел VIII е юридическо лице или 
правна договореност, включително търговско 
дружество, съдружие, тръст или фондация. 
Едно образувание е „свързано образувание“ с 
друго образувание, когато едното образувание 
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контролира другото или двете образувания 
са под общ контрол. За тази цел контролът 
включва пряка или непряка собственост на 
повече от 50 на сто от правата на глас и от 
капитала на/участието в образуванието. При 
непряко участие изпълнението на изискването 
за собственост върху над 50 на сто от правото 
на собственост върху капитала на/участието 
в другото образувание се определя, като се 
умножат процентите на участие в образува-
нията от йерархичната верига. Счита се, че 
лице, което държи над 50 на сто от правата 
на глас, има 100 на сто от правата на глас.

65. „Държавно образувание“ за целите на гла- 
ва шестнадесета, раздел VIII означава пра-
вителството на Република България, държа-
ва – членка на Европейския съюз, или друга 
юрисдикция, всякакви административни еди-
ници и/или политически подразделения на 
Република България, държава членка или 
друга юрисдикция (щат, област, окръг или 
община) или всяка държавна агенция или 
институция на Република България, държава 
членка или друга юрисдикция.

66. „Данъчен идентификационен номер“ за 
целите на глава шестнадесета, раздел VIII е 
данъчен идентификационен номер, издаден от 
държава членка или от друга юрисдикция, или 
негов функционален еквивалент при липсата 
на данъчен номер.

67. „Идентификационен номер по ДДС“ за 
целите на глава шестнадесета, раздел VIII е 
уникален номер за идентифициране на данъч-
но задължено лице или данъчно незадължено 
юридическо лице, регистрирани за целите на 
данъка върху добавената стойност.

68. „Основен адрес“ за целите на глава 
шестнадесета, раздел VIII е адресът, на 
който е основното местоживеене на прода-
вач – физическо лице, както и адресът, който 
е седалището и адресът на управление на 
продавач-образувание.

69. „Обявен недвижим имот“ за целите на 
глава шестнадесета, раздел VIII са всички 
недвижими имоти, намиращи се на един ад-
рес, притежавани от един и същ собственик и 
предлагани за отдаване под наем в платформа 
от един и същ продавач.

70. „Идентификатор на финансова сметка“ 
за целите на глава шестнадесета, раздел VIII 
е уникалeн идентификационен или референтен 
номер на банкова или друга платежна сметка, 
по която се заплаща или начислява възна-
граждението, с който разполага операторът 
на платформата.

71. „Стоки“ за целите на глава шестнадесета, 
раздел VIII е всяко материално имущество.“

2. В § 2б след думите „(OB, L 139/1 от 
5 юни 2018 г.)“ съюзът „и“ се заменя със за-
петая, а накрая се добавя „и на Директива 
(ЕС) 2021/514 на Съвета от 22 март 2021 г. за 
изменение на Директива 2011/16/ЕС относно 

административното сътрудничество в област- 
та на данъчното облагане (OB, L 104/1 от 25 
март 2021 г.)“.

§ 22. В преходните и заключителните раз-
поредби на Закона за изменение и допълнение 
на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
(обн., ДВ, бр. 105 от 2020 г.; изм., бр. 23 от 
2021 г. и бр. 17 от 2022 г.) се правят следните 
изменения:

1. В § 59, ал. 1 думите „За 2021 г. и за 2022 г.“ 
се заменят със „За 2021 г., 2022 г. и 2023 г.“.

2. В § 60:
а) в ал. 1 думите „за 2021 г. и за 2022 г.“ 

се заменят със „за 2021 г., 2022 г. и 2023 г.“;
б) в ал. 2, изречение първо думите „за 2021 г. 

и за 2022 г.“ се заменят със „за 2021 г., 2022 г. 
и 2023 г.“, в изречение второ думите „2021 г.“ 
се заменят с „2022 г.“, а думите „2022 г.“ се 
заменят с „2023 г.“; 

в) в ал. 3 думите „за 2021 г. и за 2022 г.“ 
се заменят със „за 2021 г., 2022 г. и 2023 г.“.

Преходни и заключителни разпоредби
§  23. За данъчни периоди, започващи на 

или след 1  януари 2024  г., изпълнителният 
директор на Националната агенция за при-
ходите включва данни за данъчния иденти-
фикационен номер на местни лица, издаден 
от държавата членка, на която те са местни 
лица, при предоставянето на информацията 
по чл. 143з, ал. 1, когато това е възможно.

§ 24. (1) До 1 януари 2024 г. изпълнител-
ният директор на Националната агенция за 
приходите уведомява Европейската комисия 
за най-малко 4 категории доходи по чл. 143з, 
ал. 1, за които ще предоставя чрез автоматичен 
обмен на компетентните органи на държавите 
членки информация относно местни лица на 
тези държави. Информация за категориите 
доходи по изречение първо се изпраща за 
данъчни периоди, започващи на или след 
1 януари 2025 г.

(2) За данъчни периоди до 1 януари 2025 г. 
изпълнителният директор на Националната 
агенция за приходите предоставя чрез авто-
матичен обмен информация за най-малко две 
категории доходи по чл. 143з, ал. 1 на компе-
тентните органи на държавите членки относно 
местни лица на тези държави. Информация 
за категориите доходи по изречение първо се 
изпраща веднъж годишно на Европейската 
комисия.

§ 25. Първата информация по чл. 143я8 за 
продавачи, които са местни лица на държави 
членки, се предоставя от операторите на плат-
форми на изпълнителния директор на Наци-
оналната агенция за приходите и се обменя с 
компетентните органи на държавите членки 
за периоди, започващи от 1 януари 2023 г.

§ 26. Първата информация по чл. 143я8 за 
продавачи, които са местни лица на партньор-
ски юрисдикции, се предоставя от операторите 
на платформи на изпълнителния директор 
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на Националната агенция за приходите и се 
обменя с компетентните органи на съответ-
ните партньорски юрисдикции след влизането 
в действие на споразумение, предвиждащо 
автоматичен обмен на информация, предос-
тавяна от оператори на платформи, по което 
Република България е страна, за периодите, 
предвидени в него.

§ 27. Оператор на платформа извършва про-
цедурите за комплексна проверка по чл. 143я10 
по отношение на продавачи, регистрирани на 
платформата към влизането в сила на този 
закон, до 31 декември на втория период, за 
който операторът предоставя информация. 
В този случай за изпълнението на процеду-
рите за комплексна проверка операторът на 
платформа, освен по чл. 143я10, ал. 8, може да 
определи дали информацията, събрана съглас-
но чл. 143я10, ал. 2, 3, ал. 4, т. 1 – 5 и ал. 7, 
е надеждна, като използва информацията и 
документите в поддържаните от него регистри, 
които позволяват търсене по електронен път.

§ 28 . Операторите на платформи по 
чл. 143я6, ал. 2 уведомяват изпълнителния 
директор на Националната агенция за при-
ходите за извършването на дейност в това 
качество в 6-месечен срок от влизането в 
сила на този закон, съответно в тримесечен 
срок от започване на дейността.

§ 29. В Закона за данъците върху доходи-
те на физическите лица (обн., ДВ, бр. 95 от 
2006 г.; изм., бр. 52, 64 и 113 от 2007 г., бр. 28, 
43 и 106 от 2008 г., бр. 25, 32, 35, 41, 82, 95 и 
99 от 2009 г., бр. 16, 49, 94 и 100 от 2010 г., 
бр. 19, 31, 35, 51 и 99 от 2011 г., бр. 40, 81 и 
94 от 2012 г., бр. 23, 66, 100 и 109 от 2013 г., 
бр. 1, 53, 98, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 
61, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75, 97 и 98 от 
2016 г., бр. 58, 63 и 97 от 2017 г., бр. 15, 98, 102 
и 105 от 2018 г., бр. 24, 79, 96 и 101 от 2019 г., 
бр. 14, 18, 28, 38, 60 и 104 от 2020 г., бр. 14 от 
2021 г. и бр. 14, 17 и 52 от 2022 г.) в чл. 73а, 
ал. 1 думите „чл. 37, ал. 1, т. 9“ се заменят с 
„чл. 37, ал. 1, т. 6 и 9“.

§ 30. В Закона за корпоративното подо-
ходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; 
изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 
от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 
2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 
и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 
от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 
22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75 и 97 от 
2016 г., бр. 58, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 15, 
91, 98, 102, 103 и 105 от 2018 г., бр. 24, 64, 96, 
101 и 102 от 2019 г., бр. 18, 28, 38, 69, 104, 107 
и 110 от 2020 г., бр. 14 и 21 от 2021 г. и бр. 8, 
14, 17, 25 и 51 от 2022 г.) в чл. 201, ал. 5 и 6 
думите „чл. 143з, ал. 1, т. 2 и 6“ се заменят с 
„чл. 143з, ал. 1, т. 2, 6 и 7“.

§ 31. В Закона за акцизите и данъчните 
складове (обн., ДВ, бр. 91 от 2005 г.; изм., 
бр. 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 63, 80, 81, 105 и 
108 от 2006 г., бр. 31, 53, 108 и 109 от 2007 г., 

бр. 36 и 106 от 2008 г., бр. 6, 24, 44 и 95 от 
2009 г., бр. 55 и 94 от 2010 г., бр. 19, 35, 82 и 
99 от 2011 г., бр. 29, 54 и 94 от 2012 г., бр. 15, 
101 и 109 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., 
бр. 30, 92 и 95 от 2015 г., бр. 45, 58, 95 и 97 
от 2016 г., бр. 9, 58, 63, 92, 97 и 103 от 2017 г., 
бр. 24, 62, 65, 98 и 103 от 2018 г., бр. 7, 17, 33, 
96 и 100 от 2019 г., бр. 9, 14, 18, 28, 44, 65 и 
104 от 2020 г., бр. 77 от 2021 г., бр. 12, 42 и 
52 от 2022 г.) се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В глава втора, раздел II се създава чл. 12б:
„Чл. 12б. (1) Течността за електронна цигара, 

съдържаща никотин, се смята за тютюнево 
изделие.

(2) „Течност за електронна цигара, съдър-
жаща никотин“ е течност, която се употребява 
чрез вдишване на пари, получени в резултат 
на нагряване, без горене, и е предназначена за 
употреба с електронни цигари или се съдържа 
в контейнерите за многократно пълнене по 
смисъла на § 1, т. 39 и 40 от допълнителните 
разпоредби на Закона за тютюна, тютюневите 
и свързаните с тях изделия.“

2. В чл. 29 ал. 3 се изменя така:
„(3) Данъчната основа за облагане с акциз за:
1. нагреваемо тютюнево изделие е коли-

чеството тютюн, съдържащ се в продукта, 
измерено в килограми;

2. течността за електронна цигара, съ-
държаща никотин, е количеството течност, 
съдържащо се в електронна цигара за едно-
кратна употреба, патрона, резервоара или 
контейнера за многократно пълнене, измерено 
в милилитри.“

3. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. Акцизната ставка за пури и пурети 

е, както следва:
1. 297 лв. за 1000 къса от 1 март 2023 г.;
2. 327 лв. за 1000 къса от 1 януари 2024 г.;
3. 360 лв. за 1000 къса от 1 януари 2025 г.;
4. 396 лв. за 1000 къса от 1 януари 2026 г.“
4. Член 38 се изменя така:
„Чл. 38. (1) Акцизната ставка за тютюн за 

пушене (за лула и цигари) е, както следва:
1. 167 лв. за килограм от 1 март 2023 г.;
2. 184 лв. за килограм от 1 януари 2024 г.;
3. 202 лв. за килограм от 1 януари 2025 г.;
4. 222 лв. за килограм от 1 януари 2026 г.
(2) Акцизната ставка за нагреваеми тютю-

неви изделия е, както следва:
1. 282 лв. за килограм от 1 март 2023 г.;
2. 331 лв. за килограм от 1 януари 2024 г.;
3. 380 лв. за килограм от 1 януари 2025 г.;
4. 400 лв. за килограм от 1 януари 2026 г.
(3) Акцизната ставка за течност за елек-

тронна цигара, съдържаща никотин, е, както 
следва:

1. 0,18 лв. за милилитър от 1 март 2023 г.;
2. 0,25 лв. за милилитър от 1 януари 2024 г.;
3. 0,35 лв. за милилитър от 1 януари 2025 г.;
4. 0,35 лв. за милилитър от 1 януари 2026 г.“
5. Член 39 се изменя така:
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„Чл. 39. (1) Акцизната ставка за цигарите 
е, както следва:

1. на специфичния акциз:
а) 117,5 лв. за 1000 къса от 1 март 2023 г.;
б) 126 лв. за 1000 къса от 1 януари 2024 г.;
в) 134,5 лв. за 1000 къса от 1 януари 2025 г.;
г) 143 лв. за 1000 къса от 1 януари 2026 г.;
2. на пропорционалния акциз:
а) 23,5 на сто от продажната цена от 1 март 

2023 г.;
б) 22 на сто от продажната цена от 1 яну-

ари 2024 г.;
в) 20,5 на сто от продажната цена от 1 яну-

ари 2025 г.;
г) 19 на сто от продажната цена от 1 яну-

ари 2026 г.
(2) Размерът на акциза по ал. 1 не трябва 

да е по-малък от:
1. 185,50 лв. на 1000 къса от 1 март 2023 г.;
2. 194 лв. на 1000 къса от 1 януари 2024 г.;
3. 202,50 лв. на 1000 къса от 1 януари 2025 г.;
4. 211 лв. на 1000 къса от 1 януари 2026 г.“
6. В преходните и заключителните разпо-

редби се създава § 6в:
„§ 6в. (1) Лицата, които произвеждат течно-

сти за електронни цигари, съдържащи никотин, 
в случай че в срок до 31 март 2023 г. подадат 
по реда на този закон заявление за издаване 
на лиценз за управление на данъчен склад, 
могат да продължат дейността си до произ-
насяне на директора на Агенция „Митници“, 
но не по-късно от 30 септември 2023 г., при 
спазване на разпоредбите относно задълже-
нията на лицензираните складодържатели.

(2) Лицата, които продават, съхраняват и 
предлагат течности за електронни цигари, 
съдържащи никотин, в случай че в срок до 
31 март 2023 г. подадат по реда на този закон 
искане за издаване на разрешение за търговия 
с тютюневи изделия, могат да продължат дей-
ността си на местата по чл. 90б до влизането 
в сила на съответния акт на директора на 
териториалната дирекция, но не по-късно от 
31 май 2023 г.

(3) Лицата по ал. 2 могат да реализират в 
търговската мрежа наличните към 30 септем-
ври 2023 г. течности за електронни цигари, 
съдържащи никотин, без поставен бандерол до 
31 декември 2023 г. След 31 декември 2023 г. 
течностите за електронни цигари, съдържащи 
никотин, следва да са с поставен бандерол.“

§ 32. Законът влиза в сила от 1 януари 
2023 г., с изключение на:

1. параграф 31, който влиза в сила от 
1 март 2023 г.;

2. параграфи 4 и 12, които влизат в сила 
от 1 януари 2024 г.

Законът е приет от 48-ото Народно събра-
ние на 8 декември 2022 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Вежди Рашидов

7954

РЕШЕНИЕ
по предложението на президента на Репуб- 
лика България за избиране на министър-

председател на Република България

Народното събрание на основание чл. 84, 
т. 6 във връзка с чл. 99, ал. 4 от Конституци-
ята на Република България и с Указ № 281 
на президента на Република България от  
12 декември 2022 г.

Р Е Ш И :
Не избира Николай Стефанов Габров-

ски за министър-председател на Република 
България.

Решението е прието от 48-ото Народно 
събрание на 14 декември 2022 г. и е подпе-
чатано с официалния печат на Народното 
събрание.

Председател на Народното събрание: 
Вежди Рашидов

8024

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 287
На основание чл. 101, ал. 1 от Конститу-

цията на Република България

П О С ТА Н О В Я В А М :
Връщам за ново обсъждане в Народното 

събрание Закона за изменение и допълнение 
на Изборния кодекс, приет от 48-ото Народно 
събрание на 2 декември 2022 г.

Издаден в София на 14 декември 2022 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Крум Зарков

МОТИВИ
за връщане за ново обсъждане в Народното 
събрание на разпоредби от Закона за изменение 
и допълнение на Изборния кодекс, приет от 
48-ото Народно събрание на 2 декември 2022 г. 

Уважаеми народни представители,
Ефективният контрол, упражняван от 

гражданите посредством избори, изисква 
доверие в изборните правила. Само тогава 
би се постигнала необходимата легитимност 
на избираните институции. Правото на 
парламента да променя изборните правила 
е форма на преоткриване на това така не-
обходимо доверие, но не и когато се прави 
без обществено обсъждане, рискувайки да 
се постигне обратен ефект.

Отчитам, че парламентарното мнозин-
ство изостави част от набързо предложени-
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те изменения, които изначално променяха 
българския изборен процес. Приети бяха 
правила, които да направят по-добър баланса 
между осигуряването на тайната на вота и 
преодоляването на контролирания вот чрез 
замяната на кабините за гласуване с пара-
вани за гласуване. Законодателят гарантира 
определен минимум на възнаграждението 
на членовете на секционните избирателни 
комисии за отговорната и професионална 
работа, което не може да е по-малко от една 
четвърт от минималната работна заплата. 
Спрямо част от приетите промени, които се 
отнасят до начина на гласуване и отчитане 
на изборните резултати, обаче, упражнявам 
правото си мотивирано да върна за ново об-
съждане разпоредби от Закона за изменение 
и допълнение на Изборния кодекс (ЗИДИК), 
приет от Народното събрание на 2 декември 
2022 г., по следните съображения:

1. Според чл. 42, ал. 2 от Конституцията 
на Република България организацията и ре-
дът за произвеждане на избори се определят 
със закон. На законодателя е предоставена 
свободна преценка относно подходящите 
правила на гласоподаване, но такава правна 
уредба следва да е съобразена с принципи-
те, установени в чл. 10 на Конституцията. 
Всеобщото, равно и пряко избирателно 
право с тайно гласуване се явява основно 
средство за реализиране на демократичното 
управление – „чрез неговото упражняване 
се конституират най-важните структури на 
държавната власт и се осъществява полити-
чески контрол над тяхната дейност“ (Решение 
№ 3 от 2017 г. на Конституционния съд по  
к. д. № 11/2016 г. и Решение № 9 от 2021 г. на 
КС по к. д. № 9/2021 г.). В този широк общ 
контекст начинът на гласуване е въпрос на 
законодателна целесъобразност, която сама 
по себе си не подлежи на конституционен 
контрол. Дали обаче един закон спазва прин-
ципите на избирателното право, установени 
в чл. 10 от Конституцията, и в частност дали 
осигурява равно третиране на всички гласо-
ве, когато допуска паралелно без критерии 
различни начини на тяхното подаване, е 
част от преценката за съответствието му с 
Конституцията.

Приетият ЗИДИК оставя в повечето от 
секциите избирателят по свое усмотрение да 
определя начина на гласуване – с хартия или 
с машина, вместо законът императивно да го 
постанови по определени критерии. Правото 
и задължението за императивно дефиниране 
на начина на гласуване принадлежи на зако-
нодателя. Това се изисква преди всичко от 
уредбата на обществените отношения в сфера-
та на публичното право, каквито несъмнено 
са изборните отношения. При последните 

изменения на Изборния кодекс законодате-
лят обаче не изпълнява правомощията си да 
нормира правно изборните отношения, така 
че те да са в съответствие с принципите на 
Основния закон. Преобладаващата част от 
разпоредбите, относими към машинното 
гласуване, и по-конкретно § 7 – 10, § 12 – 14, 
§ 21 – 35, § 37 – 42, § 44 – 53, не покриват 
конституционните стандарти за равенство 
и запазване в тайна на вота.

Стои въпросът защо със ЗИДИК е пред-
прието смесване на гласуването с хартия или 
с машина в изборна секция. Като отговор се 
сочи стремежът избирателят да има „право 
на избор“ как да гласува. Когато за едно и 
също право или задължение законът пред-
вижда различно третиране, то трябва да се 
основава на обективен критерий. Липсата 
на обективен критерий като мащаб за спра-
ведливост на практика отменя забраната 
за произвол, която е част от принципа за 
равенството и материалноправен компонент 
от съдържанието на правовата държава 
(Решение № 1 от 2005 г. на КС по к. д. 
№ 8/2004 г.). Конституционният принцип за 
равенството не е нарушен, ако различното 
третиране се основава на определен критерий 
и на него отговарят всички от една група 
субекти (Решение № 4 от 2014 г. на КС по  
к. д. № 12/2013 г. и Решение № 6 от 2010 г. на 
КС по к. д. № 16/2009 г.). Приетият ЗИДИК 
обаче допуска гласуване по предпочитание 
с хартиена бюлетина или с бюлетина за ма-
шинно гласуване и създава предпоставка за 
неравно третиране, без законодателят да е 
създал критерий, на който трябва да отговарят 
всички избиратели от секцията. Противно 
на установеното спрямо него задължение 
в чл. 10 от Конституцията, законодателят 
оставя на волята на избирателя гласопода-
ването да може да се осъществява по два 
различни начина под предлог, че трябва 
да има „свобода на избор“, а на практика 
се отдава значение на субективното пред-
почитание на избирателя. Такава „свобода 
на избор“ не може и не трябва да замества 
прилагането на общозадължителни правила, 
на които да се подчинява изборният процес с 
неговата несъмнено решаваща значимост за 
демократичната държава. Свободата на избор 
се отнася до формирането и изразяването на 
волята на избирателите, а начинът на гласу-
ване следва да се уреди с императивни норми, 
които гарантират свободното волеизявление и 
основните начала на Конституцията. Именно 
поради това Конституцията не регламентира 
задължение за законодателя да осигурява 
свобода на избор, т.е. предпочитание на 
всеки избирател с какъв вид бюлетина да 
упражни своя вот. Начинът на подаване на 
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гласа – с бюлетина за машинно гласуване, с 
хартиена бюлетина или по друг начин – не е 
свързан с конституционно защитеното право 
на избор на избирателите (Решение № 9 от 
2021 г. на КС по к. д. № 9/2021 г.).

Законодателят е задължен да определи 
такъв начин за гласуване, който да третира 
еднакво гласуването с машина и с харти-
ена бюлетина и във всички случаи – при 
гарантиране тайната на вота. Въвеждайки с 
§ 7 от приетия закон алтернативно и двата 
начина на гласуване в рамките на една и 
съща секция, законодателят не действа в 
пределите на законодателната целесъобраз-
ност, а създава условия тайната на вота да 
бъде нарушавана. В зависимост от броя на 
избирателите, които ще гласуват по единия 
или по другия начин, може да се стигне до 
идентифициране на техния избор, което само 
по себе си води до взаимното обезсмисляне и 
на двата алтернативни способа за гласуване 
и отрича смисъла на изборите като инстру-
мент на демокрацията. Освен това уредбата 
в § 7, т. 2 създава правна несигурност, тъй 
като въвежда изрично ограничение само за 
избиратели, избрали да гласуват с „бюлетина 
за машинно гласуване“, да не гласуват с хар-
тиена бюлетина. Поставяйки забраната към 
момента на предпочитането за гласуване с 
машина, законодателят лишава избирателя 
от гласуване с хартия, ако в същия момент 
машината се развали. Няма симетрична 
забрана пред избиратели, предпочели да гла-
суват с хартиена бюлетина, да не гласуват с 
бюлетина от машинно гласуване. Това явно 
показва предпочитанието на законодателя 
да гарантира гласуването с хартиена бюле-
тина и да не предостави същите гаранции 
за машинното гласуване в нарушение на 
принципа на равенството.

2. По повод гласуването с машини до-
сегашната уредба в Изборния кодекс е 
преминала контрол за съответствието є с 
Конституцията със заключението, че „дава 
законови гаранции както за всеобщо, равно, 
пряко и лично упражняване на правото на 
глас, така и за доброволност, автентичност 
на волеизявлението на гласуващия, тайна 
на вота и упражняване на правото на глас 
само един път в едни и същи избори и за 
спазването на принципите на публичност и 
прозрачност на изборния процес“ (Решение 
№ 9 от 2021 г. на КС по к. д. № 9/2021 г.). 
Уредбата на машинното гласуване преди 
измененията от 2 декември 2022 г. даваше 
както необходимите гаранции, че самият 
избирател е в състояние да провери начина, 
по който електронната система регистрира 
неговия вот, така и необходимите гаранции 
срещу недействителния вот. Показателни 

в това отношение са данните за броя на 
недействителните бюлетини през годи-
ните. При парламентарните избори през 
2022 г. недействителните бюлетини са 9042, 
а при парламентарните избори през април 
2021 г. – 86 527. Съзнавам, че гаранциите, 
които действащата все още уредба на ма-
шинното гласуване дава, не са абсолютни и 
не могат да решат сами по себе си всички 
проблеми на изборния процес, натрупали се 
през годините. Отпадането на тези гаранции 
обаче би отблъснало избирателите от избор-
ния процес, вместо да се създадат условия и 
да се насърчи упражняването на правото на 
глас от всички български граждани.

3. С приетия ЗИДИК не само се дублира без 
обективен критерий начинът на гласуване, но 
се подменя и характеристиката на машинното 
гласуване като вид електронно гласуване, 
осъществявано в контролирана среда. Това 
противоречи на целта избирателите да имат 
„право на избор“ между хартия и машина, 
тъй като във всички случаи отчитането на 
резултатите от машинното гласуване ще 
става не от машината, а чрез преброяване 
от секционната избирателна комисия на бю-
летините от машинно гласуване (§ 24 и 45), 
отпада протоколът от машинното гласуване 
(§ 30, 31, 39, 49) и прехвърлянето на данни от 
записващото техническо устройство (§ 32, 50 
и свързаните с тях § 33 и 51). Направените 
промени заличават специфичните признаци 
на машинното гласуване и уредбата му вече 
не отговаря на названието и предназначението 
му като вид електронно гласуване. Такова раз-
минаване между формално регламентиране 
и смислово предназначение прави уредбата 
на машинното гласуване несъвместима с 
принципа за правовата държава, изискващ 
недвусмислено и ясно законодателство. Ма-
шинното гласуване вече не е алтернатива на 
гласуването с бюлетина, а е също гласуване 
с бюлетина, която обаче не е отпечатана от 
печатницата на Българската народна бан-
ка, а от машината в избирателната секция. 
Така се заличават природата и смисълът на 
машинното гласуване и отпада на практика 
„правото на избор“ на избирателя как да 
гласува.

4. Прозрачността и сигурността на ма-
шинното гласуване са важни условия за 
доверието на избирателите към този способ 
за гласуване. В опит да засили тези еле-
менти, наред със съществените изменения 
в правната природа на машинното гласува-
не, законодателят е приел разпоредбите на 
чл. 213б и 213в (§ 12 и 13 от ЗИДИК). С § 12 
се предвижда предоставянето на достъп до 
изходния код, „документацията на системата 
за електронната система за машинно гласува-
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не“ и всички други софтуерни инструменти, 
приложими в изборния процес. Достъпът се 
осигурява на лица, посочени от партиите и 
коалициите, получили над 4 на сто от дейст-
вителните гласове на последните проведени 
парламентарни избори. Всяка от партиите и 
коалициите може да посочи не повече от три 
лица. От Централната избирателна комисия 
не могат да бъдат налагани ограничения за 
въпросните лица на база на образователни 
критерии. 

Подкрепям инициативата на законода-
теля за предоставянето на достъп до изход-
ния код и намаляването на съмненията за 
неправомерно манипулативно въздействие 
върху машините за гласуване. Необходимо 
е обаче да обърна внимание на обстоятел-
ството, че извън последните 10 дни преди 
изборния ден липсва времево ограничение за 
достъпа; липсва и уредба, която да рамкира 
целта на осигуряването на достъп, както и 
на действията, които могат да се извършват 
с кода. Всичко това не гарантира сигурност 
на машинното гласуване. 

Избраният от законодателя критерий за 
определяне на субектите, на които ще се 
предостави достъп до изходния код, а имен-
но – обвързаността от процентно получените 
гласове, създава предпоставки за нарушаване 
на равенството пред закона. Ако целта на 
предоставянето на кода е проверка на не-
говите функционалности, то споменатият 
лимитативен критерий ограничава както 
партиите и коалициите, които не са пре-
минали изборната бариера на предишните 
парламентарни избори, така и инициатив-
ните комитети да се запознаят с кода и да 
формират своя обоснована преценка относно 
гаранциите за сигурността на машинното 
гласуване. Необходим е обективен критерий, 
който да гарантира равенството на гражда-
ните пред закона.

Параграф 13 установява правилата за 
осигуряване на хартията за отпечатване на 
бюлетините от машинно гласуване. Тези 
правила трябва да се отчитат в контекста 
на важната трансформация, извършена с 
настоящия ЗИДИК, по отношение на прав-
ната природа на разписката. От документ, 
представляващ изявление за знание на фак- 
ти с правно значение, гарантиращо пред 
избирателя, че точно е отчетен неговият 
вот, разписката е превърната в „бюлетина 
от машинно гласуване“, т.е. в документ, 
материализиращ волята на избирателя. По 
силата на § 21, който изменя чл. 268 от ИК, 
върху отпечатаната от машината бюлетина 
ще е изписан отразеният вот, който няма 
сам по себе си да формира резултата от 
машинното гласуване. Според § 24 резулта-

тът от машинното гласуване ще се отчете 
от секционната избирателна комисия чрез 
преброяване на бюлетините от машинното 
гласуване. Бюлетините от машинното гласу-
ване ще се подреждат по същите правила, по 
които се подреждат и хартиените бюлетини 
(§ 28), независимо че няма да съдържат съ-
щите реквизити като хартиената бюлетина. 
Предвидено е принтираната от машината 
бюлетина да се подпечатва на гърба с пе-
чата на комисията, но с промените в § 27 
не са дадени нужните гаранции, че гласът 
няма да се счита за недействителен, ако не 
съдържа два броя печати на съответната се-
кционна избирателна комисия, както изиск- 
ва чл. 278, ал. 3, т. 3 от ИК. Липсата на 
прецизност на приетите разпоредби относно 
машинното гласуване и тяхната съгласува-
ност със съществуващите разпоредби относно 
бюлетините или хартиените бюлетини (как- 
вато дублирана употреба на понятията ще 
се появи в Изборния кодекс, ако приетите 
промени породят правно действие) ще доведе 
до разнопосочно прилагане, несъвместимо с 
правовата държава.

Буди недоумение причината, поради която 
Централната избирателна комисия в изпъл-
нение на задължението си по чл. 213в, ал. 1 
от ИК (§ 13 от ЗИДИК) трябва да обяви ре-
шението си за определяне на допълнителни 
защити на специализираната хартия, която 
ще се използва за отпечатване на бюлетина 
от машинно гласуване, и да разгласи това 
решение след обявяване на изборния ден за 
приключен. Очевидно е, че това ще ком-
прометира възможността за използване на 
такива защити при бъдещи избори, което ще 
обрече машинното гласуване на несигурност. 

5. С § 6 от ЗИДИК се променят изисква-
нията към членовете на секционни из-
бирателни комисии извън страната. Ако 
законът породи правното си действие, във 
всяка секционна избирателна комисия зад 
граница Централната избирателна комисия 
назначава по един държавен служител или 
лице, работещо по трудово правоотношение 
в държавната администрация, предложено 
от министъра на външните работи или от 
оправомощен от него заместник-минис-
тър. Отпада възможността министърът на 
външните работи или оправомощеният от 
него заместник-министър да се позове на 
предложения от организации на български 
граждани в съответната държава. По този 
начин необосновано е стеснено участието в 
изборния процес на организациите на бъл-
гарските граждани зад граница.

6. Не мога да отмина обстоятелството, 
че парламентът окончателно отмени зало-
жената в Изборния кодекс перспектива за 
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 417  
ОТ 12 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по 
бюджетите на общините за 2022 г. за финан-
сово осигуряване на дейности по национални 

програми за развитие на образованието

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни транс-
фери в размер 1 738 640 лв., разпределени по 
бюджетите на общините за 2022 г. съгласно 
приложението, за финансово осигуряване на 
дейности по национални програми за развитие 
на образованието, както следва:

1. „Информационни и комуникационни 
технологии (ИКТ) в системата на пред- 
училищното и училищното образование“, 
дейност 5.4. „Внедряване на образователни 
електронни ресурси и съдържание, софтуер за 
професионално обучение, софтуерни продукти 
за администриране и управление на учебния 
процес, както и подкрепа на съпътстващите 
дейности по използването им като част от 
образователния процес“ – 1 135 600 лв., и 
дейност 5.5. „Осигуряване на свързаност и 
средства за интернет на училищата и ре-
сурсните центрове на бюджетна издръжка и 
средства за развитие и поддръжка на опорната 
мрежа. Внедряване на модерни технологии 
за управление на WAN мрежата на МОН, 
прилежащите регионални структури и обра-
зователните институции“ – 404 840 лв.

2. „Учебници, учебни комплекти и учебни 
помагала“, модул 1 „Разработване на учебни 
помагала на чужд език за обучение по общо-
образователни учебни предмети“ – 168 740 лв., 
и модул 3 „Изготвяне на учебно помагало по 
български език като чужд за начален етап на 
ученици, търсещи или получили международна 
закрила, и мигранти“ – 29 460 лв.

(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 
да се осигурят за сметка на намаление на 
утвърдените разходи по „Политика в област- 
та на всеобхватното, достъпно и качествено 
предучилищно и училищно образование. Уче-
не през целия живот“, бюджетна програма 
„Осигуряване на качеството в системата на 
предучилищното и училищното образование“, 
по бюджета на Министерството на образова-
нието и науката за 2022 г.

(3) Допълнителните трансфери се предос-
тавят по бюджетите на общините от централ-
ния бюджет под формата на обща субсидия 
за делегираните от държавата дейности за 
сметка на намаление на бюджетното взаимо-
отношение на централния бюджет с бюджета 
на Министерството на образованието и нау-
ката за 2022 г.

експериментално дистанционно гласуване. 
С преходната разпоредба на § 54 възмож-
ността за провеждане на експериментално 
дистанционно електронно гласуване изчезва 
от правния мир. Необходимостта от актуали-
зиране на нормативните условия, за да бъде 
осъществявано дистанционно електронно 
гласуване, не оправдава законодателя да 
отмени основанието за провеждане на такъв 
вид гласуване, дори и в експериментална 
форма. Смисълът на изричната законова 
възможност за експериментално дистанци-
онно гласуване в електронна среда е именно 
да се натрупа достатъчно реален опит за 
неговите позитиви и негативи – дали то би 
било достатъчно сигурно за гражданите, 
би ли редуцирало невалидните бюлетини и 
въобще може ли да бъде ефективна форма 
на гласоподаване. С отмяната на § 145 от 
Закона за изменение и допълнение на Из-
борния кодекс (обн., ДВ, бр. 39 от 2016 г.; 
посл. изм., бр. 21 от 2019 г.) парламентът 
зачерква с лека ръка немалкото усилия на 
държавата да създаде условия за подготов-
ка и провеждане на такъв тип гласуване, 
което е измеримо в значителен финансов 
и административен ресурс. По-укоримото 
обаче е, че на практика такъв законодателен 
подход признава палиативността на всички 
тези действия през годините, които бяха 
отчитани във връзка с експерименталното 
дистанционно гласуване в електронна среда. 
Считам, че законодателят трябва да запази 
правилата, които имат потенциал да развият 
възможността за гласуване от разстояние, 
особено важно за българските граждани, 
които живеят зад граница.

Уважаеми народни представители,
Стабилността на правната уредба и по-

следователното законово регулиране са сред 
признаците на правовата държава. Законо-
дателната целесъобразност може и следва да 
бъде упражнявана само в конституционно 
установените граници, с които приетият 
ЗИДИК се явява несъвместим, като не га-
рантира равенството на избирателите пред 
закона, тайната на техния вот и оптимал-
ното организиране на изборния процес зад 
граница. По изложените мотиви упражнявам 
правото по чл. 101, ал. 1 от Конституцията 
на Република България да върна за ново 
обсъждане разпоредбите на § 6, § 7 – 10, 
§ 12 – 14, § 21 – 35, § 37 – 42, § 44 – 53 и § 54 
от Закона за изменение и допълнение на 
Изборния кодекс, приет от 48-ото Народно 
събрание на 2 декември 2022 г.

Президент на Републиката: 
Румен Радев

8012
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Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се на-
малят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2022 г.

Чл. 3. Министърът на образованието и 
науката да извърши съответните промени по 
бюджета на Министерството на образованието 
и науката за 2022 г. и да уведоми министъра 
на финансите.

Чл. 4. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по централния 
бюджет, включително по бюджетните вза-
имоотношения на общините с централния 
бюджет за 2022 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 348 на Минис-

терския съвет от 2022 г. за одобряване на 
допълнителни трансфери по бюджетите на 
общините за 2022 г. за финансово осигуря-
ване на дейности по национални програми 
за развитие на образованието (ДВ, бр. 87 от 
2022 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 1, ал. 1:
а) числото „5 295 367“ се заменя с „5 293 417“;

б) в т. 1 числото „1 228 305“ се заменя с 
„1 226 355“.

2. В приложението към чл. 1, ал. 1:
а) на ред „Столична“, в колона 3 числото 

„331 825“ се заменя с „329 875“ и в колона 5 
числото „898 194“ се заменя с „896 244“;

б) на ред „ОБЩО:“, в колона 3 числото 
„1 228 305“ се заменя с „1 226 355“ и в колона 
5 числото „5 295 367“ се заменя с „5 293 417“.

§ 2. Постановлението се приема на ос-
нование чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55a 
от Закона за публичните финанси и т. 4 от 
Решение № 302 на Министерския съвет от 
2022 г. за одобряване на национални програми 
за развитие на образованието.

§ 3. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на образованието 
и науката и на кметовете на съответните 
общини.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Гълъб Донев

Главен секретар на Министерския съвет: 
Красимир Божанов

Приложение 
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на допълнителните трансфери по бюджетите на общините за 2022 г.

Община Област НП „ИКТ в система-
та на предучилищ-
ното и училищното 

образование“ 
(в лв.)

НП „Учебници, 
учебни комплек- 
ти и учебни по-

магала“ 
(в лв.)

Общо 
(в лв.)

Банско Благоевград 4 200 4 200
Белица Благоевград 4 050 4 050
Благоевград Благоевград 13 220 13 220
Гоце Делчев Благоевград 10 550 10 550
Гърмен Благоевград 5 950 5 950
Кресна Благоевград 1 160 1 160
Петрич Благоевград 11 110 11 110
Разлог Благоевград 6 310 6 310
Сандански Благоевград 8 800 8 800
Сатовча Благоевград 8 960 8 960
Симитли Благоевград 2 070 2 070
Струмяни Благоевград 800 800
Хаджидимово Благоевград 4 360 4 360
Якоруда Благоевград 4 060 4 060
Айтос Бургас 7 710 7 710
Бургас Бургас 46 180 46 180
Камено Бургас 1 600 1 600
Карнобат Бургас 5 770 5 770
Малко Търново Бургас 950 950
Несебър Бургас 6 810 6 810
Поморие Бургас 7 950 7 950
Приморско Бургас 800 800
Руен Бургас 13 260 13 260
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Община Област НП „ИКТ в система-
та на предучилищ-
ното и училищното 

образование“ 
(в лв.)

НП „Учебници, 
учебни комплек- 
ти и учебни по-

магала“ 
(в лв.)

Общо 
(в лв.)

Созопол Бургас 4 650 4 650
Средец Бургас 2 930 2 930
Сунгурларе Бургас 3 720 3 720
Царево Бургас 2 220 2 220
Аврен Варна 3 150 3 150
Аксаково Варна 5 120 5 120
Белослав Варна 4 210 4 210
Бяла Варна 1 250 1 250
Варна Варна 48 480 144 145 192 625
Ветрино Варна 800 800
Вълчи дол Варна 4 210 4 210
Девня Варна 1 160 1 160
Долни чифлик Варна 5 850 5 850
Дългопол Варна 3 410 3 410
Провадия Варна 7 750 7 750
Суворово Варна 2 910 2 910
Велико Търново Велико Търново 18 820 18 820
Горна Оряховица Велико Търново 10 280 10 280
Елена Велико Търново 4 150 4 150
Златарица Велико Търново 1 750 1 750
Лясковец Велико Търново 1 600 1 600
Павликени Велико Търново 5 840 5 840
Полски Тръмбеш Велико Търново 3 020 3 020
Свищов Велико Търново 5 800 5 800
Стражица Велико Търново 5 910 5 910
Белоградчик Видин 2 110 2 110
Бойница Видин 500 500
Брегово Видин 650 650
Видин Видин 9 600 9 600
Грамада Видин 500 500
Димово Видин 1 950 1 950
Кула Видин 950 950
Макреш Видин 500 500
Ново село Видин 800 800
Ружинци Видин 2 100 2 100
Чупрене Видин 800 800
Борован Враца 2 200 2 200
Бяла Слатина Враца 8 370 8 370
Враца Враца 16 340 16 340
Козлодуй Враца 5 480 5 480
Криводол Враца 3 350 3 350
Мездра Враца 5 470 5 470
Мизия Враца 3 150 3 150
Оряхово Враца 2 910 2 910
Роман Враца 800 800
Хайредин Враца 1 100 1 100
Габрово Габрово 8 630 8 630
Дряново Габрово 1 600 1 600
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Община Област НП „ИКТ в система-
та на предучилищ-
ното и училищното 

образование“ 
(в лв.)

НП „Учебници, 
учебни комплек- 
ти и учебни по-

магала“ 
(в лв.)

Общо 
(в лв.)

Севлиево Габрово 7 760 7 760
Трявна Габрово 2 760 2 760
Балчик Добрич 1 750 1 750
Генерал Тошево Добрич 3 800 3 800
Добрич Добрич 16 200 16 200
Добричка Добрич 7 900 7 900
Каварна Добрич 3 860 3 860
Крушари Добрич 2 250 2 250
Тервел Добрич 5 510 5 510
Шабла Добрич 800 800
Ардино Кърджали 4 200 4 200
Джебел Кърджали 2 100 2 100
Кирково Кърджали 6 970 6 970
Крумовград Кърджали 4 500 4 500
Кърджали Кърджали 15 540 15 540
Момчилград Кърджали 5 310 5 310
Черноочене Кърджали 3 060 3 060
Бобов дол Кюстендил 1 900 1 900
Бобошево Кюстендил 500 500
Дупница Кюстендил 8 160 8 160
Кочериново Кюстендил 650 650
Кюстендил Кюстендил 7 160 7 160
Невестино Кюстендил 300 300
Рила Кюстендил 300 300
Сапарева баня Кюстендил 1 160 1 160
Априлци Ловеч 650 650
Летница Ловеч 1 160 1 160
Ловеч Ловеч 10 340 10 340
Луковит Ловеч 4 510 4 510
Тетевен Ловеч 7 760 7 760
Троян Ловеч 8 880 8 880
Угърчин Ловеч 2 460 2 460
Ябланица Ловеч 3 410 3 410
Берковица Монтана 4 200 4 200
Бойчиновци Монтана 1 800 1 800
Брусарци Монтана 2 250 2 250
Вълчедръм Монтана 2 400 2 400
Вършец Монтана 1 450 1 450
Георги Дамяново Монтана 300 300
Лом Монтана 6 170 6 170
Медковец Монтана 1 750 1 750
Монтана Монтана 12 830 12 830
Чипровци Монтана 800 800
Якимово Монтана 650 650
Батак Пазарджик 3 050 3 050
Белово Пазарджик 1 600 1 600
Брацигово Пазарджик 2 100 2 100
Велинград Пазарджик 11 170 11 170
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Община Област НП „ИКТ в система-
та на предучилищ-
ното и училищното 

образование“ 
(в лв.)

НП „Учебници, 
учебни комплек- 
ти и учебни по-

магала“ 
(в лв.)

Общо 
(в лв.)

Лесичово Пазарджик 1 600 1 600
Пазарджик Пазарджик 31 430 31 430
Панагюрище Пазарджик 4 330 4 330
Пещера Пазарджик 7 480 7 480
Ракитово Пазарджик 3 200 3 200
Септември Пазарджик 10 370 10 370
Стрелча Пазарджик 1 750 1 750
Сърница Пазарджик 1 460 1 460
Брезник Перник 1 600 1 600
Ковачевци Перник 800 800
Перник Перник 20 630 24 595 45 225
Радомир Перник 6 320 6 320
Белене Плевен 1 960 1 960
Гулянци Плевен 2 410 2 410
Долна Митрополия Плевен 2 610 2 610
Долни Дъбник Плевен 3 750 3 750
Искър Плевен 1 960 1 960
Левски Плевен 2 160 2 160
Никопол Плевен 800 800
Плевен Плевен 30 250 30 250
Пордим Плевен 1 450 1 450
Червен бряг Плевен 8 180 8 180
Кнежа Плевен 6 110 6 110
Асеновград Пловдив 9 420 9 420
Брезово Пловдив 2 610 2 610
Калояново Пловдив 3 050 3 050
Карлово Пловдив 8 220 8 220
Кричим Пловдив 1 750 1 750
„Марица“ Пловдив 9 860 9 860
Перущица Пловдив 1 300 1 300
Пловдив Пловдив 57 800 57 800
Първомай Пловдив 9 780 9 780
Раковски Пловдив 5 700 5 700
„Родопи“ Пловдив 8 050 8 050
Садово Пловдив 4 200 4 200
Стамболийски Пловдив 4 210 4 210
Съединение Пловдив 1 960 1 960
Хисаря Пловдив 2 460 2 460
Куклен Пловдив 1 600 1 600
Сопот Пловдив 1 750 1 750
Завет Разград 2 100 2 100
Исперих Разград 5 480 5 480
Кубрат Разград 4 570 4 570
Лозница Разград 1 950 1 950
Разград Разград 14 340 14 340
Самуил Разград 2 760 2 760
Цар Калоян Разград 1 750 1 750
Борово Русе 1 600 1 600
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Община Област НП „ИКТ в система-
та на предучилищ-
ното и училищното 

образование“ 
(в лв.)

НП „Учебници, 
учебни комплек- 
ти и учебни по-

магала“ 
(в лв.)

Общо 
(в лв.)

Бяла Русе 4 060 4 060

Ветово Русе 2 460 2 460

Две могили Русе 2 610 2 610

Иваново Русе 2 100 2 100

Русе Русе 30 710 30 710

Сливо поле Русе 2 260 2 260

Ценово Русе 2 900 2 900

Алфатар Силистра 500 500

Главиница Силистра 800 800

Дулово Силистра 6 800 6 800

Кайнарджа Силистра 1 750 1 750

Силистра Силистра 11 720 11 720

Ситово Силистра 2 600 2 600

Тутракан Силистра 2 820 2 820

Котел Сливен 6 950 6 950

Нова Загора Сливен 7 670 7 670

Сливен Сливен 26 510 26 510

Твърдица Сливен 3 050 3 050

Баните Смолян 800 800

Борино Смолян 1 600 1 600

Девин Смолян 5 300 5 300

Доспат Смолян 3 550 3 550

Златоград Смолян 3 910 3 910

Мадан Смолян 3 820 3 820

Неделино Смолян 360 360

Рудозем Смолян 2 910 2 910

Смолян Смолян 8 990 8 990

Чепеларе Смолян 2 750 2 750

Столична София-град 150 690 150 690

Антон София област 800 800

Ботевград София област 9 340 9 340

Годеч София област 1 160 1 160

Горна Малина София област 1 750 1 750

Долна баня София област 1 300 1 300

Драгоман София област 950 950

Елин Пелин София област 7 160 7 160

Етрополе София област 3 400 3 400

Златица София област 1 160 1 160

Ихтиман София област 4 650 4 650

Копривщица София област 650 650

Костенец София област 4 510 4 510

Костинброд София област 4 050 4 050

Мирково София област 300 300

Пирдоп София област 1 250 1 250

Правец София област 3 460 3 460
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Община Област НП „ИКТ в система-
та на предучилищ-
ното и училищното 

образование“ 
(в лв.)

НП „Учебници, 
учебни комплек- 
ти и учебни по-

магала“ 
(в лв.)

Общо 
(в лв.)

Самоков София област 9 280 9 280

Своге София област 7 260 7 260

Сливница София област 1 900 1 900

Челопеч София област 650 650

Братя Даскалови Стара Загора 2 950 2 950

Гурково Стара Загора 1 160 1 160

Гълъбово Стара Загора 4 810 4 810

Казанлък Стара Загора 17 610 17 610

Мъглиж Стара Загора 4 650 4 650

Николаево Стара Загора 3 550 3 550

Павел баня Стара Загора 6 610 6 610

Раднево Стара Загора 2 760 2 760

Стара Загора Стара Загора 34 060 34 060

Чирпан Стара Загора 6 140 6 140

Антоново Търговище 3 050 3 050

Омуртаг Търговище 6 760 6 760

Опака Търговище 500 500

Попово Търговище 9 220 9 220

Търговище Търговище 15 550 15 550

Димитровград Хасково 10 140 10 140

Ивайловград Хасково 1 600 1 600

Любимец Хасково 1 450 1 450

Минерални бани Хасково 1 250 1 250

Свиленград Хасково 3 220 3 220

Симеоновград Хасково 2 460 2 460

Стамболово Хасково 1 450 1 450

Тополовград Хасково 1 100 1 100

Харманли Хасково 5 570 29 460 35 030

Хасково Хасково 18 090 18 090

Велики Преслав Шумен 1 600 1 600

Венец Шумен 1 450 1 450

Върбица Шумен 2 760 2 760

Каолиново Шумен 2 400 2 400

Каспичан Шумен 1 950 1 950

Никола Козлево Шумен 3 260 3 260

Нови пазар Шумен 5 950 5 950

Смядово Шумен 2 100 2 100

Хитрино Шумен 650 650

Шумен Шумен 19 340 19 340

Елхово Ямбол 2 170 2 170

Стралджа Ямбол 2 460 2 460

„Тунджа“ Ямбол 4 300 4 300

Ямбол Ямбол 13 960 13 960

               ОБЩО 1 540 440 198 200 1 738 640

7983
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 418 
ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на Държавен фонд „Земеделие“, 
приет с Постановление № 151 на Минис-
терския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 55 от 
2012 г.; изм. и доп., бр. 60 от 2014 г., бр. 30 
от 2015 г., бр. 34 от 2016 г., бр. 2 от 2018 г. и 

бр. 20 от 2020 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 числото „1563“ се заменя с „1693“.
2. В ал. 4 числото „9“ се заменя с „10“, а 

думите „звено „Интегрирана система за адми-
нистриране и контрол“ (ИСАК)“ се заличават.

§ 2. В чл. 13 ал. 7 се отменя.
§ 3. В глава трета раздел VI се отменя.
§ 4. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. Точка 5 се изменя така:
„5. дирекция „Специализирани проверки 

и последващ контрол“;“.
2. Точка 7 се изменя така:
„7. дирекция „Интегрирани информационни 

системи“;“.
§ 5. Член 28 се изменя така:
„Чл. 28. Дирекция „Специализирани про-

верки и последващ контрол“ е функционално 
обособена структура, която извършва специ-
ализирани проверки по установени нередно-
сти, при които са налични данни, даващи 
основание за сезиране на правоприлагащи 
органи на национално и европейско ниво, 
и осъществяваща последващ контрол, като:

1. идентифицира рисковите към злоупотреби 
места във всеки от установените процеси и 
съответните индикатори за евентуално до-
пускане на злоупотреби, извършва анализ и 
оценка по тях и представя на ръководството 
доклади и предложения за вътрешноорга-
низационни мерки за предотвратяването и 
коригирането им;

2. извършва проверки по установени не-
редности, при които са налични достатъчно 
данни, водещи до съмнения за измама; ана-
лизира резултатите от направените проверки 
и своевременно докладва на ръководството 
чрез обосновани становища и предложения, 
включително чрез предоставяне на информа-
ция на компетентни органи – Прокуратурата, 
МВР или други външни институции;

3. при установено предположение за из-
вършено престъпление от общ характер и 
при наличие на достатъчно данни за това 
данните се предоставят на компетентната 
прокуратура след докладване и след положи-
телна резолюция на ръководството на фонда 
по направените предложения;

4. координира и съгласува действията на 
структурните звена във фонда при изпъл-

нение на искания от компетентни органи, 
свързани с проверка на сигнали за нередно-
сти, които дават основания за образуване на 
административно или съдебно производство 
на национално ниво;

5. проверките се осъществяват съобразно 
утвърдените във фонда вътрешни правила и 
инструкции;

6. организира обучения и разяснителни 
мероприятия с цел подпомагане на ръковод-
ството за изграждане на административна 
култура на нетърпимост към злоупотребите; 
подпомага процеса по идентифициране на 
области с висок риск от злоупотреби;

7. извършва последващ контрол съгласно 
Регламент (ЕС) № 1306/2013, съответно гла-
ва III от чл. 79 до чл. 88 включително, на 
Регламент (ЕС) 2021/2116 на Европейския 
парламент и на Съвета от  2 декември 2021 го- 
дина относно финансирането, управлението 
и мониторинга на общата селскостопанска 
политика и за отмяна на Регламент (ЕС) 
№ 1306/2013 (OВ, L 435, 6.12.2021 г.);

8. изготвя съответните годишни програми за 
проверки на трансакции, финансирани от Ев-
ропейски фонд за гарантиране на земеделието 
по смисъла на Регламент (ЕС) № 1306/2013.“

§ 6. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. (1) Дирекция „Интегрирани инфор-

мационни системи“ е функционално обособена 
структура, която осъществява дейностите, 
свързани с изпълнението на Информационната 
стратегия на фонда. Методически ръководи 
всички организационни структури във фонда 
по отношение на използването на информаци-
онните системи, компютърна техника, офис 
техника, специализиран софтуер и комуни-
кации. Дирекцията поддържа интегрираните 
в организацията информационни системи 
и инфраструктура и следи за спазването на 
изискванията за работа с техниката и инфор-
мационната сигурност.

(2) По отношение на Интегрираната сис-
тема за администриране и контрол (ИСАК), 
нейните модули и свързани системи дирек-
ция „Интегрирани информационни системи“ 
осъществява дейността си, като:

1. идентифицира необходимостта и раз-
работва предложения за актуализиране и 
развитие на системата чрез: разширяване на 
обхвата и усъвършенстване на съществуващи 
или добавяне на нови модули и функционал-
ности, осъществяване на връзки и интегриране 
на данните с регистри от външни/вътрешни 
системи, интеграция с изградените към момен-
та средства за връзка с потребителите и др.;

2. съвместно със служителите от специали-
зираната администрация на фонда анализира, 
приоритизира и обобщава постъпилите от тях 
искания за промени;

3. извършва промени или възлага тяхното 
изпълнение на външен изпълнител;
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4. извършва контрол върху дейностите 
по въвеждане на промени и качеството на 
изпълнението им, като предприема действия 
при забелязани нередности;

5. извършва оперативните действия по 
организацията и управлението на договор с 
външен изпълнител;

6. анализира производителността на сис-
темите, изготвя предложения за подобряване 
на модулите по отношение на потребителски 
интерфейс, връзки между регистрите, възмож-
ности за автоматизиран контрол;

7. осъществява координацията с всички 
поддържащи екипи на системите и потре-
бителите на услугите вътре и извън фонда.

(3) По отношение на общата информационна 
инфраструктура на фонда дирекция „Интегри-
рани информационни системи“ осъществява 
дейността си, като:

1. администрира и поддържа в изправност 
всички компютърни системи, периферна и 
комуникационна техника, софтуерно оси-
гуряване, бази данни, структурни кабелни 
системи и резервирано електрозахранване 
на компютърната техника, обединени като 
информационната инфраструктура на фонда 
и неговите структури;

2. участва в процесите по стратегическо 
планиране в областта на информационните 
технологии във фонда, отговаря за изгражда-
нето и функционирането на корпоративната 
ИТ архитектура;

3. осигурява всички служители в организа-
цията с цел поддържане основните функции 
на фонда с необходимото им оборудване, ко-
муникации, софтуер и др. и извършва планови 
профилактики и промени на съществуващите 
техника и системи;

4. управлява и координира административ-
ните звена на фонда в областта на информа-
ционните технологии, както и взаимоотно-
шенията с външни организации, свързани с 
информационните технологии;

5. отговаря и контролира изпълнението 
на процедури и политики и прилагането на 
най-добрите практики в областта на инфор-
мационните технологии и информационната 
сигурност;

6. определя допустимия софтуер за ра-
ботните станции, техните конфигурации и 
инсталации, поддържа функционалността на 
базите данни и организира достъпа на слу-
жителите до тях;

7. ръководи, наблюдава и контролира 
всички информационни процеси във фонда от 
гледна точка на съблюдаването на правилата 
и нормите на Системата за информационна 
сигурност (СИС), Системата за управление на 
информационната сигурност (СУИС) и Сис-
темата за управление на качеството (СУК), 
регистрира всички констатирани нарушения 
и периодично информира ръководството на 

фонда за тях, като предлага и съответните 
мерки съгласно внедрените стандарти ISO 
27001:2013 и ISO 9001:2015, разработва поли-
тики и процедури за съответните системи;

8. контролира информационните активи на 
всички нива, в т.ч. зачисляването на компю-
търна техника, системния и приложен софтуер;

9. организира оказването на системна и 
методическа помощ за работа с компютърните 
системи и приложните програми;

10. отговаря за периодичното създаване и 
съхраняване на архиви на информацията на 
магнитни носители или по електронен път 
на данните на дирекциите в централното 
управление и в областните дирекции;

11. анализира и предлага на ръководството 
промени по информационната инфраструктура 
за целите на постигане на по-високи нива на 
информационните технологии, касаещи бизнес 
задачите и информационната сигурност;

12. координира и консултира изготвянето 
на технически задания за закупуване на тех-
нически средства и за разработването на нови, 
специфични програмни продукти и следи за 
навременното им реализиране;

13. осигурява приложни програмни про-
дукти, които са необходими за работата на 
служителите на фонда (software), както и 
техническо оборудване (hardware), по своя 
инициатива или след писмена аргументация 
за необходимостта за съответните дирекции, 
като писмено обосновава всяка заявка;

14. координира с организационните струк-
тури на фонда необходимите изменения по 
информационната система и следи за необхо-
димостта от нови инфраструктурни ресурси, 
оказва и съдействие на другите дирекции при 
решаване на специфични задачи;

15. организира и контролира тестването 
на нови методи, продукти и технологии, 
прави препоръки за обновявания с оглед на 
повишаване качеството на информационната 
инфраструктура и сигурност;

16. отговаря за своевременното информира-
не на изпълнителния директор и на ръковод-
ството на организацията за предприемането на 
спешни промени, касаещи работоспособността 
на инфраструктурата и организацията.“

§ 7. В чл. 31 се създава т. 11:
„11. дирекция „Мониторинг, докладване 

и оценка“.“
§ 8. В чл. 41 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 8:
„8. извършва дейности в рамките на про-

цедурата по оценка на качество на системата 
за мониторинг на площта и на системата за  
геопространствено заявяване, които могат да 
включват и посещения на място; посещенията 
на място могат да бъдат извършвани за осигу-
ряване и на други потребности на системата.“

2. Алинея 2 се отменя.
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§ 9. В глава трета, раздел XI се създава 
чл. 41а:

„Чл. 41а. (1) Дирекция „Мониторинг, док-
ладване и оценка“ е функционално обособе-
на структура, която отговаря за редовното 
и систематично наблюдение, проследяване 
и оценка на селскостопанските дейности и 
практики, извършвани в рамките на селско-
стопански площи, чрез географски цифрови 
данни и данни от спътниците Сентинел по 
Програма „Коперник“ или чрез други дан-
ни с еквивалентна стойност. Осъществява 
дейности, свързани с поддържане и разви-
тие на услугите, предоставяни от системата 
за мониторинг на площта, която е част от 
Интегрираната информационна система за 
администриране на средствата по Общата 
селскостопанска политика.

(2) Дирекция „Мониторинг, докладване и 
оценка“:

1. разработва, анализира, документира, 
оценява и оптимизира работни процеси по 
идентифициране на специфични селскостопан-
ски събития и/или характеристики на култу-
рите въз основа на систематични сателитни 
наблюдения, получени върху дадена земедел-
ска площ през годината (или част от нея), за 
всички монитируеми площни интервенции 
и предварителни условности, като по този 
начин участва в управлението, наблюдението, 
оценката и контрола на Стратегическия план 
за развитие на земеделието и селските райони 
на Република България;

2. изследва възможностите за използване 
на данни с еквивалентна на данните от Сен-
тинел стойност за идентификация на специ-
фични селскостопански събития и предприема 
действия по внедряването им;

3. извършва и документира оценката на 
качество на данните, получени при първич-
ната обработка;

4. координира дейностите по взаимодейст-
вие на системата за мониторинг на площта с 
други информационни системи; осъществява 
обмен на данни от и към Системата за иден-
тификация на земеделските парцели, предос-
тавени от Министерството на земеделието, 
както и други географски цифрови данни, 
бази данни и системни регистри;

5. извършва оценка на качеството на сис-
темата съгласно правилата на европейското 
законодателство в частта, непокриваща се от 
дейността на друга административна струк-
тура;

6. анализира, приоритизира и обобщава 
нуждите от промяна в съответствие с резулта-
тите от оценката на качеството на системата;

7. документира и систематизира резул-
тати, свързани с дейността на дирекцията; 
комуникира, докладва и отчита дейността на 
дирекцията на ниво ЕС;

8. провежда съвместно сътрудничество със 
съответните европейски органи и структури;

9. отговаря за координация на дейностите 
по установяването във фонда на електронната 
информационна система за чл. 130 и чл. 134 
от Регламент (ЕС) 2021/2115 на Европейския 
парламент и на Съвета от  2 декември 2021 го- 
дина за установяване на правила за подпома-
гане за стратегическите планове, които трябва 
да бъдат изготвени от държавите членки по 
линия на общата селскостопанска политика 
(стратегически планове по ОСП) и финанси-
рани от Европейския фонд за гарантиране на 
земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земе-
делски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР), и за отмяна на регламенти (ЕС) 
№ 1305/2013 и (ЕС) № 1307/2013 (ОВ, L 435, 
6.12.2021);

10. отговаря за координацията на реги-
стрирането и съхранението в системата на 
ключова информация относно изпълнението 
на съответния стратегически план по Общата 
селскостопанска политика на Европейския 
съюз, която е необходима за мониторинг 
и оценка, по-специално за наблюдение на 
напредъка към заложените цели и целеви 
стойности, включително информация за всеки 
бенефициер и операция;

11. обобщава събраната по т. 10 информа-
ция в изискуемия от правото на ЕС формат 
за докладване.“

§ 10. В чл. 49 ал. 3 се отменя.
§ 11. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. (1) Работното време на администра-

цията е 8 часа дневно с променливи граници 
от 8,00 до 18,30 ч., с почивка 30 минути, която 
може да се ползва между 12,00 и 13,00 ч., и с 
период на задължително присъствие от 10,00 
до 16,00 ч., при спазване на чл. 10 от Наред-
бата за административното обслужване (ДВ, 
бр. 78 от 2006 г.).

(2) Работното време по ал. 1 се отчита чрез 
електронна система за контрол на достъпа или 
по друг подходящ начин. Конкретната орга-
низация на работа и контролът по спазване 
на установеното работно време се уреждат с 
акт на изпълнителния директор.

(3) За определени административни звена 
и/или длъжности в акта по ал. 2 изпълнител-
ният директор може да определи различно от 
посоченото в ал. 1 работно време.“

§ 12. Навсякъде в правилника думите 
„Министерството на земеделието, храните и 
горите“, „Министърът на земеделието, храните 
и горите“ и „министъра на земеделието, хра-
ните и горите“ се заменят съответно с „Ми-
нистерството на земеделието“, „Министърът на 
земеделието“ и „министъра на земеделието“.

§ 13. Приложението към чл. 12, ал. 3 се 
изменя така:
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„Приложение 
към чл. 12, ал. 3

Численост на персонала в организационните 
структури на Държавен фонд „Земеделие“ –  

1693 щатни бройки

Централно управление – 779 щатни бройки

Изпълнителен директор 1

Заместник изпълнителен директор 4

Главен секретар 1

Звено „Сигурност на информацията“ 2

дирекция „Вътрешен одит“ 18

Финансови контрольори 3

Звено „СРОПРС „Рибарство“ 5

Инспекторат 10

Обща администрация
в т. ч.:

158

дирекция „Правна“ 24

дирекция „Връзки с обществеността и 
протокол и координация“ 13

дирекция „Човешки ресурси“ 7

дирекция „Административно-стопанско 
обслужване“ 48

дирекция „Обществени поръчки“ 7

дирекция „Интегрирани информационни 
системи“ 42

дирекция „Специализирани проверки и 
последващ контрол“ 17

Специализирана администрация
в т. ч.:

577

дирекция „Финансова“ 47

дирекция „Технически инспекторат“ 48

дирекция „Мониторинг, докладване и 
оценка“ 25

дирекция „Селскостопански пазарни ме-
ханизми“ 69

дирекция „Рибарство и аквакултури“ 18

дирекция „Краткосрочни схеми за подпо-
магане“ 14

дирекция „Инвестиционни схеми за под-
помагане“ 11

дирекция „Директни плащания“ 77

дирекция „Договориране по ПМРСР“ 164

дирекция „Оторизация на плащанията 
по ПМРСР“ 104

Областни дирекции – 914 щатни бройки“

Преходни и заключителни разпоредби

§ 14. В Постановление № 173 на Министер-
ския съвет от 2011 г. за приемане на Устрой-
ствен правилник на Изпълнителната агенция 
по горите (обн., ДВ, бр. 49 от 2011 г.; изм. и 
доп., бр. 103 от 2012 г., бр. 29 от 2015 г., бр. 32 
и 71 от 2016 г., бр. 94 от 2017 г., бр. 2, 64, 66 

и 104 от 2018 г. и бр. 20 от 2020 г.), в чл. 2 се 
правят следните изменения:

1. В основния текст числото „1243“ се за-
меня с „1113“.

2. В т. 1 числото „1050“ се заменя с „920“.
§ 15. Изпълнителният директор на Изпъл-

нителната агенция по горите в срок до три 
месеца от влизането в сила на постановле-
нието да предприеме необходимите мерки 
и действия за привеждане в съответствие с 
§ 14 числеността на регионалните дирекции 
по горите.

§ 16. Постановлението влиза в сила от 
първо число на месеца, следващ месеца на 
обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Гълъб Донев 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 419 
ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на нормативни 
актове на Министерския съвет

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В Наредбата за опаковките и отпадъ-
ците от опаковки, приета с Постановление 
№ 271 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., 
ДВ, бр. 85 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 76 от 
2013 г., бр. 30 от 2016 г., бр. 60 от 2018 г. и 
бр. 2 от 2021 г.), се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В чл. 2, т. 2 след думите „чл. 9“ се добавя 
„и чл. 9а, т. 2“.

2. В чл. 9 ал. 6 се отменя.
3. Създава се чл. 9а:
„Чл. 9а. Лицата по чл. 8, които пускат на 

пазара опаковани стоки, които представляват 
пластмасови продукти за еднократна употреба 
(ППЕУ) съгласно приложение № 1, част Е на 
Наредбата за намаляване на въздействието 
на определени пластмасови продукти върху 
околната среда (ННВОППВОС) (ДВ, бр. 91 
от 2021 г.), отговарят за:

1. създаването на системите по чл. 10 от 
ННВОППВОС съгласно изискванията на 
чл. 24, ал. 3;

2. изпълнението на целите по чл. 11 от 
ННВОППВОС.“

4. В чл. 10:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Събраните отпадъци от пластмасови 

бутилки за напитки по приложение № 1, част 
Е от ННВОППВОС се предават на площадки 
за временно съхраняване, на съоръжения за 
предварително третиране и рециклиране и за 
тях се води отчетност.“

5. В чл. 12 след думите „чл. 9“ се добавя 
„и чл. 9а, т. 1 и 2“.
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6. В чл. 19 ал. 2 се изменя така:
„(2) При изпълнение на задълженията си 

лицата по ал. 1 организират разполагането на 
елементите от системата за разделно събиране 
по чл. 24, ал. 1, т. 2 с обем съобразно броя 
на посетителите в обектите, както и поста-
вянето на специализирани съдове за разделно 
събиране съгласно чл. 24, ал. 3, в случай че 
това е технически възможно.“

7. В чл. 24:
а) създава се нова ал. 3:
„(3) Системите за разделно събиране на 

отпадъци от ППЕУ по приложение № 1, част Е 
от ННВОППВОС са част от изградените 
системи за разделно събиране на отпадъци 
от опаковки и съдържат най-малко:

1. жълти съдове с подходящ обем, разпо-
ложени в местата за обществено ползване 
(паркове, градинки, площади, алеи и др.); 
съдовете следва да имат подходящи отвори 
за събиране на бутилки и съответната мар-
кировка, указваща правилата за изхвърляне 
на отпадъците, и/или

2. малки кошчета и стойки, снабдени с 
чували на местата, които изискват по-голямо 
насищане със съдове или са с ограничена площ, 
като плажове, места в близост до мястото на 
продажба и др.“;

б) досегашната ал. 3 става ал. 4 и се из-
меня така:

„(4) За населените места с районно деле-
ние минималният общ обем на съдовете се 
осигурява, като по ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ 
се отчита броят на жителите в района въз 
основа на последните данни за населението 
по настоящ адрес на ГД „ГРАО“ на МРРБ, 
актуални към 1 януари на текущата година.“

8. Създава се чл. 25а:
„Чл. 25а. Специализираните съдове по 

чл. 24, ал. 3 се разполагат в близост до местата 
на образуване на отпадъците от пластмасови 
бутилки за напитки до 3 литра и допълват 
изградените системи за разделно събиране на 
отпадъци от опаковки.“

9. В чл. 26 ал. 3 се отменя.
10. В чл. 28, ал. 1 след думите „чл. 9“ се 

добавя „и чл. 9а, т. 2“.
11. В чл. 30, ал. 1:
а) в основния текст след думите „чл. 9“ се 

добавя „и 9а“;
б) в т. 2 след думите „чл. 9“ се добавя „и 

чл. 9а, т. 2“;
в) в т. 6, буква „б“, подбуква „аа“ след думите 

„чл. 9“ се добавя „и чл. 9а, т. 2, разходите за 
почистване на замърсяването с отпадъците 
от опаковки“.

12. В чл. 36, ал. 1:
а) в т. 2 след думите „чл. 9“ се добавя „и 

чл. 9а, т. 2“;
б) в т. 6, буква „а“ след думите „чл. 9“ се 

поставя запетая и се добавя „разходите за 
почистване на замърсяването с отпадъците 
от опаковки“.

13. В чл. 37 след думите „чл. 9, ал. 1“ се 
добавя „и чл. 9а, т. 2“.

14. В чл. 46:
а) в ал. 1 след думите „променените данни“ 

се добавя „в едномесечен срок“;
б) в ал. 2 след думите „чл. 45, ал. 1, т. 8 

ЗУО“ се добавя „в едномесечен срок“.
15. В чл. 47:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Лицата по чл. 16, извършващи дейности 

по рециклиране на отпадъци от опаковки, в 
срок до 15 март на текущата година предос-
тавят на организациите по оползотворяване 
на отпадъци от опаковки и на лицата, които 
изпълняват задълженията си индивидуално, 
отчет за извършени дейности за отчетния 
период за:

1. стъклени опаковки по образец съгласно 
приложение № 19а от Наредба № 1 от 2014 г. 
за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, 
както и реда за водене на публични регистри 
(ДВ, бр. 51 от 2014 г.);

2. хартиени и картонени опаковки по об-
разец съгласно приложение № 19б от Наредба 
№ 1 от 2014 г. за реда и образците, по които 
се предоставя информация за дейностите по 
отпадъците, както и реда за водене на пуб-
лични регистри;

3. метални опаковки по образец съгласно 
приложение № 19в от Наредба № 1 от 2014 г. 
за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, 
както и реда за водене на публични регистри;

4. пластмасови опаковки по образец съглас-
но приложение № 19г от Наредба № 1 от 2014 г. 
за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, 
както и реда за водене на публични регистри;

5. дървени опаковки по образец съгласно 
приложение № 19д от Наредба № 1 от 2014 г. 
за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, 
както и реда за водене на публични регистри; 

6. композитни опаковки или опаковки 
от други опаковъчни материали по образец 
съгласно приложение № 19е от Наредба № 1 
от 2014 г. за реда и образците, по които се 
предоставя информация за дейностите по 
отпадъците, както и реда за водене на пуб-
лични регистри.“

16. В чл. 53, ал. 1 след думите „чл. 9“ се 
добавя „и чл. 9а, т. 2“.

17. В чл. 53а, ал. 2 след думите „чл. 9“ се 
добавя „и чл. 9а, т. 2“.

18. В чл. 54, ал. 1 след думите „чл. 9, ал. 1“ 
се поставя запетая и се добавя „чл. 9а“.

19. В чл. 57:
а) в т. 10 след думите „чл. 9, ал. 1“ се до-

бавя „и чл. 9а, т. 2“;
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б) в т. 13, буква „а“ след думите „за сор-
тиране и последващо третиране“ се поставя 
точка и запетая и се добавя „за почистване 
на замърсяването с отпадъците от опаковки“;

в) в т. 16 след думите „сроковете по § 3 
ПЗР“ се добавя „и чл. 10“, а след думите „за 
предходната година“ се добавя „и чл. 9а, т. 2“;

г) създават се т. 19 и 20:
„19. наличие на предварителен финансов 

разчет за избраната система за разделно съби-
ране в утвърдената програма по чл. 30, ал. 1;

20. наличие на финансово управление съг-
ласно чл. 18, ал. 2, т. 1 от ЗУО, в т.ч. изразя-
ващо се в планиране и последващ контрол 
на разликите между реално извършеното 
и планираното в утвърдената програма по 
чл. 30, ал. 1, в т.ч.:

а) съпоставка на планираните разходи, 
необходими за функциониране на системите 
по чл. 17, с реално извършените;

б) съпоставка на реално извършените 
разходи за функционирането на системите по 
чл. 17 с възнагражденията за предоставяне 
на услугите по управление на отпадъците и 
констатация дали общата сума на получените 
възнаграждения не надвишава направените 
разходи;

в) съпоставка на разходите, които се 
обезпечават от лицата, пускащи на пазара 
опаковани стоки, със сумата на следните 
разходи, извършвани от организациите по 
оползотворяване:

аа) разходите във връзка с дейностите по 
разделно събиране на отпадъци и тяхното 
последващо превозване и третиране, включи-
телно за постигането на определените цели, 
и разходите за инвестиции в поддържане и 
развитие на системите за разделно събиране;

бб) разходите по събирането на информа-
ция и докладването на данни и извършване 
на одити;

вв) разходите за образователни кампании, 
информационни дейности и популяризиране 
на разделното събиране.“

20. В чл. 58:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Едновременно с доклада по чл. 56 

организацията по оползотворяване представя 
отчет за предходната календарна година за 
изпълнението на целите по чл. 9, ал. 1 и чл. 9а, 
т. 2, изготвен до 20 март на текущата година 
от лицата по образец съгласно приложение 
№ 8 и приложения № 19а – 19е от Наредба 
№ 1 от 2014 г. за реда и образците, по които 
се предоставя информация за дейностите по 
отпадъците, както и реда за водене на пуб-
лични регистри.“;

б) в ал. 2 думите „ал. 1, т. 1“ се заменят 
с „ал. 1“.

21. В чл. 59, ал. 1 се създава т. 3:
„3. е налице изпълнение на заложените 

проценти в чл. 9а, т. 2 съгласно сроковете по 
§ 10 от ПЗР на ННВОППВОС.“

22. В чл. 61:
а) в т. 7 се създава буква „д“:
„д) разходите за почистване на замърсява-

нето с отпадъците от опаковки;“
б) създават се т. 10 – 13:
„10. наличие на предварителен финансов 

разчет за избраната система за разделно съби-
ране в утвърдената програма по чл. 36, ал. 1;

11. степен на съответствие на планираните 
разходи, необходими за функциониране на 
системите по чл. 17, с реално извършените;

12. наличие на финансово управление съ-
гласно чл. 18, ал. 2, т. 1 от ЗУО, изразяващо се 
в планиране и последващ контрол на разликите 
между реално извършеното и планираното в 
утвърдената програма по чл. 36, ал. 1;

13. наличието на документи, удостоверява-
щи, че теглото на рециклираните отпадъци е 
изчислено в съответствие с чл. 9, ал. 9.“

23. В чл. 62:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Едновременно с доклада по чл. 60 

лицата, изпълняващи задълженията си ин-
дивидуално, представят отчет за предходната 
календарна година за изпълнението на цели-
те по чл. 9, ал. 1 и чл. 9а, т. 2, изготвен до  
20 март на текущата година, по образец съглас-
но приложение № 8 и приложения № 19а – 19е 
от Наредба № 1 от 2014 г. за реда и образци-
те, по които се предоставя информация за 
дейностите по отпадъците, както и реда за 
водене на публични регистри.“;

б) в ал. 2 думите „ал. 1, т. 1“ се заменят 
с „ал. 1“.

24. В чл. 63 се създава т. 3:
„3. е налице изпълнение на заложените 

проценти в чл. 9а, т. 2 съгласно периодите 
по § 10 от ПЗР на ННВОППВОС.“

25. В чл. 69:
а) в ал. 1 след думите „чл. 9, ал. 1“ се до-

бавя „и чл. 9а, т. 2“;
б) в ал. 2 след думите „чл. 9, ал. 1“ се до-

бавя „и чл. 9а, т. 2“.
26. В чл. 73 се създава ал. 3:
„(3) В случаите по чл. 82, ал. 3, т. 1 от ЗУО 

при спряно от съда изпълнение на решението 
за отнемане на разрешението в едномесечен 
срок след усвояването на банковата гаранция 
организацията по оползотворяване или лицето, 
изпълняващо задълженията си индивидуално, 
представят нова банкова гаранция по реда 
на чл. 69.“

27. Създава се глава осма „Условия и ред 
за регистриране на лицата, които пускат на 
пазара опаковани стоки“:

„ Г л а в а  о с м а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РЕГИСТРИРАНЕ НА 
ЛИЦАТА, КОИТО ПУСКАТ НА ПАЗАРА 

ОПАКОВАНИ СТОКИ

Чл. 74. (1) Всяко лице, което пуска на па-
зара опаковани стоки, е длъжно да поиска да 
бъде вписано в публичния регистър по чл. 45, 
ал. 1, т. 13 от ЗУО, като заяви подлежащите на 
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вписване данни по ал. 2 чрез Национална ин-
формационна система за отпадъците (НИСО).

(2) За вписване в регистъра по чл. 45, ал. 1, 
т. 13 от ЗУО лицата по ал. 1 в едномесечен 
срок преди започването на дейност, опреде-
лена като пускане на пазара на опаковани 
стоки съгласно § 1, т. 29 от допълнителните 
разпоредби, подават по електронен път в 
Изпълнителната агенция по околна среда 
(ИАОС) следната информация:

1. наименование и единен идентификаци-
онен код (ЕИК);

2. търговски марки, които лицето използва 
в страната (когато е приложимо);

3. адрес за кореспонденция, включващ 
пощенски код, населено място, име и номер 
на улица/булевард и електронен адрес;

4. лице за контакт, включително телефон 
и електронен адрес;

5. вид на материала на опаковките, които 
пуска на пазара, съгласно приложение № 2;

6. начин на изпълнение на задължени-
ята – индивидуално или чрез колективна 
система, включително наименованието на 
организацията по оползотворяване, в която 
членува;

7. използван начин на продажба.
Чл. 75. При промяна на някои от данните, 

представени с информацията по чл. 74, лицата, 
които пускат на пазара опаковани стоки, са 
длъжни по електронен път да заявят проме-
нените данни в едномесечен срок.

Чл. 76. Когато лицата, които пускат на па-
зара опаковани стоки, престанат да извършват 
дейността по § 1, т. 29 от допълнителните 
разпоредби, те са длъжни в едномесечен срок 
да поискат да бъдат заличени от регистъра 
по чл. 45, ал. 1, т. 13 от ЗУО, като уведомят 
за това изпълнителния директор на ИАОС 
чрез НИСО.“

28. В § 1 от допълнителните разпоредби:
а) в т. 33:
аа) създава се ново изречение второ:

„За отпадъци от ППЕУ съгласно приложе-
ние № 1, част Е на ННВОППВОС системата 
съдържа съдове, разположени в местата за 
обществено ползване (паркове, градинки, 
площади, алеи и др.) с подходящи отвори за 
събиране на бутилки и съответната марки-
ровка, указваща правилата за изхвърляне на 
отпадъците и/или малки кошчета и стойки, 
снабдени с чували на местата, които изискват 
по-голямо насищане със съдове или са с огра-
ничена площ – плажове, места в близост до 
мястото на продажба и др.“;

бб) досегашните изречения второ и трето 
стават съответно изречения трето и четвърто;

б) създават се т. 46 – 48:
„46. „Финансово управление“ е изготвяне 

на предварителни финансови разчети, съ-
държащи необходимите за функционирането 
на системите по чл. 15 от ЗУО планирани 
разходи по видове дейности и средствата, 
необходими за тяхното финансиране, с цел 
осигуряване финансова обезпеченост на сис-
темите за разделно събиране, повторна упо-
треба, рециклиране и/или оползотворяване 
на отпадъци от опаковки.

47. „Качество на данните“ са такива ха-
рактеристики на данните, които осигуряват 
надеждност на информацията, включена в 
отчетите по чл. 18, ал. 1 от ЗУО. Основни 
критерии на качеството на данните се явяват 
следните характеристики: оценка и измерване, 
точност и пълнота.

48. „Разходи по събирането на информа-
ция и докладването на данни и извършване 
на одити“ са разходите за административни 
нужди, свързани с административното упра-
вление на системата.“

29. Параграф 7 от преходните и заключи-
телните разпоредби се изменя така:

„§ 7. Член 5, ал. 1, т. 2 и 3 се прилагат 
доброволно.“

30. Приложение № 3 към чл. 5, ал. 1, т. 2 
се изменя така:

„Приложение № 3 
към чл. 5, ал. 1, т. 2

Маркировка за рециклиране на опаковката и вида на материала, от който е изработена:

Забележка. Между трите стрелки се поставят цифрите, определени в приложение № 2, а абревиа-
турата за материала на опаковката от същото приложение се поставя под графичния знак.“

31. Приложение № 8 към чл. 58, ал. 1, т. 1 и чл. 62, ал. 1, т. 1 се изменя така:
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„Приложение № 8 
към чл. 58, ал. 1, т. 1 и чл. 62, ал. 1, т. 1 

Отчет за изпълнението на целите по чл. 9, ал. 1 съгласно сроковете по § 3 от ПЗР на Наредбата 
за опаковките и отпадъците от опаковки и чл. 9а за ………….. година

I. ДАННИ ЗА:
ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ
ИНДИВИДУАЛНО ИЗПЪЛНЯВАЩО ЗАДЪЛЖЕНИЯТА СИ ЛИЦЕ

(маркира се с Х)
1. Наименование:
2. ЕИК на търговеца/ЕИК по регистър БУЛСТАТ:
3. Седалище и адрес на управление на дейността:
4. Телефон:
5. Е-mail:
6. Лице за контакти:
7. Име:
8. Длъжност:
9. Телефон:
10. Е-mail:

II. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА ОТПАДЪЦИ ОТ ОПАКОВКИ ПО ЧЛ. 9
Отпадъци о т 
опаковки по вид 
на материала

Пуснати 
на пазара 
опаковки 
(тон/г.)

Многократ -
но употребе-
ни опаковки 

(тон/г.)

Рециклира-
ни опаковки  

(тон/г.)

Оползотво-
рени опаков-
ки (тон/г.)

Рециклирани 
опаковки/пус-
нати на пазара 
опаковки (%)

Оползотворени 
опаковки/пус-
нати на пазара 
опаковки (%)

Пластмаса 
Хартия, картон 
и велпапе
Стъкло
Метали
Алуминий
Дърво
Текстил
Композитни 
материали */**
Други (керами-
ка, порцелан, 
седеф и други 
н е у помен а т и 
по-горе)
ОБЩО

* В колона „Пуснати на пазара опаковки (тон/г.)“ се посочва количеството на композитните мате-
риали, за които е заплатена продуктова такса, съгласно Наредбата за определяне на реда и размера за 
заплащане на продуктова такса.

** В колона „Рециклирани опаковки/пуснати на пазара опаковки (%)“ композитните материали и 
другите опаковки, съставени от повече от един материал, се изчисляват и докладват по съдържащите се 
в опаковката материали. Изключение се прави, когато даден материал представлява незначителна част 
от дадена единица опаковка и във всички случаи не повече от 5 на сто от общото тегло на дадената 
единица опаковка.

III. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ПО ЧЛ. 9а
Пуснати на пазара опа-
ковки от пластмасови 
бутилки за напитки до 

3 литра 

Разделно събрани отпадъци от опаковки от пластмасови 
бутилки за напитки до 3 литра

Изпълнение 
на целта 

(Г/А)от системи 
за разделно 
събиране

от площадки за извършване 
на дейности с отпадъци общо (Б+В)

(тон/г.) (тон/г.) (тон/г.) (тон/г.) (%)
А Б В Г Д

Дата: ..................................................  Ръководител: .......................................................
  (име, подпис и печат)“
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§ 2. В Наредбата за излезлите от употреба 
моторни превозни средства, приета с Постанов- 
ление № 11 на Министерския съвет от 2013 г. 
(обн., ДВ, бр. 7 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 95 
от 2013 г., бр. 60 от 2014 г., бр. 57 от 2015 г., 
бр. 30 от 2016 г., бр. 9 от 2017 г., бр. 47 и 60 
от 2018 г., бр. 37 от 2020 г. и бр. 2 от 2021 г.), 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 8:
а) алинеи 3 и 4 се отменят;
б) в ал. 7 думите „ал. 4“ се заменят с 

„ал. 5 и 6“.
2. В чл. 15, ал. 1 след думата „включва“ 

се добавя „описание на избраната система за 
разделно събиране, предварителен финансов 
разчет за обезпечаване на инвестиционните и 
експлоатационните разходи по години, както 
и доказателства за финансовото обезпечаване 
на първоначалните инвестиционни и експло-
атационни разходи, както и“.

3. В чл. 35:
а) в ал. 1:
аа) в основния текст след думата „доку-

менти“ предлогът „на“ се заменя с „и инфор-
мация за“;

бб) създава се т. 11:
„11. финансовото управление съгласно 

чл. 18, ал. 2, т. 1 от ЗУО, в т.ч. за:
а) наличие на предварителен финансов 

разчет за избраната система за разделно съби-
ране в утвърдената програма по чл. 15, ал. 1, 
както и наличието на финансово управление, 
изразяващо се в планиране и последващ кон-
трол на разликите между реално извършеното 
и планираното в утвърдената програма по 
чл. 15, ал. 1;

б) степен на съответствие на планираните 
разходи, необходими за функциониране на 
системата по чл. 15 от ЗУО, с реално извър-
шените.“;

б) в ал. 2 се създава т. 15:
„15. наличието на финансово управление, 

изразяващо се в планиране и последващ кон-
трол на разликите между реално извършеното 
и планираното в утвърдената програма по 
чл. 15, ал. 1, в т.ч. за:

а) наличие на планиране и последващ кон-
трол на разликите между реално извършеното 
и планираното в утвърдената програма по 
чл. 15, ал. 1;

б) степен на съответствие на планираните 
разходи, необходими за функциониране на 
системите по чл. 15 от ЗУО, с реално извър-
шените.“

4. В чл. 36 се правят следните изменения 
и допълнения:

а) в ал. 1:
аа) в основния текст след думата „доку-

менти“ предлогът „на“ се заменя с „и инфор-
мация за“;

бб) създават се т. 12 – 14:
„12. утвърдената програма по чл. 12, ал. 1, 

включваща предварителен финансов разчет 
за избраната система за разделно събиране;

13. степента на съответствие на планира-
ните разходи, необходими за функциониране 
на системите по чл. 15 от ЗУО с реално из-
вършените;

14. степента на съответствие на реално 
извършените разходи за функционирането на 
системите по чл. 15 от ЗУО с възнагражденията 
за предоставяне на услугите по управление 
на ИУМПС.“;

б) в ал. 2 се създават т. 17 – 19:
„17. наличието на финансово управление, 

изразяващо се в планиране и последващ кон-
трол на разликите между реално извършеното 
и планираното в утвърдената програма по 
чл. 12, ал. 1;

18. съпоставката на общата сума на полу-
чените възнаграждения от лицата, пускащи 
на пазара МПС, с разходите за предоставяне 
на услугите по управление на отпадъците и 
констатация дали общата сума на получените 
възнаграждения не надвишава направените 
разходи;

19. съпоставката на разходите, които се обез-
печават от лицата, пускащи на пазара МПС, 
със сумата на следните разходи, извършвани 
от организациите по оползотворяване:

а) разходите във връзка с дейностите по 
разделно събиране на отпадъци и тяхното 
последващо превозване и третиране, вклю-
чително за постигането на определените в 
наредбата цели, и разходите за инвестиции 
в поддържане и развитие на системите за 
разделно събиране;

б) разходите по събирането на информа-
ция и докладването на данни и извършване 
на одити;

в) разходите за образователни кампании, 
информационни дейности и популяризиране 
на разделното събиране.“

5. В § 1 от допълнителните разпоредби се 
създават т. 28 – 30:

„28. „Финансово управление“ е изготвяне на 
предварителни финансови разчети, съдържащи 
необходимите за функционирането на систе-
мите по чл. 15 от ЗУО планирани разходи по 
видове дейности и средствата, необходими за 
тяхното финансиране с цел осигуряване финан-
сова обезпеченост на системите за разделно 
събиране, повторна употреба, рециклиране 
и/или оползотворяване на ИУМПС.

29. „Качество на данните“ са такива ха-
рактеристики на данните, които осигуряват 
надеждност на информацията, включена в 
отчетите по чл. 18, ал. 1 от ЗУО. Основни 
критерии на качеството на данните се явяват 
следните характеристики: уместност (съдър-
жателна обвързаност с конкретния обект), 
неутралност, точност (без грешки) и пълнота, 
проследяемост и сравнимост.

30. „Разходи по събирането на информа-
ция и докладването на данни и извършване 
на одити“ са разходите за административни 
нужди, свързани с административното управ- 
ление на системата.“
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§ 3. В Наредбата за батерии и акумула-
тори и за негодни за употреба батерии и 
акумулатори, приета с Постановление № 351 
на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, 
бр. 2 от 2013 г.; попр., бр. 6 от 2013 г.; изм. и 
доп., бр. 51 от 2013 г., бр. 66 от 2015 г., бр. 30 
от 2016 г., бр. 60 от 2018 г. и бр. 2 от 2021 г.), 
се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 66:
а) в ал. 4:
аа) в основния текст след думата „доку-

менти“ се добавя „и информация“;
бб) в т. 1:
ааа) в основния текст предлогът „на“ се 

заменя със „за“;
ббб) създава се буква „з“:
„з) финансовото управление съгласно чл. 18, 

ал. 2, т. 1 от ЗУО, в т.ч. за:
аа) наличие на предварителен финансов 

разчет за избраната система за разделно съби-
ране в утвърдената програма по чл. 26, ал. 1, 
както и наличието на финансово управление, 
изразяващо се в планиране и последващ кон-
трол на разликите между реално извършеното 
и планираното в утвърдената програма по 
чл. 26, ал. 1;

бб) степен на съответствие на планираните 
разходи, необходими за функциониране на 
системата по чл. 15 от ЗУО, с реално извър-
шените;“

вв) в т. 2:
ааа) в основния текст предлогът „на“ се 

заменя със „за“;
ббб) създават се букви „к“ – „м“:
„к) утвърдената програма по чл. 22, ал. 1, 

включваща предварителен финансов разчет 
за избраната система за разделно събиране;

л) степента на съответствие на планира-
ните разходи, необходими за функциониране 
на системите по чл. 15 от ЗУО с реално из-
вършените;

м) степента на съответствие на реално 
извършените разходи за функционирането на 
системите по чл. 15 от ЗУО с възнагражденията 
за предоставяне на услугите по управление 
на НУБА;“

б) в ал. 6 се създава т. 10:
„10. наличието на финансово управление, 

изразяващо се в планиране и последващ кон-
трол на разликите между реално извършеното 
и планираното в утвърдената програма по 
чл. 26, ал. 1, в т. ч. за:

а) наличие на планиране и последващ кон-
трол на разликите между реално извършеното 
и планираното в утвърдената програма по 
чл. 26, ал. 1;

б) степен на съответствие на планираните 
разходи, необходими за функциониране на 
системите по чл. 15 от ЗУО, с реално извър-
шените;“

в) в ал. 7 се създават т. 17 – 19:
„17. наличието на финансово управление, 

изразяващо се в планиране и последващ кон-
трол на разликите между реално извършеното 
и планираното в утвърдената програма по 
чл. 22, ал. 1;

18. съпоставката на общата сума на полу-
чените възнаграждения от лицата, пускащи 
на пазара батерии и акумулатори, с разходите 
за предоставяне на услугите по управление на 
отпадъците и констатация дали общата сума 
на получените възнаграждения не надвишава 
направените разходи;

19. съпоставката на разходите, които се 
обезпечават от лицата, пускащи на пазара 
батерии и акумулатори, със сумата на след-
ните разходи, извършвани от организациите 
по оползотворяване:

а) разходите във връзка с дейностите по 
разделно събиране на отпадъци и тяхното 
последващо превозване и третиране, вклю-
чително за постигането на определените в 
наредбата цели, и разходите за инвестиции 
в поддържане и развитие на системите за 
разделно събиране;

б) разходите по събирането на информа-
ция и докладването на данни и извършване 
на одити;

в) разходите за образователни кампании, 
информационни дейности и популяризиране 
на разделното събиране.“

2. В § 1 от допълнителните разпоредби се 
създават т. 33 – 35:

„33. „Финансово управление“ е изготвяне на 
предварителни финансови разчети, съдържащи 
необходимите за функционирането на систе-
мите по чл. 15 от ЗУО планирани разходи по 
видове дейности и средствата, необходими за 
тяхното финансиране с цел осигуряване финан-
сова обезпеченост на системите за разделно 
събиране, повторна употреба, рециклиране 
и/или оползотворяване на НУБА.

34. „Качество на данните“ са такива ха-
рактеристики на данните, които осигуряват 
надеждност на информацията, включена в 
отчетите по чл. 18, ал. 1 от ЗУО. Основни 
критерии на качеството на данните се явяват 
следните характеристики: оценка и измерване, 
точност и пълнота.

35. „Разходи по събирането на информа-
ция и докладването на данни и извършване 
на одити“ са разходите за административни 
нужди, свързани с административното управ-
ление на системата.“

§ 4. В Наредбата за излязлото от употреба 
електрическо и електронно оборудване, при-
ета с Постановление № 256 на Министерския 
съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2013 г.; 
изм. и доп., бр. 30 от 2016 г., бр. 47 и 60 от 
2018 г. и бр. 2 от 2021 г.), се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В чл. 50 думите „Наредба № 2 от 2013 г. 
за реда и образците, по които се предоставя 
информация за дейностите по отпадъците, 
както и реда за водене на публични регистри 
(ДВ, бр. 10 от 2013 г.)“ се заменят с „Наредба 
№ 1 от 2014 г. за реда и образците, по които 
се предоставя информация за дейностите по 
отпадъците, както и реда за водене на пуб-
лични регистри (ДВ, бр. 51 от 2014 г.)“.
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2. В чл. 59:
а) в ал. 4:
аа) в основния текст след думата „доку-

менти“ предлогът „на“ се заменя с „и инфор-
мация за“;

бб) създава се т. 13:
„13. финансовото управление съгласно 

чл. 18, ал. 2, т. 1 от ЗУО, в т.ч. за:
а) наличие на предварителен финансов 

разчет за избраната система за разделно съби-
ране в утвърдената програма по чл. 22, ал. 1, 
както и наличието на финансово управление, 
изразяващо се в планиране и последващ кон-
трол на разликите между реално извършеното 
и планираното в утвърдената програма по 
чл. 22, ал. 1;

б) степен на съответствие на планираните 
разходи, необходими за функциониране на 
системата по чл. 15 от ЗУО, с реално извър-
шените.“;

б) в ал. 5, т. 1 се създава буква „с“:
„с) наличието на финансово управление, 

изразяващо се в планиране и последващ кон-
трол на разликите между реално извършеното 
и планираното в утвърдената програма по 
чл. 22, ал. 1, в т.ч. за:

аа) наличие на планиране и последващ 
контрол на разликите между реално извърше-
ното и планираното в утвърдената програма 
по чл. 22, ал. 1;

бб) степен на съответствие на планира-
ните разходи, необходими за функциониране 
на системите по чл. 15 от ЗУО, с реално 
извършените;“

в) в ал. 6:
аа) в основния текст след думата „доку-

менти“ предлогът „на“ се заменя с „и инфор-
мация за“;

бб) създават се т. 12 – 14:
„12. утвърдената програма по чл. 18, ал. 1, 

включваща предварителен финансов разчет 
за избраната система за разделно събиране;

13. степента на съответствие на планира-
ните разходи, необходими за функциониране 
на системите по чл. 15 от ЗУО, с реално 
извършените;

14. степента на съответствие на реално 
извършените разходи за функционирането на 
системите по чл. 15 от ЗУО с възнагражденията 
за предоставяне на услугите по управление 
на ИУЕЕО.“;

г) в ал. 7, т. 1 се създават букви „ф“ – „ц“:
„ф) наличието на финансово управление, 

изразяващо се в планиране и последващ кон-
трол на разликите между реално извършеното 
и планираното в утвърдената програма по 
чл. 18, ал. 1;

х) съпоставката на общата сума на полу-
чените възнаграждения от лицата, пускащи 
на пазара ЕЕО, с разходите за предоставяне 
на услугите по управление на отпадъците и 
констатация дали общата сума на получените 
възнаграждения не надвишава направените 
разходи;

ц) съпоставката на разходите, които се обез-
печават от лицата, пускащи на пазара ЕЕО, 
със сумата на следните разходи, извършвани 
от организациите по оползотворяване:

аа) разходите във връзка с дейностите по 
разделно събиране на отпадъци и тяхното 
последващо превозване и третиране, вклю-
чително за постигането на определените в 
наредбата цели, и разходите за инвестиции 
в поддържане и развитие на системите за 
разделно събиране;

бб) разходите по събирането на информа-
ция и докладването на данни и извършване 
на одити;

вв) разходите за образователни кампании, 
информационни дейности и популяризиране 
на разделното събиране.“

3. В § 1 от допълнителните разпоредби се 
създават т. 28 – 30:

„28. „Финансово управление“ е изготвяне на 
предварителни финансови разчети, съдържащи 
необходимите за функционирането на систе-
мите по чл. 15 от ЗУО планирани разходи по 
видове дейности и средствата, необходими за 
тяхното финансиране, с цел осигуряване фи-
нансова обезпеченост на системите за разделно 
събиране, повторна употреба, рециклиране и/
или оползотворяване на ИУЕЕО.

29. „Качество на данните“ са такива ха-
рактеристики на данните, които осигуряват 
надеждност на информацията, включена в 
отчетите по чл. 18, ал. 1 от ЗУО. Основни 
критерии на качеството на данните се явяват 
следните характеристики: оценка и измерване, 
точност и пълнота.

30. „Разходи по събирането на информа-
ция и докладването на данни и извършване 
на одити“ са разходите за административни 
нужди, свързани с административното управ-
ление на системата.“

§ 5. В Наредбата за изискванията за тре-
тиране на излезли от употреба гуми, приета с 
Постановление № 221 на Министерския съвет 
от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2012 г.; изм. и 
доп., бр. 30 от 2016 г., бр. 60 от 2018 г. и бр. 2 
от 2021 г.), се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В чл. 8 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 7 прилагат мерки за 

постигане на следните цели:
1. не по-малко от 75 на сто от количеството 

(в тонове) гуми, пуснати от тях на пазара на 
Република България през текущата година, 
трябва да бъдат оползотворени;

2. не по-малко от 65 на сто от количес-
твото (в тонове) гуми, пуснати от тях на па-
зара на Република България през текущата 
година, трябва да бъдат регенерирани и/или 
рециклирани.“

2. В чл. 30 след думите „променените дан-
ни“ се добавя „в едномесечен срок“.

3. В чл. 43 се създава т. 12:
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„12. финансовото управление съгласно 
чл. 18, ал. 2, т. 1 от ЗУО, в т.ч. за:

а) наличие на предварителен финансов 
разчет за избраната система за разделно съби-
ране в утвърдената програма по чл. 22, ал. 1, 
както и наличието на финансово управление, 
изразяващо се в планиране и последващ кон-
трол на разликите между реално извършеното 
и планираното в утвърдената програма по 
чл. 22, ал. 1;

б) степен на съответствие на планираните 
разходи, необходими за функциониране на 
системата по чл. 15 от ЗУО, с реално извър-
шените.“

4. В чл. 44 се създава т. 17:
„17. наличието на финансово управление, 

изразяващо се в планиране и последващ кон-
трол на разликите между реално извършеното 
и планираното в утвърдената програма по 
чл. 22, ал. 1, в т.ч. за: 

а) наличие на планиране и последващ кон-
трол на разликите между реално извършеното 
и планираното в утвърдената програма по 
чл. 22, ал. 1;

б) степен на съответствие на планираните 
разходи, необходими за функциониране на 
системите по чл. 15 от ЗУО, с реално извър-
шените.“

5. Член 45 се изменя така:
„Чл. 45. Едновременно с доклада по чл. 42 

лицата, изпълняващи задълженията си инди-
видуално, представят отчет за предходната 
календарна година за изпълнение на целите 
по чл. 8, ал. 1, изготвен до 20 февруари на 
текущата година, по образец съгласно при-
ложение № 3.“

6. В чл. 48 се създават т. 10 – 12:
„10. утвърдената програма по чл. 25, ал. 1, 

включваща предварителен финансов разчет 
за избраната система за разделно събиране;

11. степента на съответствие на планира-
ните разходи, необходими за функциониране 
на системите по чл. 15 от ЗУО, с реално 
извършените;

12. степента на съответствие на реално 
извършените разходи за функционирането на 
системите по чл. 15 от ЗУО с възнагражденията 
за предоставяне на услугите по управление 
на ИУГ.“

7. В чл. 49 се създават т. 24 – 26:
„24. наличието на финансово управление, 

изразяващо се в планиране и последващ кон-
трол на разликите между реално извършеното 
и планираното в утвърдената програма по 
чл. 25, ал. 1;

25. съпоставката на общата сума на полу-
чените възнаграждения от лицата, пускащи 
на пазара гуми, с разходите за предоставяне 
на услугите по управление на отпадъците и 
констатация дали общата сума на получените 
възнаграждения не надвишава направените 
разходи;

26. съпоставката на разходите, които се 
обезпечават от лицата, пускащи на пазара гуми, 

със сумата на следните разходи, извършвани 
от организациите по оползотворяване:

а) разходите във връзка с дейностите по 
разделно събиране на ИУГ и тяхното послед-
ващо превозване и третиране, включително 
за постигането на определените в наредбата 
цели, и разходите за инвестиции в поддържане 
и развитие на системите за разделно събиране;

б) разходите по събирането на информа-
ция и докладването на данни и извършване 
на одити;

в) разходите за образователни кампании, 
информационни дейности и популяризиране 
на разделното събиране.“

8. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. Едновременно с доклада по чл. 47 

организацията по оползотворяване представя 
отчет за предходната календарна година за 
изпълнение на целите по чл. 8, ал. 1, изготвен 
до 20 февруари на текущата година от лицата, 
по образец съгласно приложение № 3.“

9. В § 1 от допълнителните разпоредби се 
създават т. 19 – 21:

„19. „Финансово управление“ е изготвяне 
на предварителни финансови разчети, съдър-
жащи необходимите за функционирането на 
системите по чл. 15 от ЗУО, планирани разходи 
по видове дейности и средствата, необходими 
за тяхното финансиране с цел осигуряване 
финансова обезпеченост на системите за раз-
делно събиране, рециклиране, регенериране 
и/или оползотворяване на ИУГ.

20. „Качество на данните“ са такива ха-
рактеристики на данните, които осигуряват 
надеждност на информацията, включена в 
отчетите по чл. 18, ал. 1 от ЗУО. Основни 
критерии на качеството на данните се явяват 
следните характеристики: оценка и измерване, 
точност и пълнота.

21. „Разходи по събирането на информа-
ция и докладването на данни и извършване 
на одити“ са разходите за административни 
нужди, свързани с административното упра-
вление на системата.“

10. В § 2 от преходните и заключителните 
разпоредби:

а) в т. 8 думите „всяка следваща година“ 
се заменят с „2021 и 2022 г.“;

б) създава се т. 9:
„9. от 1 януари 2023 г. до 31 декември 

2023 г. и всяка следваща година не по-малко 
от 65 на сто от количеството (в тонове) гуми, 
пуснати на пазара на Република България 
през текущата година, се регенерират и/или 
рециклират.“

§ 6. В Наредбата за отработените масла и 
отпадъчните нефтопродукти, приета с Пос-
тановление № 352 на Министерския съвет от 
2012 г. (обн., ДВ, бр. 2 от 2013 г.; изм. и доп., 
бр. 60 от 2018 г. и бр. 2 от 2021 г.), се правят 
следните изменения и допълнения:

1. В чл. 55, ал. 5 т. 4 се отменя.
2. В чл. 57 се създава т. 14:
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„14. финансовото управление съгласно 
чл. 18, ал. 2, т. 1 от ЗУО, в т.ч. за:

а) наличие на предварителен финансов 
разчет за избраната система за разделно съби-
ране в утвърдената програма по чл. 17, ал. 1, 
както и наличието на финансово управление, 
изразяващо се в планиране и последващ кон-
трол на разликите между реално извършеното 
и планираното в утвърдената програма по 
чл. 17, ал. 1;

б) степен на съответствие на планираните 
разходи, необходими за функциониране на 
системата по чл. 15 от ЗУО, с реално извър-
шените.“

3. В чл. 58, ал. 1 се създава т. 16:
„16. наличието на финансово управление, 

изразяващо се в планиране и последващ кон-
трол на разликите между реално извършеното 
и планираното в утвърдената програма по 
чл. 17, ал. 1, в т.ч. за:

а) наличие на планиране и последващ кон-
трол на разликите между реално извършеното 
и планираното в утвърдената програма по 
чл. 17, ал. 1;

б) степен на съответствие на планираните 
разходи, необходими за функциониране на 
системите по чл. 15 от ЗУО, с реално извър-
шените.“

4. В чл. 60 се създават т. 19 – 21:
„19. утвърдената програма по чл. 12, ал. 1, 

включваща предварителен финансов разчет 
за избраната система за разделно събиране;

20. степента на съответствие на планира-
ните разходи, необходими за функциониране 
на системите по чл. 15 от ЗУО, с реално 
извършените;

21. степента на съответствие на реално 
извършените разходи за функционирането на 
системите по чл. 15 от ЗУО с възнагражденията 
за предоставяне на услугите по управление 
на отработени масла.“

5. В чл. 61, ал. 1 се създават т. 24 – 26:
„24. наличието на финансово управление, 

изразяващо се в планиране и последващ кон-
трол на разликите между реално извършеното 
и планираното в утвърдената програма по 
чл. 12, ал. 1;

25. съпоставката на общата сума на полу-
чените възнаграждения от лицата, пускащи 
на пазара масла, с разходите за предоставяне 
на услугите по управление на отпадъците и 
констатация дали общата сума на получените 
възнаграждения не надвишава направените 
разходи;

26. съпоставката на разходите, които се обез-
печават от лицата, пускащи на пазара масла, 
със сумата на следните разходи, извършвани 
от организациите по оползотворяване:

а) разходите във връзка с дейностите по 
разделно събиране на отработени масла и 
тяхното последващо превозване и третиране, 
включително за постигането на определените 
в наредбата цели, и разходите за инвестиции 
в поддържане и развитие на системите за 
разделно събиране;

б) разходите по събирането на информа-
ция и докладването на данни и извършване 
на одити;

в) разходите за образователни кампании, 
информационни дейности и популяризиране 
на разделното събиране.“

6. В § 1 от допълнителните разпоредби се 
създават т. 27 – 29:

„27. „Финансово управление“ е изготвяне 
на предварителни финансови разчети, съдър-
жащи необходимите за функционирането на 
системите по чл. 15 от ЗУО планирани разходи 
по видове дейности и средствата, необходими 
за тяхното финансиране, с цел осигуряване 
финансова обезпеченост на системите за раз-
делно събиране, рециклиране, регенериране 
и/или оползотворяване на отработени масла.

28. „Качество на данните“ са такива ха-
рактеристики на данните, които осигуряват 
надеждност на информацията, включена в 
отчетите по чл. 18, ал. 1 от ЗУО. Основни 
критерии на качеството на данните се явяват 
следните характеристики: оценка и измерване, 
точност и пълнота.

29. „Разходи по събирането на информа-
ция и докладването на данни и извършване 
на одити“ са разходите за административни 
нужди, свързани с административното управ- 
ление на системата.“

§ 7. В Наредбата за намаляване на въздейст-
вието на определени пластмасови продукти 
върху околната среда, приета с Постановление 
№ 354 на Министерския съвет от 2021 г. (ДВ, 
бр. 91 от 2021 г.), в чл. 11 ал. 2 се изменя така:

„(2) За изпълнение на целите по ал. 1 съб-
раните отпадъци се предават за рециклиране 
само за производство на материали и пред-
мети от пластмаси, предназначени за контакт 
с храни. Изискването се прилага поетапно, 
както следва:

1. до 31 декември 2022 г. – 15 на сто от 
събраните отпадъци за изпълнение на це-
лите по ал. 1 се предават за рециклиране за 
производство на материали и предмети от 
пластмаси, предназначени за контакт с храни;

2. до 31 декември 2023 г. – 30 на сто от 
събраните отпадъци за изпълнение на це-
лите по ал. 1 се предават за рециклиране за 
производство на материали и предмети от 
пластмаси, предназначени за контакт с храни;

3. до 31 декември 2024 г. – 60 на сто от 
събраните отпадъци за изпълнение на це-
лите по ал. 1 се предават за рециклиране за 
производство на материали и предмети от 
пластмаси, предназначени за контакт с храни.“

§ 8. В Наредбата за разделно събиране на 
биоотпадъци и третиране на биоразградимите 
отпадъци, приета с Постановление № 20 на 
Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 11 
от 2017 г.; изм. и доп., бр. 47 от 2018 г. и бр. 2 
от 2021 г.), в приложение № 4 към чл. 27, ал. 1 
таблица А4-1 се изменя така:
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„
Система на компос-
тиране Температура Време

Компостиране на от-
крито

> 55 °C
> 65 °C

10 дни
3 дни

Закрита/реакторна сис-
тема за компостиране > 60 °C 3 дни

“
Преходна разпоредба

§ 9. В двумесечен срок от влизането в сила 
на постановлението лицата, които пускат на 
пазара опаковани стоки, предоставят инфор-
мацията по чл. 74 от НООО на изпълнителния 
директор на ИАОС.

Министър-председател:  
Гълъб Донев 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов

8026

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 420 
ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Постановле-
ние № 249 на Министерския съвет от 2022 г. 
за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджетa на Министерството на вътрешните 

работи за 2022 г. (ДВ, бр. 68 от 2022 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 1, ал. 1 предлогът „до“ се заличава.
§ 2. В чл. 3 думата „извършва“ се заменя с 

„извърши“, думите „на базата на фактически 
извършените разходи“ се заличават, а думата 
„уведомява“ се заменя с „уведоми“.

§ 3. Създават се чл. 3а и 3б:
„Чл. 3а. (1) Неусвоените средства по чл. 1, 

ал. 1 може да се превеждат от бюджета на 
Министерството на вътрешните работи за 
2022 г. по банкова сметка за чужди средства 
на Министерството на вътрешните работи, 
за финансово обезпечаване управлението на 
инженерно съоръжение от възпрепятстващ 
тип по българо-турската граница.

(2) Преведените средства по сметката за 
чужди средства по ал. 1 се отразяват в изпъл-
нението на съответните разходни показатели 
по бюджета на Министерството на вътрешните 
работи за 2022 г.

Чл. 3б. Икономията в показателите по чл. 2, 
ал. 2 не може да се използва за поемането на 
нови ангажименти и задължения за разходи 
за други цели.“

§ 4. В чл. 4 думата „извършва“ се заменя 
с „извърши“.

Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от 

16 декември 2022 г.
Министър-председател:  

Гълъб Донев 
Главен секретар на Министерския съвет:  

Красимир Божанов
8027

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 421 
ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за изменение и допълнение на Постановление 
№ 130 на Министерския съвет от 2022 г. за 
одобряване на допълнителни разходи по бю-
джетите на Министерството на вътрешните 
работи и Министерството на отбраната за 

2022 г. (ДВ, бр. 46 от 2022 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С Т А Н О В И :

§ 1. В чл. 1, ал. 1 предлогът „до“ се заличава.
§ 2. В чл. 3, ал. 1 думите „на базата на фак-

тически извършените разходи“ се заличават.
§ 3. В чл. 4, ал. 1 думите „на базата на фак-

тически извършените разходи“ се заличават.
§ 4. В чл. 5 думите „на базата на факти-

чески извършените разходи“ се заличават.
§ 5. Създават се чл. 5а и 5б:
„Чл. 5а. (1) Неусвоените средства по чл. 1, 

ал. 2, т. 1 може да се превеждат от бюджета 
на Министерството на вътрешните работи за 
2022 г. по банкова сметка за чужди средства 
на Министерството на вътрешните работи, 
за финансово обезпечаване на дейностите в 
условията на засилен миграционен натиск.

(2) Преведените средства по сметката за 
чужди средства по ал. 1 се отразяват в изпъл-
нението на съответните разходни показатели 
по бюджета на Министерството на вътрешните 
работи за 2022 г.

Чл. 5б. Икономията в показателите по чл. 3, 
ал. 2 не може да се използва за поемането на 
нови ангажименти и задължения за разходи 
за други цели.“

Заключителна разпоредба
§ 6. Постановлението влиза в сила от 

16 декември 2022 г.
Министър-председател:  

Гълъб Донев 
Главен секретар на Министерския съвет:  

Красимир Божанов
8028

РЕШЕНИЕ № 994 
ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за приемане на Списък със защитените детски 
градини и защитените училища в Република 

България

На основание чл. 54, ал. 4 от Закона за 
предучилищното и училищното образование 
във връзка с Постановление № 121 на Ми-
нистерския съвет от 2017 г. за приемане на 
критерии за определяне на защитените детски 
градини и защитените училища и на условия 
и ред за тяхното допълнително финансиране 
(обн., ДВ, бр. 51 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 31 
от 2018 г., бр. 100 от 2019 г. и бр. 20 от 2021 г.)
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Приема Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република Бъл-
гария за учебната 2022/2023 година съгласно приложението.

2. Списъкът по т. 1 да се обнародва в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  

Гълъб Донев
Главен секретар на Министерския съвет: 

Красимир Божанов
Приложение  

към т. 1
Списък със защитените детски градини и защитените училища в Република България 

за учебната 2022/2023 година

№ по 
ред

Код по  
НЕИСПУО

Област Община Населено 
място

Име на детска 
градина/училище

Защитено за:

1. 100102 Благоев-
град

Банско Места Детска г радина 
„Слънце“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

2. 102003 Благоев-
град

Банско Места Основно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

3. 105005 Благоев-
град

Белица Бабяк Основно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

4. 100006 Благоев-
град

Гоце  
Делчев

Буково Детска г радина 
„Звездичка“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

5. 103407 Благоев-
град

Гоце  
Делчев

Буково Основно училище 
„Иван Вазов“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

6. 103508 Благоев-
град

Разлог Елешница Основно училище 
„Братя Миладино-
ви“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

7. 100801 Благоев-
град

Разлог Елешница Част от Детска гра-
дина „Радост“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

8. 100908 Благоев-
град

Сандански Катунци Детска г радина 
„Еделвайс“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

9. 104116 Благоев-
град

Сандански Катунци Основно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

10. 109068 Благоев-
град

Сатовча Долен Основно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

11. 101005 Благоев-
град

Сатовча Осина Детска градина децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

12. 109053 Благоев-
град

Сатовча Осина Начално училище 
„Васил Левски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

13. 101107 Благоев-
град

Симитли Долно  
Осеново

Детска градина децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

14. 109107 Благоев-
град

Симитли Долно  
Осеново

Обединено учи-
лище „Св. Паисий 
Хилендарски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

15. 108007 Благоев-
град

Хаджидимово Беслен Основно училище 
„Гоце Делчев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно
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№ по 
ред

Код по  
НЕИСПУО

Област Община Населено 
място

Име на детска 
градина/училище

Защитено за:

16. 200553 Бургас Малко  
Търново

Звездец Детска г радина 
„Ален мак“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

17. 200551 Бургас Малко  
Търново

Малко 
Търново

Детска г радина 
„Юрий Гагарин“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

18. 200503 Бургас Малко  
Търново

Малко  
Търново

Средно училище 
„Васил Левски“

учениците от I до Х 
клас включително

19. 201103 Бургас Средец Факия Основно училище 
„Никола Й. Вапца-
ров“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

20. 201255 Бургас Сунгурларе Манолич Детска градина децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

21. 201208 Бургас Сунгурларе Манолич Основно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

22. 400106 Варна Бяла Бяла Профе сиона лна 
гимназия по сел-
ско стопанство и 
туризъм

учениците от VIII 
до Х клас включи-
телно

23. 400129 Варна Долни  
чифлик

Голица Основно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

24. 400289 Варна Долни  
чифлик

Голица Част от Детска гра-
дина „Мечо Пух“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

25. 300114 Велико  
Търново

Велико  
Търново

Церова  
кория

Основно училище 
„П. Р. Славейков“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

26. 301305 Велико 
Търново

Елена Каменари Детска г радина 
„Мир“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

27. 301303 Велико  
Търново

Елена Константин Детска г радина 
„Щастливо дет -
ство“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

28. 300302 Велико  
Търново

Елена Беброво Основно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

29. 301404 Велико  
Търново

Златарица Средно село Детска г радина 
„Детелина“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

30. 300403 Велико  
Търново

Златарица Средно село Основно училище 
„Васил Левски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

31. 500501 Видин Грамада Грамада Средно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

32. 500603 Видин Димово Арчар Средно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

33. 500605 Видин Димово Димово Детска г радина 
„Слънце“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

34. 500802 Видин Макреш Раковица Основно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

35. 500803 Видин Макреш Раковица Част от Детска 
градина

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст
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№ по 
ред

Код по  
НЕИСПУО

Област Община Населено 
място

Име на детска 
градина/училище

Защитено за:

36. 501104 Видин Чупрене Горни Лом Детска г радина 
„Христо Ботев“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

37. 501102 Видин Чупрене Горни Лом Основно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

38. 501103 Видин Чупрене Чупрене Детска г радина 
„Здравец“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

39. 501101 Видин Чупрене Чупрене Основно училище 
„Акад. М. Дими-
тров“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

40. 601040 Враца Враца Тишевица Обединено учили-
ще „Св. Климент 
Охридски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

41. 603099 Враца Мездра Зверино Средно училище 
„Свети Климент 
Охридски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

42. 609178 Враца Оряхово Остров Детска г радина 
„Слънчице“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

43. 601113 Враца Оряхово Остров Основно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

44. 602121 Враца Роман Камено 
поле

Основно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

45. 609180 Враца Роман Камено 
поле

Част от Детска гра-
дина „Зора“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

46. 701365 Габрово Севлиево Батошево Част от Детска гра-
дина „Мечо Пух“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

47. 701365 Габрово Севлиево Градница Част от Детска гра-
дина „Мечо Пух“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

48. 700310 Габрово Севлиево Добромирка Основно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

49. 701365 Габрово Севлиево Добромирка Част от Детска гра-
дина „Мечо Пух“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

50. 700314 Габрово Севлиево Крамолин Основно учили-
ще „Св. Солунски 
братя“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

51. 701365 Габрово Севлиево Крамолин Част от Детска гра-
дина „Мечо Пух“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

52. 700317 Габрово Севлиево Шумата Основно училище 
„Васил Левски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

53. 800257 Добрич Генерал  
Тошево

Красен Детска градина децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

54. 800071 Добрич Генерал  
Тошево

Красен Основно училище 
„Йордан Йовков“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

55. 800251 Добрич Генерал  
Тошево

Спасово Детска градина децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст
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№ по 
ред

Код по  
НЕИСПУО

Област Община Населено 
място

Име на детска 
градина/училище

Защитено за:

56. 800068 Добрич Генерал  
Тошево

Спасово Основно училище 
„Йордан Йовков“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

57. 800049 Добрич Добричка Ведрина Основно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

58. 800085 Добрич Каварна Белгун Основно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

59. 800207 Добрич Каварна Септем-
врийци

Детска г радина 
„Слънце“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

60. 800090 Добрич Крушари Коритен Основно училище 
„Васил Левски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

61. 800220 Добрич Крушари Коритен Част от Детска 
градина

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

62. 800100 Добрич Тервел Нова  
Камена

Основно училище 
„Отец Паисий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

63. 800108 Добрич Шабла Дуранкулак Основно училище 
„Св. Климент Ох-
ридски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

64. 909205 Кърджали Ардино Боровица Основно училище 
„А. С. Макаренко“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

65. 909206 Кърджали Ардино Горно  
Прахово

Основно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

66. 909321 Кърджали Джебел Припек Детска г радина 
„Песнопой“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

67. 909440 Кърджали Кирково Дрангово Детска г радина 
„Славейче“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

68. 909410 Кърджали Кирково Дрангово Основно училище 
„Васил Левски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

69. 909445 Кърджали Кирково Старово Детска г радина 
„Мир“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

70. 909414 Кърджали Кирково Старово Основно училище 
„Устрем“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

71. 909425 Кърджали Кирково Тихомир Детска г радина 
„Граничар“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

72. 909415 Кърджали Кирково Тихомир Основно училище 
„Васил Левски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

73. 909502 Кърджали Крумовград Аврен Основно училище 
„Михаил Христов“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

74. 909504 Кърджали Крумовград Егрек Основно училище 
„Васил Левски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

75. 909531 Кърджали Крумовград Поточница Детска г радина 
„Радост“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст
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76. 909513 Кърджали Крумовград Поточница Основно училище 
„Иван Вазов“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

77. 909522 Кърджали Крумовград Странджево Детска г радина 
„Искра“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

78. 909530 Кърджали Крумовград Токачка Детска г радина 
„Слънце“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

79. 909119 Кърджали Кърджали Бойно Основно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

80. 909125 Кърджали Кърджали Костино Основно училище 
„Иван Вазов“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

81. 909623 Кърджали Момчилград Звездел Детска г радина 
„Щастливо дет -
ство“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

82. 909605 Кърджали Момчилград Звездел Основно училище 
„Никола Й. Вапца-
ров“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

83. 909626 Кърджали Момчилград Нановица Детска г радина 
„Пролет“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

84. 909609 Кърджали Момчилград Нановица Основно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

85. 909703 Кърджали Черноочене Габрово Основно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

86. 909711 Кърджали Черноочене Габрово Част от Детска гра-
дина „Първи юни“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

87. 909708 Кърджали Черноочене Паничково Основно училище 
„Никола Й. Вапца-
ров“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

88. 1000073 Кюстендил Бобошево Бобошево Детска г радина  
„Здравец“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

89. 1000021 Кюстендил Бобошево Бобошево Основно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

90. 1000004 Кюстендил Невестино Невестино Основно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

91. 1000078 Кюстендил Рила Рила Детска г радина 
„Д-р Тодора Ми-
ладинова“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

92. 1000032 Кюстендил Рила Рила Основно училище 
„Аверкий Попсто-
янов“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

93. 1000007 Кюстендил Трекляно Трекляно Основно училище 
„Св. Климент Ох-
ридски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

94. 1101104 Ловеч Априлци Априлци Детска г радина 
„Априлче“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст
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95. 1100108 Ловеч Априлци Априлци Средно училище 
„Васил Левски“

учениците от I до Х 
клас включително

96. 1100311 Ловеч Ловеч Малиново Основно училище 
„Васил Левски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

97. 1101303 Ловеч Ловеч Малиново Част от Детска гра-
дина „Снежанка“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

98. 1100510 Ловеч Тетевен Бабинци Начално училище 
„Любен Караве-
лов“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

99. 1100505 Ловеч Тетевен Голям извор Основно училище  
„Васил Левски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

100. 1100507 Ловеч Тетевен Рибарица Основно училище 
„Георги Бенков-
ски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

101. 1100508 Ловеч Тетевен Черни Вит Основно училище 
„Георги Бенков-
ски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

102. 1100603 Ловеч Троян Борима Основно училище 
„Васил Левски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

103. 1101612 Ловеч Троян Борима Част от Детска  
градина „Звънче“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

104. 1100107 Ловеч Троян Дебнево Основно училище 
„Иван Вазов“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

105. 1202009 Монтана Берковица Замфирово Основно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

106. 1201341 Монтана Вършец Вършец Детска г радина 
„Слънце“ 

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

107. 1201393 Монтана Георги  
Дамяново

Георги  
Дамяново

Детска г радина 
„Детелина“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

108. 1206002 Монтана Георги  
Дамяново

Георги  
Дамяново

Основно училище 
„Отец Паисий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

109. 1201337 Монтана Лом Ковачица Детска г радина 
„Здравец“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

110. 1209008 Монтана Лом Ковачица Основно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

111. 1205000 Монтана Медковец Медковец Средно  училище 
„Отец Паисий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

112. 1201308 Монтана Монтана Габровница Част от Детска гра-
дина № 8  „Пролет“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

113. 1201301 Монтана Монтана Доктор  
Йосифово

Част от Детска гра-
дина 1 „Щастливо 
детство“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст
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114. 1201012 Монтана Монтана Смоляновци Основно училище 
„Васил Левски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

115. 1201307 Монтана Монтана Смоляновци Част от Детска гра-
дина № 7   „При-
казен свят“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

116. 1201353 Монтана Чипровци Чипровци Детска г радина 
„Детелина“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

117. 1201101 Монтана Чипровци Чипровци Основно училище 
„Петър Парчевич“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

118. 1300615 Пазарджик Батак Батак Детска г радина 
„Катя Ванчева“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

119. 1302420 Пазарджик Батак Фотиново Основно училище 
„Св. Климент Ох-
ридски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

120. 1302438 Пазарджик Велинград Абланица Основно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

121. 1301610 Пазарджик Велинград Биркова Основно училище 
„Д-р Петър Берон“ 

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

122. 1300023 Пазарджик Велинград Грашево Детска г радина 
„Кокиче“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

123. 1301382 Пазарджик Велинград Грашево Основно училище 
„Васил Левски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

124. 1301628 Пазарджик Велинград Кръстава Обединено учили-
ще „Васил Левски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

125. 1301514 Пазарджик Велинград Пашови Обединено учили-
ще „Иван Вазов“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

126. 1305046 Пазарджик Велинград Света Петка Детска г радина 
„Юрий Гагарин“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

127. 1302349 Пазарджик Велинград Света Петка Средно училище 
„Христо Смирнен-
ски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

128. 1305555 Пазарджик Панагюрище Поибрене Основно училище 
„Свещеник Неде-
льо Иванов“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

129. 1300914 Пазарджик Стрелча Стрелча Детска г радина 
„Д-р Стайко Стай-
ков“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

130. 1302406 Пазарджик Сърница Медени  
поляни

Основно училище  
„Г. С. Раковски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

131. 1304923 Пазарджик Сърница Побит  
камък

Основно училище 
„Никола Вапца-
ров“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

132. 1301133 Пазарджик Сърница Сърница Детска г радина 
„Мир“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст
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133. 1300706 Пазарджик Сърница Сърница Средно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до Х 
клас включително

134. 1400841 Перник Брезник Ноевци Основно училище 
„Христо Смирнен-
ски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

135. 1400871 Перник Брезник Ноевци Част от Детска гра-
дина „Брезица“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

136. 1401973 Перник Земен Земен Детска градина децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

137. 1401946 Перник Земен Земен Средно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до Х 
клас включително

138. 1402258 Перник Ковачевци Калище Основно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

139. 1402274 Перник Ковачевци Лобош Детска г радина 
„Радост“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

140. 1403285 Перник Перник Студена Част от Детска гра-
дина № 12 „Радост“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

141. 1403652 Перник Радомир Извор Основно училище 
„Иван Вазов“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

142. 1405196 Перник Трън Трън Детска г радина 
„Ален мак“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

143. 1405144 Перник Трън Трън Средно училище 
„Гео Милев“

учениците от I до Х 
клас включително

144. 1501007 Плевен Никопол Никопол Средно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

145. 1501006 Плевен Никопол Новачене Основно училище 
„Патриарх Евти-
мий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

146. 1600013 Пловдив Асеновград Тополово Детска г радина 
„Щастливо дет -
ство“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

147. 1600703 Пловдив Брезово Стрелци Основно училище 
„Свети свети Ки-
рил и Методий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

148. 1601372 Пловдив Карлово Клисура Детска г радина 
„Ана Козинарова“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

149. 1601318 Пловдив Карлово Клисура Основно училище 
„Христо Г. Данов“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

150. 1600563 Пловдив Лъки Лъки Детска г радина 
„Юрий Гагарин“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

151. 1601501 Пловдив Лъки Лъки Средно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до Х 
клас включително
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152. 1602309 Пловдив Първомай Буково Основно училище 
„Д-р Петър Берон“ 

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

153. 1600234 Пловдив Първомай Искра Детска г радина 
„Искра“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

154. 1602304 Пловдив Първомай Искра Основно училище 
„Отец Паисий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

155. 1603706 Пловдив Хисаря Красново Обединено учили-
ще „Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

156. 1824004 Русе Две могили Баниска Детска г радина 
„Първи юни“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

157. 1804004 Русе Две могили Баниска Основно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

158. 1900215 Силистра Главиница Зафирово Част от Детска 
градина „Св. св. 
Кирил и Методий“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

159. 1900611 Силистра Ситово Любен Част от Детска гра-
дина „Щастливо 
детство

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

160. 2000131 Сливен Сливен Бяла Основно училище 
„Хаджи Димитър“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

161. 2000148 Сливен Сливен Стара река Основно училище 
„Васил Левски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

162. 2004202 Сливен Твърдица Бяла  
паланка

Детска г радина  
„Вела Пеева“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

163. 2000405 Сливен Твърдица Бяла  
паланка

Основно училище 
„Никола Й. Вапца-
ров“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

164. 2100206 Смолян Баните Баните Детска г радина  
„Веселин Мари-
нов“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

165. 2100201 Смолян Баните Баните Средно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до Х 
клас включително

166. 2100203 Смолян Баните Давидково Основно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

167. 2100304 Смолян Борино Борино Детска г радина 
„Радост“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

168. 2100301 Смолян Борино Борино Средно училище  
„Никола Йонков 
Вапцаров“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

169. 2100303 Смолян Борино Ягодина Основно училище 
„Отец Паисий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

170. 2100423 Смолян Девин Гьоврен Детска г радина 
„Радост“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст
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171. 2100406 Смолян Девин Гьоврен Основно училище  
„Пейо Крачолов 
Яворов“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

172. 2100407 Смолян Девин Лясково Основно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

173. 2100413 Смолян Девин Триград Основно училище 
„Иван Вазов“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

174. 2101017 Смолян Доспат Бръщен Детска г радина 
„Кокиче“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

175. 2101009 Смолян Доспат Бръщен Основно училище 
„Яне Сандански“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

176. 2101001 Смолян Доспат Доспат Средно училище 
„Димитър Благо-
ев“

учениците от VIII 
до Х клас включи-
телно

177. 2101003 Смолян Доспат Змеица Основно училище  
„Васил Левски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

178. 2101013 Смолян Доспат Любча Детска г радина 
„Петя Дубарова“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

179. 2101007 Смолян Доспат Любча Основно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

180. 2101008 Смолян Доспат Црънча Основно училище 
„Никола Й. Вапца-
ров“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

181. 2101006 Смолян Доспат Чавдар Основно училище 
„Васил Левски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

182. 2100614 Смолян Златоград Долен Детска г радина 
„Детски свят“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

183. 2100605 Смолян Златоград Долен Основно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

184. 2100607 Смолян Златоград Ерма река Основно училище 
„Васил Левски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

185. 2100706 Смолян Мадан Боровина Основно училище 
„Васил Левски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

186. 2100708 Смолян Мадан Букова  
поляна

Основно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

187. 2100715 Смолян Мадан Върбина Детска г радина 
„Мир“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

188. 2103341 Смолян Мадан Върбина Средно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

189. 2100804 Смолян Рудозем Елховец Основно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно



СТР.  50  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 100

№ по 
ред

Код по  
НЕИСПУО

Област Община Населено 
място

Име на детска 
градина/училище

Защитено за:

190. 2100119 Смолян Смолян Арда Основно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

191. 2100156 Смолян Смолян Момчилов-
ци

Детска г радина 
„Изворче“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

192. 2100122 Смолян Смолян Момчилов- 
ци

Основно училище  
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

193. 2100158 Смолян Смолян Смилян Детска г радина 
„Дъга“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

194. 2100124 Смолян Смолян Смилян Основно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

195. 2100165 Смолян Смолян Търън Детска г радина 
„Русалка“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

196. 2100125 Смолян Смолян Търън Основно училище 
„Стою Шишков“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

197. 2100157 Смолян Смолян Широка 
лъка

Детска г радина 
„Детелина“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

198. 2100128 Смолян Смолян Широка 
лъка

Основно училище 
„Никола Й. Вапца-
ров“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

199. 2100905 Смолян Чепеларе Забърдо Основно училище 
„Бачо Киро“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

200. 2100917 Смолян Чепеларе Павелско Детска градина децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

201. 2100907 Смолян Чепеларе Павелско Основно училище 
„Цар Симеон I“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

202. 2100915 Смолян Чепеларе Чепеларе Детска градина децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

203. 2100901 Смолян Чепеларе Чепеларе Средно училище 
„Васил Дечев“

учениците от I до Х 
клас включително

204. 2300255 Софийска 
област

Антон Антон Детска г радина 
„Българче“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

205. 2307255 Софийска 
област

Антон Антон Основно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“ 

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

206. 2307039 Софийска 
област

Годеч Годеч Детска г радина 
„Юрий Гагарин“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

207. 2300163 Софийска 
област

Годеч Годеч Средно  училище 
„Проф. д-р Асен 
Златаров“

учениците от I до Х 
клас включително

208. 2303343 Софийска 
област

Горна  
Малина

Горна  
Малина

Детска г радина 
„Вяра, Надежда, 
Любов“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст
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209. 2300215 Софийска 
област

Драгоман Драгоман Детска г радина 
„Радост“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

210. 2300214 Софийска 
област

Драгоман Драгоман Средно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

211. 2307313 Софийска 
област

Елин  
Пелин

Габра Детска г радина 
„Детелинка“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

212. 2309080 Софийска 
област

Елин  
Пелин

Габра Основно училище 
„Отец Паисий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

213. 2304444 Софийска 
област

Копривщица Копривщица Детска г радина 
„Евлампия Веки-
лова“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

214. 2306331 Софийска 
област

Копривщица Копривщица Средно училище 
„Любен Караве-
лов“

учениците от I до Х 
клас включително

215. 2307277 Софийска 
област

Мирково Мирково Основно училище 
„Г. Бенковски“ 

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

216. 2309321 Софийска 
област

Правец Видраре Основно училище 
„Васил Левски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

217. 2309353 Софийска 
област

Самоков Радуил Основно училище  
„Христо Смирнен-
ски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

218. 2309606 Софийска 
област

Самоков Ярлово Основно училище 
„Васил Левски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

219. 2309111 Софийска 
област

Своге Лакатник Основно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

220. 2303921 Софийска 
област

Своге Реброво Детска градина децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

221. 2309912 Софийска 
област

Своге Реброво Основно училище 
„Д-р Петър Берон“  

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

222. 2309499 Софийска 
област

Чавдар Чавдар Основно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

223. 2218202 София-град Столична  
община

Долни  
Пасарел

202 Основно учи-
лище „Христо Бо-
тев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

224. 2218996 София-град Столична  
община

Долни  
Пасарел

Детска градина № 
182 „Пчелица“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

225. 2403098 Стара  
Загора

Братя  
Даскалови

Братя 
Даскалови

Средно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

226. 2410501 Стара  
Загора

Опан Бял извор Детска г радина 
„Изворче“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

227. 2400837 Стара  
Загора

Опан Опан Средно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно
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228. 2510901 Търговище Антоново Антоново Детска г радина 
„Шест те Ястре -
бинчета“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

229. 2500201 Търговище Антоново Антоново Средно училище 
„Свети свети Ки-
рил и Методий“

учениците от I до Х 
клас включително

230. 2510102 Търговище Антоново Стеврек Основно училище 
„Никола Й. Вапца-
ров“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

231. 2510104 Търговище Антоново Трескавец Основно училище 
„Никола Й. Вапца-
ров“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

232. 2530102 Търговище Опака Голямо  
градище

Основно училище  
„Алеко Констан-
тинов“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

233. 2540105 Търговище Попово Водица Основно училище 
„Отец Паисий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

234. 2540109 Търговище Попово Ломци Основно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

235. 2540954 Търговище Попово Ломци Част от Детска гра-
дина „Зарайск“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

236. 2540110 Търговище Попово Садина Основно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

237. 2540112 Търговище Попово Славяново Основно училище 
„Васил Левски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

238. 2610004 Хасково Ивайловград Белополци Основно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

239. 2610006 Хасково Ивайловград Железино Детска градина децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

240. 2610002 Хасково Ивайловград Железино Основно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

241. 2610007 Хасково Ивайловград Ивайлов- 
град

Детска г радина 
„Ивайловград“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

242. 2610005 Хасково Ивайловград Ивайлов- 
град

Средно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до Х 
клас включително

243. 2610001 Хасково Ивайловград Свирачи Основно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

244. 2606004 Хасково Любимец Малко  
градище

Основно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

245. 2608002 Хасково Маджарово Маджарово Детска г радина 
„Лиляна Димитро- 
ва“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

246. 2608001 Хасково Маджарово Маджарово Средно училище 
„Димитър Маджа-
ров“

учениците от I до Х 
клас включително

247. 2605005 Хасково Свиленград Левка Основно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно
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248. 2611008 Хасково Тополовград Устрем Основно училище 
„Иван Вазов“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

249. 2611005 Хасково Тополовград Хлябово Основно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

250. 2700253 Шумен Върбица Иваново Основно училище 
„Васил Левски“  

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

251. 2700155 Шумен Смядово Риш Основно училище 
„Васил Априлов“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

252. 2700015 Шумен Смядово Янково Детска г радина 
„Радост“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

253. 2822145 Ямбол Болярово Болярово Детска г радина 
„Здравец“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

254. 2821519 Ямбол Болярово Болярово Средно училище 
„Д-р Петър Берон“

учениците от I до Х 
клас включително

255. 2821520 Ямбол Болярово Стефан  
Караджово

Основно училище 
„Стефан Караджа“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

256. 2822145 Ямбол Болярово Стефан  
Караджово

Част от Детска гра-
дина „Здравец“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

257. 2831531 Ямбол Елхово Бояново Основно училище 
„Св. Паисий Хи-
лендарски“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

258. 2831527 Ямбол Елхово Гранитово Основно училище 
„Хаджи Димитър“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

259. 2841536 Ямбол Стралджа Войника Основно училище 
„Христо Ботев“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

260. 2842139 Ямбол Стралджа Войника Част от Детска гра-
дина „Мати Рубе-
нова“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

261. 2842140 Ямбол Стралджа Първенец Част от Детска гра-
дина „Здравец“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

262. 2851548 Ямбол „Тунджа“ Бояджик Oсновно училище 
„Св. св. Кирил и 
Методий“

учениците от I до 
VII клас включи-
телно

263. 2852129 Ямбол „Тунджа“ Бояджик Част от Детска гра-
дина „Звездица“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

264. 2852129 Ямбол „Тунджа“ Скалица Детска г радина 
„Звездица“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

265. 2851559 Ямбол „Тунджа“ Скалица Средно училище 
„Св. Паисий  Хи-
лендарски“

учениците от I до Х 
клас включително

266. 2852130 Ямбол „Тунджа“ Тенево Детска г радина 
„Кольо Тенев“

децата в задъл-
жителна предучи-
лищна възраст

* Забележка. В случаите, в които в колона „Име на защитената детска градина/училище“ не е 
изрично посочено „част от детска градина“, се имат предвид сградите на съответната детска градина 
само в посоченото населено място.
7967
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РЕШЕНИЕ № 1001 
ОТ 14 ДЕКЕМВРИ 2022 Г.

за предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от 
Закона за подземните богатства – скалнооб-
лицовъчни материали – пясъчници, от нахо-
дище „Бешовица“, разположено в землището 
на с. Долна Бешовица, община Роман, област 

Враца, на „ФНС“ – ООД, гр. Мездра

На основание чл. 54а, ал. 3 във връзка с 
чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29, ал. 1 от За-
кона за подземните богатства и мотивирано 
предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Предоставя концесия за добив с предмет 
експлоатация на подземни богатства по чл. 2, 
ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства 
(ЗПБ) – скалнооблицовъчни материали – пя-
съчници, представляващи изключителна дър-
жавна собственост, от находище „Бешовица“, 
разположено в землището на с. Долна Бешови-
ца, община Роман, област Враца, описано в Акт 
за изключителна държавна собственост № 1719 
от 14 април 2021 г., утвърден от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството, 
която се извършва със средства на концесио-
нера и на негов риск.

2. Определя концесионна площ с размер 
246,3 дка, индивидуализирана с координатите 
на точки от № 1 до № 14 в Координатна система 
„БГС 2005“, тип на координатите: кадастрални, 
съгласно приложението. В тези граници кон-
цесионната площ включва:

2.1. Площта на находище „Бешовица“ с раз-
мер 150,4 дка, индивидуализирана с координа-
тите на точки от № 1 до № 12 в Координатна 
система „БГС 2005“, тип на координатите: 
кадастрални, съгласно схема и координатен 
регистър, неразделна част от концесионния 
договор.

2.2. Площите, необходими за осъществяване 
на дейностите по концесията, извън добива.

3. Определя срок на концесията 35 години. 
Началният срок на концесията е датата на 
влизане в сила на концесионния договор.

4. Концесионният договор влиза в сила от 
датата на предоставянето на банковата гаран-
ция по т. 8.1.1.

5. Определя пряко за концесионер 
„ФНС“ – ООД, гр. Мездра – титуляр на Удос-
товерение за търговско откритие № 564 от 19 
октомври 2020 г., издадено от министъра на 
енергетиката.

6. Концесията да се осъществява при след-
ните условия:

6.1. Добивът на подземното богатство по 
т. 1 се осъществява след:

6.1.1. съгласуване и/или одобряване от 
министъра на енергетиката на проектите и 
плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа на 
Решение № ВР-12-ПР/2020 г. за преценяване 
на необходимостта от извършване на оценка 

на въздействието върху околната среда, на 
директора на РИОСВ – Враца, и при съобра-
зяване на условията и мерките в решението; 
решението е приложение, неразделна част от 
проекта по т. 7.2.3.1;

6.1.2. съгласуване на цялостния работен 
проект за добив и първична преработка и 
на цялостния работен проект за ликвидация 
или консервация на миннодобивния обект и 
рекултивация на засегнатите земи с Агенция 
„Пътна инфраструктура“ и въз основа на раз-
решение, издадено по реда на чл. 26 от Закона 
за пътищата.

6.2. При експлоатацията на подземните 
богатства да се спазват нормативните изисква-
ния, свързани с опазването на земните недра, 
околната среда, водите, човешкото здраве, 
защитените със закон територии и обекти, пра-
вата върху горските територии и земеделските 
земи, културните ценности, националната си-
гурност, отбраната на страната и обществения 
ред, пътищата и пътната инфраструктура от 
републиканската пътна мрежа.

6.3. Правата и задълженията по концесията 
да не се прехвърлят на трети лица освен с раз-
решение на Министерския съвет при условията 
и по реда на действащото законодателство.

6.4. При осъществяване на концесията и 
на свързаните с нея дейности концесионерът 
е длъжен:

6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд;

6.4.2. да не допуска наднормено натоварване 
със замърсители на околната среда на обектите, 
подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3 
от допълнителните разпоредби на Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда, приета с 
Постановление № 59 на Министерския съвет от 
2003 г. (ДВ,  бр. 25 от 2003 г.), и да не предиз-
виква нарушаване на здравните изисквания за 
обектите с обществено предназначение по § 1, 
т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона 
за здравето;

6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация 
на санитарно-охранителните зони около водоиз-
точниците и съоръженията за питейно-битово 
водоснабдяване и съоръженията за минерални 
води, използвани за лечебни, профилактични, 
питейни и хигиенни нужди, както и да спазва 
мерките за подобряване състоянието на водите и 
забраните и ограниченията в действащия План 
за управление на речните басейни (ПУРБ) за 
Дунавския район;

6.4.4. да извършва всички дейности по пре-
доставената концесия в съответствие с устано-
вените технически и технологични стандарти;

6.4.5. да не изгражда сгради и трайни съо-
ръжения върху земята, на която или под която 
е находището на подземни богатства;

6.4.6. да спазва указанията, давани от ми-
нистъра на енергетиката при съгласуване на 
проектите;

6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи 
се рекултивационни мероприятия;
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6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на 
трети лица документация и информация по 
чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие 
от министъра на енергетиката.

6.5. За упражняване на правата и изпълнение 
на задълженията по концесията не се изискват 
задължителни подобрения в находището.

6.6. Концесионерът може да упражнява кон-
цесионна дейност само върху земя от концеси-
онната площ, върху която е придобил съответни 
права, и след приключване на необходимите 
процедури за промяна на предназначението 
є при условията и по реда на действащото 
законодателство.

6.7. Концесионерът може да осъществява дей-
ност върху концесионната площ въз основа на 
одобрен и влязъл в сила подробен устройствен 
план, който включва концесионната площ и 
пътните връзки между миннодобивния обект 
и местните и/или републиканските пътища.

7. Определя основните права и задължения 
по концесията, както следва:

7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – скал-

нооблицовъчни материали – пясъчници, в 
границите на находището по т. 1;

7.1.2. право на собственост върху добитите за 
срока на концесията подземни богатства – скал-
нооблицовъчни материали – пясъчници;

7.1.3. право на ползване върху минните от-
падъци от добива и първичната преработка на 
подземните богатства за срока на концесията;

7.1.4. да извършва за своя сметка всички 
необходими дейности, свързани с добива, вклю-
чително допроучване в границите на находище 
„Бешовица“, складиране, преработка, транспорт 
и продажба на подземните богатства по т. 1;

7.1.5. с допълнително споразумение към 
концесионния договор да получи право да 
допроучи и за срока на концесията да добива 
полезни изкопаеми от минните отпадъци, полу-
чени в резултат на дейностите по концесията; 
с допълнителното споразумение се определят 
размерът, условията и редът за внасяне на кон-
цесионното плащане, дължимо за допълнително 
добиваните полезни изкопаеми;

7.1.6. да ползва за срока на концесията съ-
ществуващата до момента на подписването на 
концесионния договор геоложка и техническа 
документация и информация за находището 
по т. 1.

7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните 

богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одоб- 

рени проекти и планове, които се изискват с 
решението и концесионния договор;

7.2.1.2. разработва находището добросъ-
вестно, като не допуска неправилна изборна 
експлоатация, която може да доведе до загуби 
на подземни богатства или до икономическа 
неизгодност за бъдещо разработване на нахо-
дището;

7.2.1.3. изземва подземните богатства от 
земните недра при минимални загуби, като 

спазва изискванията за правилно и безопасно 
разработване;

7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и 
факторите на околната среда при условията на 
чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;

7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и 
първичната преработка на подземните богат-
ства в съответствие с плана за управление на 
минните отпадъци, одобрен от министъра на 
енергетиката;

7.2.2. да внася дължимото концесионно 
плащане при условия и в срокове, определени 
в концесионния договор;

7.2.3. да изработи и да представи за съгла-
суване и/или одобряване на министъра на 
енергетиката, а при необходимост – и на други 
компетентни държавни органи, при условия, 
по ред и в срокове, определени в концесионния 
договор:

7.2.3.1. цялостен работен проект за добив 
и първична преработка; неразделна част от 
проекта са теренно-ситуационен план на кон-
цесионната площ с нанесени път III-103 и при-
надлежащите му пътни съоръжения с отстояния 
до границите на запасите на находището; след 
съгласуването му цялостният работен проект 
става неразделна част от концесионния договор;

7.2.3.2. изменения и/или допълнения на ця-
лостния работен проект за добив и първична 
преработка – при възникнала необходимост от 
това; в тези случаи концесионерът уведомява 
РИОСВ – Враца, за уточняване на необходи-
мостта от провеждане на процедури по реда на 
нормативната уредба по опазване на околната 
среда преди съгласуването от министъра на 
енергетиката на измененията и/или допълне-
нията на цялостния работен проект за добив 
и първична преработка;

7.2.3.3. годишен работен проект за добив и 
първична преработка за всяка година от срока 
на концесията; след съгласуването му годиш-
ният работен проект става неразделна част от 
концесионния договор;

7.2.3.4. цялостен работен проект за лик-
видация или консервация на миннодобивния 
обект и рекултивация на засегнатите земи, 
представляващ неразделна част от проекта по 
т. 7.2.3.1; концесионерът представя на министъра 
на енергетиката на всеки 5 години от срока на 
концесията актуализация на проекта за лик-
видация или консервация на миннодобивния 
обект и рекултивация на засегнатите земи;

7.2.3.5. годишен работен проект за ликви-
дация или консервация на миннодобивния 
обект и рекултивация на засегнатите земи за 
всяка година от срока на концесията, предста-
вляващ неразделна част от съответния проект 
по т. 7.2.3.3;

7.2.3.6. план за управление на минните 
отпадъци; след одобряване от министъра на 
енергетиката планът за управление на минните 
отпадъци става неразделна част от концеси-
онния договор;

7.2.4. да уведомява компетентните държав-
ни органи при условия и по ред, определени в 
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концесионния договор, за всяко обстоятелство, 
което може да създаде опасност за земните не-
дра, околната среда, водите, човешкото здраве, 
защитените със закон територии и обекти, пра-
вата върху горските територии и земеделските 
земи, културните ценности, националната си-
гурност, отбраната на страната и обществения 
ред, пътищата и пътната инфраструктура от 
републиканската пътна мрежа;

7.2.5. да съставя и да води геоложка и тех-
ническа документация за дейностите по кон-
цесията съгласно изискванията на действащото 
законодателство;

7.2.6. да представя при условия, по ред и в 
срокове, определени с концесионния договор:

7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и 
действително продадени количества пясъчници 
и среднопретеглената им продажна цена за 
отчетния период, както и отчети за дължи-
мото концесионно плащане за съответното 
шестмесечие;

7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния 
работен проект за добив и първична преработ-
ка и за вложените инвестиции през изтеклата 
година, както и за изменението на запасите и 
ресурсите, включващ необходимите документи 
и доказателства, удостоверяващи верността на 
посоченото в отчета;

7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните 
запаси и ресурси в находището при доказана 
необходимост от ликвидация на миннодобивния 
обект и рекултивация на засегнатите земи, както 
и при прекратяване на концесионния договор;

7.2.7. да осигурява пълен достъп до минно-
добивния обект, съоръженията и документа-
цията, свързани с дейностите по концесията, 
на оправомощени органи и/или лица;

7.2.8. да спазва стриктно изискванията на 
чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наслед-
ство;

7.2.9. да уведоми Областното пътно упра-
вление – Враца (с копие до АПИ – ЦА), преди 
започване на добива на подземното богатство 
по т. 1 за осъществяване на контрол по ком-
петентност;

7.2.10. да спазва ограниченията и изис-
кванията на чл. 26 от Закона за пътищата за 
допустимите дейности в обхвата на пътищата, 
пътните съоръжения и обслужващите зони, 
както и да не нанася повреди и да не допуска 
унищожаване на пътищата, пътните съоръже-
ния и принадлежностите на пътя;

7.2.11. при установено нарушение в широ-
чините на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2 
и 3 от Закона за пътищата и при неспазени 
изисквания по чл. 26 от Закона за пътищата 
концесионерът извършва рекултивация на на-
рушените терени;

7.2.12. да стабилизира на терена граничните 
точки по контура на концесионната площ;

7.2.13. да извърши ликвидация или консер-
вация на миннодобивния обект и рекултивация 
на засегнатите земи за своя сметка при условия 

и в срокове, определени в съгласувания проект 
по т. 7.2.3.4;

7.2.14. при прекратяване на концесионния 
договор да предаде обекта на концесия по т. 1 
при условия и по ред, определени в концеси-
онния договор.

7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно 

плащане при условия и в срокове, определени 
в концесионния договор;

7.3.2. при условия и по ред, определени в 
концесионния договор, да контролира изпъл-
нението на задълженията от концесионера, 
включително:

7.3.2.1. като изисква от концесионера пред-
ставянето на документите и информацията 
по т. 7.2.6;

7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка 
продукция, резултат от експлоатацията на 
находището, и чрез извършване на маркшай-
дерски измервания;

7.3.3. право на съсобственост с концесионера, 
а след прекратяване на концесията – право на 
собственост, върху придобитата по време на кон-
цесията геоложка и техническа документация;

7.3.4. право да усвои при условия и по ред, 
определени в концесионния договор, изцяло или 
част от банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2;

7.3.5. при условия и по ред, определени в 
концесионния договор, да прекрати едностран-
но концесионния договор при неизпълнение 
от страна на концесионера на което и да е 
от задълженията по това решение и/или по 
договора и/или при нарушаване на условие за 
осъществяване на концесията.

7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера 

при осъществяване на концесията, след като 
такова бъде поискано, при условия и по ред, 
определени в концесионния договор;

7.4.2. да осъществява контрол за спазване 
условията по концесията и за изпълнение на 
задълженията по концесионния договор;

7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на 
трети лица документация и информация по 
чл. 13 от ЗПБ без изрично писмено съгласие 
от концесионера.

8. Определя следните видове гаранции за 
изпълнение на задълженията на концесионера 
по концесионния договор:

8.1. Безусловна и неотменяема годишна 
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението 
на всички задължения по концесионния дого-
вор, в т.ч. концесионно плащане, извършване 
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2, 
данък върху добавената стойност (ДДС), лих-
ви за забавено изпълнение на задължението 
за концесионно плащане, лихви за забавено 
изпълнение на задължението за плащане на 
ДДС, както и неустойки при неизпълнение 
на всяко едно непарично задължение или при 
нарушаване на условие по концесията:

8.1.1. за първата година от срока на конце-
сията гаранцията е в размер 17 011 лв. и се 
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предоставя не по-късно от 14 дни след датата 
на подписване на концесионния договор;

8.1.2. за всяка следваща година банковата 
гаранция е в размер 100 на сто от стойността на 
концесионното плащане за предходната година 
с начислен ДДС, но не по-малко от стойността 
на минималното годишно концесионно плащане 
с начислен ДДС, и се предоставя на концедента 
до 31 януари на съответната година;

8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2 
следва да са валидни до последния календарен 
ден на месец февруари на следващата година;

8.1.4. при усвояване изцяло или на част от 
гаранция по т. 8.1.1 или 8.1.2 концесионерът е 
длъжен да възстанови нейния размер в  10-дне-
вен срок от уведомлението на концедента за 
усвояването є.

8.2. Финансово обезпечение за изпълнение 
на дейностите по ликвидация или консервация 
на миннодобивния обект и рекултивация на 
засегнатите земи. Видът на финансовото обез-
печение и предвиденият размер на средствата 
се договарят между страните в концесионния 
договор.

8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение 
на договорните задължения или при наруша-
ване на условие по концесията. Формите на 
неизпълнение, условията и редът за тяхното 
установяване, както и видът и размерът на 
санкциите се определят в концесионния договор.

9. За предоставената концесия за добив 
концесионерът заплаща на концедента по ред, 
определен в концесионния договор, концесион-
но плащане, върху размера на което се дължи 
ДДС, както следва:

9.1. Парични концесионни плащания за 
срока на концесията, дължими на 6-месечни 
вноски, като срокът на плащане е 30-о число 
на месеца, следващ отчетния период.

9.2. Отчетните периоди се определят от 1 
януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за 
всяка календарна година от срока на концесията.

9.3. Размерът на всяко плащане се определя 
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 4 на 
сто (за скалнооблицовъчни материали) и 7 на 
сто (за трошени фракции) от базата за изчис-
ляване на концесионното плащане се умножи 
по добитото количество подземно богатство за 
съответния отчетен период, съгласно чл. 1, ал. 1 
и 2 от Методиката за определяне на конкрет-
ния размер на концесионното възнаграждение 
за добив на строителни и скалнооблицовъчни 
материали – приложение № 4 към чл. 11 от 
Наредбата за принципите и методиката за 
определяне на концесионното възнагражде-
ние за добив на подземни богатства по реда 
на Закона за подземните богатства, приета с 
Постановление № 127 на Министерския съвет 
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и 
доп., бр. 46 от 2007 г.).

9.4. Размерът на концесионното плащане за 
единица добито подземно богатство по т. 9.3 
не може да бъде по-нисък от сбора на стой-

ностите, получени съгласно чл. 1, ал. 3, т. 2, 
буква „в“ – скали за добив на плочи, и съгласно 
чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ – скали за трошени 
фракции, и ал. 4 от методиката по т. 9.3 и Ре-
гламент (ЕО)  № 1165/98 на Съвета от 19 май 
1998 г. относно краткосрочната статистика и 
последващите му изменения.

9.5. Минималният размер на концесионното 
плащане за всеки отчетен период (шестмесе-
чие) от срока на концесията не може да бъде 
по-нисък от сумата, определена на база 30 на 
сто от предвидения средногодишен добив за 
срока на концесията – 1913 куб.м/шестмесечие 
добита суровина, и предвидените стойности за 
единица добито подземно богатство по т. 9.4, 
както следва:

9.5.1. 375 куб.м/шестмесечие добити пясъч-
ници за скалнооблицовъчни материали, и

9.5.2. 3846 тона/шестмесечие (1538 куб.м) 
добити пясъчници за трошени фракции.

9.6. Размерът на концесионното плащане по 
т. 9.3 и минималният размер на концесионното 
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълни-
телно споразумение към концесионния договор 
при промяна на законодателството, уреждащо 
реда за тяхното определяне.

9.7. Министърът на енергетиката на основа-
ние чл. 61, ал. 5 от ЗПБ превежда по бюджета 
на Община Роман цялото извършено концеси-
онно плащане без ДДС.

10. Концесионерът не дължи концесионно 
плащане за времето на реализиране на дей-
ностите, предвидени в съгласуван проект за 
ликвидация или консервация на миннодобивния 
обект и рекултивация на засегнатите земи, при 
условие че не се извършва добив на подземни 
богатства, при условия и по ред, определени в 
концесионния договор.

11. Оправомощава министъра на енерге-
тиката:

11.1. Да проведе преговори и да сключи кон-
цесионния договор с „ФНС“ – ООД, гр. Мездра, 
в срок до шест месеца от влизането в сила на 
решението за предоставяне на концесия.

11.2. Да представлява Министерския съвет 
по концесионния договор с изключение на 
неговото прекратяване.

11.3. Да организира контрола по изпълне-
нието на концесионния договор.

11.4. Да предявява вземанията на концедента 
по съдебен ред и да представлява държавата 
по дела, свързани с изпълнението на концеси-
онния договор.

12. Решението подлежи на обжалване в 
14-дневен срок от обнародването му в „Държа-
вен вестник“ пред Върховния административен 
съд по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс.

Министър-председател:  
Гълъб Донев 

Главен секретар на Министерския съвет:  
Красимир Божанов
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Приложение 
към т. 2

Координатен регистър на граничните точки 
на концесионната площ на находище „Бешо-
вица“ в Координатна система „БГС 2005“, 

тип на координатите: кадастрални

Точка Координати
№ X (север), м Y (изток), м
1 4783671.0 368943.0
2 4783611.0 369296.0
3 4783519.0 369312.2
4 4783191.7 369393.2
5 4783075.6 369412.8
6 4782869.7 369442.0
7 4782828.8 369417.6
8 4782910.7 369307.7
9 4783010.8 369245.0
10 4783070.6 369194.9
11 4783073.8 369129.7
12 4783238.8 368996.6
13 4783278.4 369065.1
14 4783496.0 368856.7

8021

МИНИСТЕРСТВА 
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ФИНАНСИТЕ

МНОГОСТРАННО СПОРАЗУМЕНИЕ 
между компетентните органи за автоматичен 
обмен на информация за доходи, получени 

чрез цифрови платформи 
(Одобрено с Решение № 867 от 2 ноември 
2022 г. на Министерския съвет. В сила за 
Република България от 3 ноември 2022 г.)

Като се има предвид, че юрисдикциите на 
страните, подписали Многостранното спо-
разумение между компетентните органи за 
автоматичен обмен на информация за доходи, 
получени чрез цифрови платформи („Спора-
зумението“) са страни по или са територии в 
обхвата на Конвенцията за взаимно админи-
стративно сътрудничество по данъчни въпроси 
или Конвенцията за взаимно административно 
сътрудничество по данъчни въпроси, изменена 
с Протокола за изменение на Конвенцията за 
взаимно административно сътрудничество по 
данъчни въпроси („Конвенцията“);

Като се има предвид, че юрисдикциите 
възнамеряват да подобрят международното 
спазване на данъчното законодателство чрез 
доразвиване на техните отношения във връзка с 
взаимното сътрудничество по данъчни въпроси; 

Като се има предвид, че Моделът на правила 
за предоставяне на информация от операторите 
на платформи по отношение на продавачите в 
споделената и „гиг“ икономика e разработен от 

Приобщаващата рамка на ОИСР/Г20 относно 
намаляването на данъчната основа и прехвър-
лянето на печалби (BEPS) с цел подобряването 
на спазването на данъчното законодателство;

Като се има предвид, че юрисдикциите, 
заинтересовани от изпращане на информация 
в съответствие с обхвата, предвиден в член 2 
от това Споразумение, трябва да разполагат с 
необходимите закони за прилагане на Модела 
на правила, а юрисдикциите могат да изразят 
интерес да получават такава информация, без 
да прилагат Модела на правила;

Като се има предвид, че Моделът на правила 
се отнася до доходи, получени от предоставя-
нето на настаняване, транспорт и други лични 
услуги, и някои юрисдикции могат да проявят 
интерес също така към обмен на информация 
относно продажбата на стоки и отдаването под 
наем на превозни средства, осъществени чрез 
цифрови платформи;

Като се има предвид, че това Споразумение 
се сключва, за да се даде възможност за автома-
тичен обмен на информация, събрана съгласно 
Модела на правила, това Споразумение може 
да се използва и за разрешаване на обмен на 
информация относно доходи от продажба на 
стоки и отдаване под наем на превозни сред-
ства, осъществени чрез цифрови платформи;

Като се има предвид, че някои юрисдик-
ции възнамеряват да разчитат на обменената 
информация, за да насърчат предварителното 
спазване на законодателството, и когато е 
приложимо, предварителното попълване на 
данъчни декларации;

Като се има предвид, че Глава III от Кон-
венцията разрешава обмен на информация за 
данъчни цели, включително автоматичен обмен 
на информация, и позволява на компетентните 
органи на юрисдикциите да договорят обхвата 
и условията на този автоматичен обмен; 

Като се има предвид, че член 6 от Конвен-
цията предвижда, че две или повече страни 
могат взаимно да се договорят да обменят 
информация автоматично, обменът на инфор-
мация ще се извършва на двустранна основа 
между Компетентните органи; 

Като се има предвид, че юрисдикциите 
разполагат или се очаква да разполагат към 
момента на извършване на първия обмен със: 
(i) подходящи предпазни мерки, за да се гаран-
тира, че информацията, получена съгласно това 
Споразумение, остава поверителна и се използва 
единствено за целите, посочени в Конвенцията; 
и (ii) инфраструктурата за ефективни взаимо-
отношения на обмен (включително установени 
процеси за осигуряване на навременен, точен 
и поверителен обмен на информация, ефектив-
ни и надеждни комуникации и възможности 
за бързо разрешаване на въпроси и неясноти 
относно обмен или искания за обмен и за 
прилагане на разпоредбите на член 4 от това 
Споразумение);

Като се има предвид, че Компетентните ор-
гани на юрисдикциите възнамеряват да сключат 
споразумение за подобряване международното 
спазване на данъчното законодателство въз 
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основа на автоматичен обмен съгласно Кон-
венцията, без да се засягат националните за-
конодателни процедури (ако има такива) и при 
спазване на поверителността и други защитни 
мерки, предвидени в Конвенцията, включително 
разпоредбите, ограничаващи използването на 
обменяната информация;

На основание горното Компетентните органи 
се споразумяха за следното:

Член 1
Определения

1. За целите на това Споразумение следните 
термини имат следните значения:

а)  терминът „Юрисдикция“ означава държа-
ва или територия, по отношение на която 
Конвенцията е в сила и се прилага или 
чрез подписване и ратификация в съот-
ветствие с член 28, или чрез увеличаване 
на териториалния обхват в съответствие 
с член 29 и която е подписала това Спо-
разумение;

б)  терминът „Компетентен орган“ означава 
за всяка съответна Юрисдикция лицата 
и органите, изброени в приложение Б на 
Конвенцията;

в)  терминът „Предоставящ информация 
оператор на платформа“ означава за всяка 
съответна Юрисдикция, която е прило-
жила Модела на правила, всеки Оператор 
на платформа, различен от Изключен 
оператор на платформа, който е местно 
лице за данъчни цели на Юрисдикцията, 
или в случаите, когато Оператор на плат-
форма не е местно лице за данъчни цели:
i.  е регистриран съгласно законодателство-

то на Юрисдикцията; или
ii.  има място на управление (включително 

действително управление) в Юрисдик-
цията;

г)  терминът „Правителствена верификаци-
онна услуга“ означава за всяка съответна 
Юрисдикция електронен процес, предос-
тавен от Юрисдикция на Оператор на 
платформа за целите на установяване на 
самоличността и статута на местно лице 
за данъчни цели на Продавач, както е 
посочено в уведомлението по алинея 1, 
буква (е) на член 7;

д)  терминът „Модел на правила“ означава 
Модела на правила за предоставяне на 
информация от операторите на плат-
форми по отношение на продавачите в 
споделената и „гиг“ икономика (Model 
Rules for Reporting by Platform Operators 
with respect to Sellers in the Sharing and Gig 
Economy) (което включва и Коментарите), 
разработени от Приобщаващата рамка 
на ОИСР/Г-20 относно намаляването на 
данъчната основа и прехвърлянето на 
печалби (BEPS);

е)  терминът „Допълнителна дейност“ оз-
начава: а) продажба на Стоки; или б) 
отдаване под наем на превозно средство 
срещу Възнаграждение;

ж)  терминът „Относима услуга“ означава: 
a) отдаване под наем на недвижимо 
имущество; или б) лична услуга срещу 
Възнаграждение;

з)  терминът „Разширен обхват“ означава 
разширяването на обхвата на Модела на 
правила, за да се обхванат и Допълни-
телните дейности;

и)  терминът „Секретариат на Координира-
щия орган“ означава Секретариата на 
ОИСР, който съгласно алинея 3 на член 
24 от Конвенцията предоставя подкрепа 
на координиращия орган, съставен от 
представители на Компетентните органи 
на страните по Конвенцията; и

к)  терминът „Действащо споразумение“ 
означава по отношение на всеки два 
Компетентни органа, че и двата Компе-
тентни органа са изразили намерението 
си автоматично да обменят информация 
помежду си и са изпълнили другите ус-
ловия, посочени в алинея 2 на член 7.

2. Всеки термин с главна буква, който не е 
дефиниран по друг начин в това Споразумение, 
има значението, което има към този момент 
съгласно законодателството на Юрисдикцията, 
прилагаща Споразумението, като това значение 
е в съответствие със значението, посочено в 
Модела на правила и Разширения обхват. Всеки 
термин, който не е дефиниран по друг начин в 
това Споразумение или в Модела на правила, 
или в Разширения обхват, освен ако контек-
стът не изисква друго или Компетентните 
органи се съгласят за общо значение (ако това 
е разрешено от вътрешното законодателство), 
има значението, което има към този момент 
съгласно законодателството на Юрисдикция-
та, прилагаща това Споразумение, като всяко 
значение съгласно приложимите данъчни за-
кони на Юрисдикцията има приоритет пред 
значението на термина съгласно други закони 
на тази Юрисдикция.

Член 2
Обмен на информация по отношение на Про-
давачи, за които се предоставя информация

Общи изисквания за обмен
1. Съгласно разпоредбите на членове 6 и 22 

от Конвенцията и при спазване на приложими-
те правила за предоставяне на информация и 
комплексна проверка в съответствие с Модела 
на правила всеки Компетентен орган ежегодно 
обменя автоматично с другите Компетентни 
органи:

а)  информацията, получена в съответствие 
с тези правила и посочена в алинеи 3 
и 4 на член 2, при условие че и той, и 
другият Компетентен орган са подали 
уведомление съгласно алинея 1, буква 
(a), подточка (i) на член 7;

б)  информацията, получена в съответствие 
с тези правила и посочена в алинея 5 на 
член 2, при условие че и той, и другият 
Компетентен орган са подали уведомление 
съгласно алинея 1, буква (б), подточка 
(i) на член 7;
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в)  информацията, получена съгласно тези 
правила и посочена в алинеи 3 и 4 на член 
2 и при условие че е подал уведомления 
съгласно алинея 1, буква (а), подточка 
(i) и алинея 1, буква (в), подточка (ii) на 
член 7 и другият Компетентен орган е 
подал уведомление съгласно алинея 1, 
буква (a), подточка (ii) на член 7;

г)  информацията, получена съгласно тези 
правила и посочена в алинея 5 на член 
2, при условие че е подал уведомления 
съгласно алинея 1, буква (б), подточка 
(i) и алинея 1, буква (г), подточка (iii) 
на член 7 и другият Компетентен орган 
е подал уведомление съгласно алинея 1, 
буква (б), подточка (ii) на член 7; и

д)  информацията, получена в съответствие 
с тези правила и посочена в алинея 5 на 
член 2, при условие че е подал уведомле-
ния съгласно алинея 1, буква (б), подточка 
(i) и алинея 1, буква (г), подточка (ii) на 
член 7 и другият Компетентен орган е 
подал уведомления съгласно алинея 1, 
буква (a), подточка (i) и алинея 1, буква 
(б), подточка (ii) на член 7.

2. Независимо от алинея 1 информация не 
се изпраща съгласно този член до Компетентен 
орган, който е подал уведомление съгласно 
алинея 1, буква (д) на член 7. 

Обмен на информация за Относими услуги 
с Юрисдикцията, на която лицето 

е местно за данъчни цели
3. Във връзка с всеки Предоставящ инфор-

мация оператор на платформа, който е иден-
тифицирал Продавач, за който се предоставя 
информация, който е местно лице за данъчни 
цели на друга Юрисдикция, с Компетентния 
орган на тази Юрисдикция се обменя следната 
информация:

а)  името, адресът на управление и данъч-
ният идентификационен номер (ДИН) на 
Предоставящия информация оператор на 
платформа, както и бизнес наименовани-
ето на Платформата(ите), по отношение 
на които Предоставящият информация 
оператор на платформа предоставя ин-
формация;

б)  името, Основният адрес, ДИН(овете), 
включително Юрисдикцията на изда-
ване и датата на раждане (в случай на 
физическо лице) на всеки Продавач, за 
който се предоставя информация, и в 
случай на Продавач, за който се предос-
тавя информация, който е образувание, 
идентификационният номер съгласно 
търговския регистър, освен ако Пре-
доставящият информация оператор на 
платформа е разчитал на Правителствена 
верификационна услуга, за да установи 
самоличността и статута на местно лице 
за данъчни цели на Продавача, за който 
се предоставя информация;

в)  в случай че Предоставящият информа-
ция оператор на платформа е разчитал 
на Правителствена верификационна ус-
луга, за да потвърди самоличността и 

статута на местно лице за данъчни цели 
на Продавача, за който се предоставя 
информация, името, идентификаторът 
от Правителствената верификационна 
услуга и всеки друг ДИН, включително 
Юрисдикцията на издаване;

г)  Идентификаторът(ите) на финансовата 
сметка, доколкото юрисдикцията на 
Продавача, за който се предоставя ин-
формация, изисква такава информация 
съгласно уведомление по алинея 1, буква 
(к) на член 7;

д)  когато е различно от името на Продава-
ча, за който се предоставя информация, 
името на титуляря на финансовата смет-
ка, към която е платено или начислено 
Възнаграждението, както и всяка друга 
идентифицираща информация, предос-
тавена от Предоставящия информация 
оператор на платформа, по отношение 
на титуляря на сметката;

е)  за Относими услуги, различни от отдаване 
под наем на недвижимо имущество:
i.  общото Възнаграждение, платено или 

начислено през всяко тримесечие на 
Периода, за който се предоставя инфор-
мация, и броят на Относимите услуги, 
по отношение на които е платено или 
начислено; и

ii.  всички такси, комисиони или данъци, 
удържани или начислени от Предос-
тавящия информация оператор на 
платформа през всяко тримесечие 
на Периода, за който се предоставя 
информация;

ж)  за Относими услуги за отдаване под наем 
на недвижимо имущество:
i.  адресът и кадастралният идентифика-

тор на всеки Обявен недвижим имот;
ii.  общото Възнаграждение, платено или 

начислено през всяко тримесечие на 
Периода, за който се предоставя ин-
формация, и броят на тези Относими 
услуги, предоставени по отношение 
на всеки Обявен недвижим имот, по 
отношение на който е платено или 
начислено;

iii.  всички такси, комисиони или данъци, 
удържани или начислени от Предос-
тавящия информация оператор на 
платформа през всяко тримесечие 
на Периода, за който се предоставя 
информация; и

iv.  броят на дните, през които всеки 
Обявен недвижим имот е бил нает 
през Периода, за който се предоставя 
информация, и видът на всеки Обявен 
недвижим имот.

Обмен на информация за Относими услуги 
с Юрисдикция по местонахождение 

на недвижимо имущество
4. По отношение на всеки Предоставящ 

информация оператор на платформа, който е 
идентифицирал Продавач, за който се предос-
тавя информация, който предоставя Относими 
услуги за отдаване под наем на недвижимо 
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имущество, намиращо се в друга Юрисдикция, 
или на който се плаща или начислява Възна-
граждение във връзка с Относими услуги за 
отдаване под наем на недвижимо имущество, 
намиращо се в друга Юрисдикция, с Компе-
тентния орган на тази Юрисдикция се обменя 
следната информация:

а)  информацията, посочена в алинея 3, букви 
(а) и (в) до (д);

б)  името, Основният адрес и датата на 
раждане (за физическо лице) на всеки 
Продавач, за който се предоставя ин-
формация, а в случай на Продавач, за 
който се предоставя информация, който 
е образувание, регистрационният номер 
в търговския регистър;

в)  за Относимите услуги за отдаване под 
наем на недвижимо имущество, намиращо 
се в Юрисдикцията:
i.  адресът и кадастралният идентифика-

тор на всеки Обявен недвижим имот;
ii.  общото Възнаграждение, платено или 

начислено през всяко тримесечие на 
Периода, за който се предоставя ин-
формация, и броят на такива Относими 
услуги, предоставени по отношение 
на всеки Обявен недвижим имот, по 
отношение на който е платено или 
начислено;

iii.  всички такси, комисиони или данъци, 
удържани или начислени от Предос-
тавящия информация оператор на 
платформа през всяко тримесечие 
на Периода, за който се предоставя 
информация; и

iv.  броят на дните, през които всеки 
Обявен недвижим имот е бил нает 
през Периода, за който се предоставя 
информация, и видът на всеки Обявен 
недвижим имот. 

Обмен на информация за Допълнителни  
дейности

5. Във връзка с всеки Предоставящ инфор-
мация оператор на платформа, който е иден-
тифицирал Продавач, за който се предоставя 
информация, извършил Допълнителни дейности 
и който е местно лице за данъчни цели на 
друга Юрисдикция, с Компетентния орган на 
тази друга Юрисдикция се обменя следната 
информация:

а)  информацията, посочена в алинея 3, букви 
от (а) до (д);

б)  общото Възнаграждение, платено или 
начислено през всяко тримесечие на Пери-
ода, за който се предоставя информация, 
и броят на Допълнителните дейности, 
по отношение на които е платено или 
начислено; и

в)  всички такси, комисиони или данъци, 
удържани или начислени от Предоставя-
щия информация оператор на платформа 
през всяко тримесечие на Периода, за 
който се предоставя информация.

Член 3
Време и начин на обмен на информация
1. За целите на обмена на информация 

съгласно член 2 обменената информация иден-
тифицира валутата, в която е деноминирана 
всяка относима сума.

2. По отношение на алинеи 3, 4 и 5 на 
член 2 и алинея 2 на член 4 и при спазване 
на процедурата по уведомяване, предвидена 
в член 7, включително датите, посочени там, 
информацията се обменя, като се започне от 
посочените години. Компетентните органи 
полагат всички разумни усилия да обменят 
информацията в рамките на два месеца след 
края на Периода, за който информацията се 
отнася, и следва да пристъпят към обмен 
не по-късно от четири месеца след края на 
Периода, за който информацията се отнася. 
Независимо от гореизложеното информация 
се обменя само по отношение на Период, за 
който се предоставя информация, за който 
това Споразумение е действащо по отношение 
и на двата Компетентни органа на основание 
алинея 2 на член 7.

3. Компетентните органи обменят авто-
матично информацията, описана в член 2 в 
предписаната многостранно съгласувана схема 
на Разширяем език за маркиране (xml).

4. Компетентните органи изпращат инфор-
мацията чрез Общата система за пренос на 
данни на ОИСР и в съответствие със съответ-
ните стандарти за криптиране и подготовка 
на файлове.

Член 4
Сътрудничество за спазването и изпълнението 

1. Компетентен орган уведомява другия 
Компетентен орган, когато първият Ком-
петентен орган има основание да счита, че 
грешка може да е довела до неправилно или 
непълно предоставяне на информация или е 
налице неспазване от страна на Предоста-
вящ информация оператор на платформа на 
приложимите изисквания за предоставяне 
на информация и процедури за комплексна 
проверка в съответствие с Модела на правила 
или Разширения обхват. Уведоменият Компе-
тентен орган предприема всички подходящи 
мерки, предвидени в националното му зако-
нодателство, за да отстрани грешките или 
несъответствието, описани в уведомлението.

2. Доколкото такава информация е на-
лична, Компетентен орган, който е уведомен 
от Предоставящ информация оператор на 
платформа, че Предоставящ информация 
оператор на платформа в друга Юрисдикция 
поема задълженията за предоставяне на ин-
формация на първия посочен Предоставящ 
информация оператор на платформа, обменя 
името, адреса на управление и ДИН на втория 
посочен Предоставящ информация оператор 
на платформа с Компетентния орган на Юрис-
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дикцията на втория посочен Предоставящ 
информация оператор на платформа. Освен 
това, доколкото е налична такава информация, 
Компетентен орган, който е уведомен от Пре-
доставящ информация оператор на платформа, 
че поема задълженията за предоставяне на 
информация на Предоставящ информация 
оператор на платформа в друга Юрисдикция, 
обменя името, адреса на управление и ДИН 
на втория посочен Предоставящ информация 
оператор на платформа с Компетентния орган 
на Юрисдикцията на втория посочен Предос-
тавящ информация оператор на платформа. 

Член 5
Поверителност и защита на данните

1. Цялата обменяна информация се подчи-
нява на правилата за поверителност и другите 
предпазни мерки, предвидени в Конвенцията, 
включително разпоредбите, които ограничават 
използването на обменената информация, и 
до степента, необходима за осигуряване на 
необходимото ниво на защита на личните 
данни, за тази информация се спазват и пред-
пазните мерки, които могат да бъдат посочени 
от предоставящия Компетентен орган, както 
се изисква съгласно неговото вътрешно за-
конодателство, и посочени в уведомлението 
съгласно алинея 1, буква (ж) на член 7.

2. До степента, разрешена от приложи-
мото законодателство, Компетентният орган 
уведомява незабавно Секретариата на Коор-
диниращия орган за всяко нарушение на по-
верителността или неспазване на предпазните 
мерки и всякакви санкции и коригиращи 
действия, наложени впоследствие. Секрета-
риатът на Координиращия орган уведомява 
всички Компетентни органи, по отношение на 
които има действащо Споразумение с първия 
посочен Компетентен орган.

Член 6
Консултации и изменения

1. Ако възникнат затруднения при прилага-
нето или тълкуването на това Споразумение, 
Компетентен орган може да поиска консул-
тации с един или повече от Компетентните 
органи за разработване на подходящи мерки, 
за да се гарантира, че това Споразумение се 
изпълнява. Компетентният орган, който е по-
искал консултациите, подсигурява по подходящ 
начин, че Секретариатът на Координиращия 
орган е уведомен за всички разработени мер-
ки, а Секретариатът на Координиращия орган 
уведомява всички Компетентни органи, дори 
тези, които не са участвали в консултациите, 
за всички разработени мерки.

2. Това Споразумение може да бъде измене- 
но по взаимно съгласие чрез писмено спора-
зумение на всички Компетентни органи, за 
които Споразумението е действащо. Освен 
ако не е договорено друго, такова изменение 
се прилага от първия ден на месеца, следващ 

изтичането на период от един месец след 
датата на последното подписване на такова 
писмено споразумение.

Член 7
Срок на Споразумението

1. Компетентен орган предоставя, към мо-
мента на подписване на това Споразумение или 
възможно най-скоро след това, уведомления 
до Секретариата на Координиращия орган:

а)  потвърждава, че неговата Юрисдикция:
i.  има въведени необходимите закони 

за прилагане на Модела на правила 
и определящи съответните дати по 
отношение на прилагането или за-
вършването на процедурите за предос-
тавяне на информация и за комплексна 
проверка; или

ii.  няма въведени необходимите закони, 
но има интерес да получава инфор-
мацията, посочена в алинеи 3 и 4 
на член 2;

б)  доколкото е приложимо, потвърждава, 
че неговата Юрисдикция:
i.  има въведени необходимите закони 

за прилагане на Разширения обхват 
и уточняващи съответните дати по 
отношение на прилагането или за-
вършването на процедурите за предос-
тавяне на информация и за комплексна 
проверка; или

ii.  не разполага с необходимите закони, 
но има интерес да получава информа-
цията, посочена в алинея 5 на член 2;

в)  доколкото е приложимо, потвържда-
ва дали ще изпраща информацията, 
посочена в алинеи 3 и 4 на член 2, на 
Компетентните органи, по отношение на 
които това Споразумение е действащо:
i.  които разполагат с необходимите 

закони за прилагане на Модела на 
правила; или

ii.  които са заявили интерес да получат 
такава информация;

г)  доколкото е приложимо, потвърждава 
дали Юрисдикцията ще изпраща инфор-
мацията, посочена в алинея 5 на член 2, 
до Компетентните органи, по отношение 
на които това Споразумение е действащо:
i.  които разполагат с необходимите 

закони за прилагане на Модела на 
правила и Разширения обхват;

ii.  които разполагат с необходимите 
закони за прилагане на Модела на 
правила; или

iii.  които са заявили интерес да получат 
такава информация;

д)  ако е приложимо, уточнява, че ще из-
праща, но няма да получава информация 
съгласно член 2 от това Споразумение;

е)  ако е приложимо, уточнява детайлите 
за Правителствените верификационни 
услуги, приети от неговата Юрисдикция;
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ж)  ако е приложимо, посочва предпазните 
мерки за защита на личните данни;

з)  демонстрира, че разполага с адекватни 
мерки, за да гарантира, че изискванията 
за поверителност и стандартите за защита 
на данните са изпълнени;

и)  уточнява Юрисдикциите на Компетент-
ните органи, по отношение на които 
възнамерява това Споразумение да е 
действащо, следвайки националните 
законодателни процедури (ако има та-
кива); и

к)  потвърждава дали Юрисдикцията же-
лае да получава Идентификатори на 
финансови сметки за целите на процеса 
по идентификация на данъкоплатците.

Компетентните органи незабавно уведомя-
ват Секретариата на Координиращия орган за 
всяка последваща промяна, която трябва да 
бъде направена в горепосочените уведомления.

2. Това Споразумение влиза в действие 
между два Компетентни органа на по-късната 
от следните дати: (i) датата, на която вторият 
от двата Компетентни органа е изпратил уве-
домление до Секретариата на Координиращия 
орган съгласно алинея 1, букви (а), (в) и (з) до 
(к), включително посочване на юрисдикцията 
на другия Компетентен орган съгласно алинея 
1, буква (и), и, ако е приложимо, (ii) датата, 
на която Конвенцията е влязла в сила и е 
действаща и за двете юрисдикции.

3. Секретариатът на Координиращия орган 
поддържа списък, публикуван на интернет 
страницата на ОИСР, на Компетентните ор-
гани, които са подписали Споразумението и 
между кои Компетентни органи това Спора-
зумение е действащо.

4. Секретариатът на Координиращия орган 
публикува на интернет страницата на ОИСР 
информацията, предоставена от Компетент-
ните органи съгласно алинея 1, букви (а) до 
(е). Информацията, предоставена съгласно 
алинея 1, букви (ж) до (к), се предоставя на 
другите страни, подписали Споразумението, 
от Секретариата на Координиращия орган.

5. Компетентен орган може да спре обмена 
на информация по това Споразумение, като 
уведоми писмено друг Компетентен орган, че 
е установил, че има или е имало значително 
неизпълнение на това Споразумение от втория 
посочен Компетентен орган. Такова временно 
спиране влиза в сила незабавно. За целите 
на тази алинея значително неизпълнение 
включва, но не се ограничава до, неспазване 
на разпоредбите за поверителност и защита на 
данните на това Споразумение и Конвенцията 
или непредставяне от Компетентния орган 
на навременна или адекватна информация, 
както се изисква от това Споразумение, или 
невъвеждане на мерки, които гарантират, че 
Моделът на правила е въведен ефективно и 
се спазва от Предоставящите информация 

оператори на платформи по начин, по който 
се осуетяват целите на Модела на правила.

6. Компетентен орган може да прекрати 
участието си в това Споразумение или по 
отношение на конкретен Компетентен орган, 
като изпрати писмено уведомление за прекра-
тяване до Секретариата на Координиращия 
орган. Такова прекратяване влиза в сила на 
първия ден от месеца, следващ изтичането 
на период от 12 месеца след датата на уве-
домлението за прекратяване. В случай на 
прекратяване цялата информация, получена 
преди това съгласно това Споразумение, оста-
ва поверителна и се подчинява на условията 
на Конвенцията.

Член 8
Секретариат на Координиращия орган
Освен ако в Споразумението не е предви-

дено друго, Секретариатът на Координиращия 
орган уведомява всички Компетентни органи 
за всички уведомления, които е получил по 
това Споразумение, и изпраща уведомление 
до всички страни, подписали Споразумение- 
то, когато нов Компетентен орган подпише 
Споразумението.

Споразумението е изготвено на англий-
ски и френски език, като двата текста имат 
еднаква сила.
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НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ 
ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ 

НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ

НАРЕДБА № 1 
от 1 декември 2022 г.

за приемане на фармако-терапевтично ръко-
водство по акушерство и гинекология
Член единствен. С тази наредба се при-

ема фармако-терапевтично ръководство по 
акушерство и гинекология съгласно прило-
жението. 

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приложението се публикува като при-

турка на интернет страницата на „Държавен 
вестник“.

§ 2. Тази наредба се приема на основание 
чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина.

§ 3. Указания по прилагането на тази на-
редба се дават от Националния съвет по цени 
и реимбурсиране на лекарствените продукти.

§ 4. Наредбата е приета с Решение на На-
ционалния съвет по цени и реимбурсиране на 
лекарствените продукти съгласно Протокол 
№ 520 от 1.12.2022 г.

Председател:  
Мила Власковска
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ВЪРХОВЕН  
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД

РЕШЕНИЕ № 6537 
от 1 юли 2022 г.

по административно дело № 8739 от 2021 г.

Върховният административен съд на Репуб- 
лика България – седмо отделение, в съдебно 
заседание на осми март две хиляди и два-
десет и втора година в състав: председател: 
Ваня Анчева, членове: Станимир Христов, 
Полина Богданова, при секретар Антоанета 
Иванова и с участието на прокурора Георги 
Камбуров изслуша докладваното от съдията 
Станимир Христов по административно дело 
№ 8739/2021 г.

Производството е по реда на чл. 185 и 
следващите от Административнопроцесуал-
ния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на д-р А. Пеева от 
гр. София чрез представители по пълномо-
щие – адв. М. Екимджиев и адв. К. Бончева, 
против разпоредбите на чл. 27, ал. 1, т. 3 и 
на чл. 27, ал. 2 от Правилника за организа-
цията на работа и дейността на Център за 
асистирана репродукция (ЦАР), издаден от 
министъра на здравеопазването (обн., ДВ, 
бр. 21 от 20.03.2009 г.; посл. изм. и доп., 
бр. 26 от 29.03.2019 г., в сила от 1.04.2019 г. 
(Правилника).

В жалбата се твърди, че разпоредбите 
на чл. 27, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Правилника 
противоречат на норми с по-висок юриди-
чески ранг, което налага отмяната им на 
основание чл. 120, ал. 2 от Конституцията 
на Република България (КРБ) и чл. 185 и 
сл. от АПК. Правният интерес на жалбо-
подателката е обоснован с получен писмен 
отказ от 17.04.2019 г. от финансиране на 
дейности по асистирана репродукция поради 
навършването от нейна страна на [възраст], 
който факт е формалното и единствено ос-
нование за постановения отказ, въпреки че 
индивидуалните медицински показатели на 
жалбоподателката доказват реалната възмож-
ност тя да зачене. Твърди се, че оспорените 
подзаконови норми засягат негативно важен 
за д-р Пеева аспект от правото є на личен 
живот по смисъла на чл. 32, ал. 1 от КРБ и 
чл. 8 от Конвенцията за защита правата на 
човека и основните свободи (КЗПЧОС), как-
вото е правото є на асистирана репродукция 
без дискриминационни ограничения, каквото 
представлява въведената пределна възраст 
за одобряване финансирането на дейности 
по асистирана репродукция. В жалбата се 
сочи, че възприетият нормативен подход 
чрез въведеното ограничение не съответства 
на забраната за дискриминация, визирана в 
чл. 6 от КРБ и разпоредбите на Закона за 
защита от дискриминация (ЗЗДискр), като не 
отговаря на изискванията за законоустано-
веност, необходимост и пропорционалност. В 
тази връзка се сочи, че министърът на здра-
веопазването, като издател на Правилника, 

не е имал законова делегация да въведе ос-
порените ограничения. Доколкото в Закона 
за здравето (ЗЗ) е налице раздел, озаглавен 
„Асистирана репродукция“ (глава четвърта, 
раздел ІІІ от ЗЗ), който разписва детайлно 
условията и медицинските критерии, на които 
трябва да отговарят лицата, за да получат 
право на асистирана репродукция, и в него 
не е предвидено възрастово ограничение, 
то оспорената норма на чл. 27, ал. 1, т. 3 от 
Правилника нито запълва законова празнота, 
нито детайлизира същата, а създава първична 
правна уредба, ограничаваща конституцион-
но право, при това в противоречие с чл. 6 и 
чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за нормативните 
актове (ЗНА), тъй като чл. 130, ал. 3 от ЗЗ 
предвижда издаването на наредба на минис-
търа на здравеопазването за приемането на 
медицински стандарт за асистираната ре-
продукция. Правилникът, чиито разпоредби 
се оспорват, не е свързан с прилагането на 
закон в неговата цялост по смисъла на чл. 7, 
ал. 1, предл. 1 от ЗНА, а наред с организаци-
онните и устройствените му норми относно 
организацията на работа и дейността на ЦАР 
същият въвежда допълнителен критерий за 
финансиране от държавата на дейности по 
асистирана репродукция – навършени 43 
години от жената, независимо от липсата на 
медицински противопоказания и доказана 
възможност за зачеване, без законова деле-
гация за това, т.е. дава се първична норма-
тивна уредба на неуреден в закон възрастов 
критерий за допускане до асистирана репро-
дукция. Допълва се, че дори да се приеме, че 
въведеното възрастово ограничение преследва 
легитимна цел, същото е непропорционал-
но и противоречи на обществения интерес 
за преодоляване на демографската криза в 
Република България, и като несъразмерно 
засяга защитени от правото ценности. Това 
е така, тъй като не се отчитат индивидуал-
ните репродуктивни способности на жени-
те, желаещи асистирана репродукция, а на 
формален признак се отказва финансиране. 
По този начин, привидната неутралност на 
разпоредбата в действителност не ограничава 
всички жени, навършили 43-годишна възраст, 
тъй като не взема предвид индивидуалните 
медицински показатели на онези, които ня-
мат реален шанс за зачеване, и по същата 
причина – без да се отчитат индивидуалните 
медицински показатели, ограничава онези 
жени, при които има реален шанс за заче-
ване, т.е. налице е непряка дискриминация 
по смисъла на чл. 4, ал. 3 и чл. 6, ал. 2 от 
ЗЗДискр. Сочи се, че разумният, балансиран 
и недискриминационен подход, потвърждаван 
и в редица решения на Европейския съд по 
правата на човека, следва да отчита както 
обективни критерии, какъвто е възрастта, 
така и индивидуални здравни критерии, опре-
делящи възможността за зачеване във всеки 
конкретен случай на преценка за финансиране 
на асистирана репродукция. По този начин 
ще бъде намерен оптимален баланс между 
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обществения интерес от рационално разход-
ване на публични средства, индивидуалното 
право на жените да имат достъп до асистирана 
репродукция, без дискриминационни ограни-
чения и несъмнения държавен и обществен 
приоритет – преодоляване на демографската 
криза. Заключава се, че така въведеното чрез 
оспорените разпоредби третиране е неравно и 
в противоречие с конституционния принцип, 
прогласен в чл. 6 от КРБ, и с принципа за 
равенство на възможностите по смисъла на 
чл. 2, т. 1 от ЗЗДискр, както и в противоре-
чие с чл. 85, чл. 126, ал. 1, т. 3 и чл. 136 от 
ЗЗ. По изложените подробни съображения се 
иска отмяна на нормите на чл. 27, ал. 1, т. 3 
и ал. 2 от Правилника, както и присъждане 
на сторените разноски.

В съдебно заседание жалбоподателката 
се представлява от адв. К. Бончева, която 
поддържа жалбата и искането за разноски 
по представен списък, с приложени към него 
доказателства.

Ответникът – министърът на здравеопаз-
ването, чрез процесуалния си представител 
Н. Цветкова, главен юрисконсулт в дирекция 
„Правна“, в съдебно заседание и представено 
писмено становище излага съображения за 
неоснователност на жалбата. Прави възра-
жение за прекомерност на претендираното 
адвокатско възнаграждение.

Представителят на Върховната админис- 
тративна прокуратура дава мотивирано за-
ключение за допустимост и основателност на 
жалбата. Сочи, че при липсата на законова 
делегация за това административният орган 
е иззел функциите на законодателя, като е 
въвел допълнителен критерий за финанси-
ране от страна на държавата на дейности 
по асистирана репродукция за жени до  
43-годишна възраст независимо от липсата на 
медицински противопоказания и експертно 
доказана възможност за зачеване при жени 
над тази възраст. Оспорените разпоредби са 
приети без съответна законова делегация, до-
колкото глава четвърта, раздел ІІІ от ЗЗ дава 
възможност за подзаконова детайлизация на 
дейностите по асистирана репродукция чрез 
наредба, а не по силата на устройствения пра-
вилник на създадения с Постановление № 25 на 
Министерския съвет от 2009 г. Център „Фонд 
за асистирана репродукция“ като юридическо 
лице по чл. 60 от Закона за администрацията 
към министъра на здравеопазването, който 
следва да осъществява организационно и фи-
нансово подпомагане на български граждани 
за извършване на дейности по асистирана 
репродукция в лечебни заведения в Република 
България, да създаде и поддържа регистър на 
лица с репродуктивни проблеми.

Върховният административен съд, седмо 
отделение, след като се запозна с доказа-
телствата по делото, прецени доводите на 
страните и съобрази законосъобразността 
на оспорения подзаконов нормативен акт, 
намира жалбата за допустима, като подадена 
от надлежна страна, обосноваваща наличието 

си на правен интерес да оспори чл. 27, ал. 1, 
т. 3 и ал. 2 от Правилника за организацията 
на работа и дейността на Център за асисти-
рана репродукция (загл. изм., ДВ, бр. 13 от 
2014 г.) по смисъла на чл. 186, ал. 1 от АПК. 
Съгласно чл. 187, ал. 1 от АПК правото да се 
оспори нормативен административен акт не 
е обвързано с определен срок, поради което 
и жалбата следва да се счита за допустима 
и на това основание.

Разгледана по същество, жалбата е осно-
вателна по следните съображения:

В настоящото дело са оспорени разпоредби-
те на чл. 27, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Правилника 
в действащите им редакции. Разпоредбата на 
чл. 27, ал. 1, т. 3 е въведена с изменението и 
допълнението на Правилника, извършено с 
Правилника за изменение и допълнение на 
Правилника за организацията на работа и 
дейността на Център „Фонд за асистирана 
репродукция“ (загл. изм., ДВ, бр. 13 от 2014 г.), 
обнародван в ДВ, бр. 58 от 29.07.2011 г., и 
гласи: „3. при жени, навършили 43 години 
към датата на подаване на заявлението по 
чл. 31, ал. 1.“ Разпоредбата на чл. 27, ал. 2 
от Правилника е въведена със същото изме-
нение и допълнение на Правилника, като в 
първоначалната си редакция гласи: „(2) Не 
се извършва финансиране на втори и трети 
опит по реда на този правилник на жени, 
навършили 43 години към датата на подаване 
на заявлението за втори и трети опит.“ Смис-
лово, не се извършва финансиране по реда 
на правилника, независимо от наличие на 
индикациите по чл. 26 от същия, в случаите 
при жени, навършили 43 години към датата 
на подаване на заявлението по чл. 31, ал. 1 от 
Правилника (за първоначално финансиране на 
дейности по асистирана репродукция), както 
и не се извършва финансиране на втори и 
трети опит по реда на този правилник на жени, 
навършили 43 години към датата на подава-
не на заявлението за втори и трети опит. С 
Правилника за изменение и допълнение на 
Правилника за организацията на работа и 
дейността на Център „Фонд за асистирана 
репродукция“, обнародван в ДВ, бр. 103 от 
28.12.2012 г., в разпоредбата на чл. 27 думата 
„финансиране“ е заменена с „одобряване“, 
без това по същество да променя смисъла на 
въведените ограничения за финансиране на 
дейности по асистирана репродукция. Оспо-
рената разпоредба на чл. 27, ал. 2 от Правил-
ника е изменена и допълнена с Правилника 
за изменение и допълнение на Правилника 
за организацията на работа и дейността на 
Център за асистирана репродукция, обнарод-
ван в ДВ, бр. 4 от 9.01.2018 г., като думите 
„втори и трети“ се заменят с „втори, трети 
и четвърти“, а след думата „заявлението“ се 
добавя „по чл. 31, ал. 5, а за индикацията по 
чл. 26, ал. 1, т. 6 – към датата на подаване 
на заявлението по чл. 32, ал. 1, т. 2“, без с 
въведените изменения и допълнения да се 



СТР.  66  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 100

променя смисълът на въведеното възрастово 
ограничение за финансиране на дейности по 
асистирана репродукция.

Съгласно чл. 75 ал. 2 от АПК „Норма-
тивните административни актове се издават 
по прилагане на закон или подзаконов нор-
мативен акт от по-висока степен“, като в 
конкретния случай оспореният Правилник е 
издаден на основание чл. 60, ал. 2 от Закона 
за администрацията и чл. 2, ал. 2 и чл. 7, 
ал. 2 от ПМС № 25 от 2009 г. за създаване на 
Център „Фонд за асистирана репродукция“ 
(ДВ, бр. 13 от 2009 г.). Съгласно чл. 2, ал. 2 
от постановлението организацията на работа 
и дейността на фонда, както и медицинските 
критерии за определяне на лицата по ал. 1, 
т. 1 се уреждат с правилник, издаден от 
министъра на здравеопазването, който се 
обнародва в „Държавен вестник“. Налице е 
законова делегация за определяне на крите-
риите, на които следва да отговарят лицата, 
за да получат организационно и финансово 
подпомагане за извършване на дейности по 
асистирана репродукция в лечебни заведения 
в Република България. Неоснователен се явя-
ва в тази връзка доводът на жалбоподателя, 
че в раздел ІІІ „Асистирана репродукция“ 
от глава четвърта на ЗЗ детайлно са разпи-
сани условията и медицинските критерии, 
на които трябва да отговарят лицата, за да 
получат право на асистирана репродукция, 
и в него не е предвидено възрастово ограни-
чение. Раздел ІІІ е част от глава четвърта, 
озаглавена „Здравна закрила на определени 
групи от населението“ и има за цел да даде 
основна уредба на закрилата на онази гру-
па от населението, която включва мъже и 
жени, чието здравословно състояние не им 
позволява да осъществят репродуктивните 
си функции по естествен път. Уредбата по-
сочва дейностите, които влизат в обхвата на 
асистираната репродукция, въвеждането на 
стандарт, на който следва те да отговарят, 
лицата, които могат да извършват дейности 
по асистирана репродукция, условия за 
регистрация и отчитане на дейностите по 
асистирана репродукция, осъществяването 
на контрол върху дейностите по асистирана 
репродукция и тяхното регистриране и отчи-
тане, въвеждането на забрани за използване-
то на техники за асистирана репродукция с 
цел модифициране на човешкия геном при 
липсата на профилактична или лечебна цел 
за извършването є. Уредбата в раздел ІІІ 
не посочва медицински критерии, на които 
трябва да отговарят лицата, за да получат 
право на асистирана репродукция, както 
неправилно се сочи от жалбоподателката, 
тъй като закрилата на тази група от населе-
нието е принципно гарантирана от закона, 
а доколкото в настоящия случай се касае за 
критерии, въз основа на които лица от тази 
закриляна група да получат организацион-
но и финансово подпомагане от държавата 
за извършване на дейности по асистирана 
репродукция, то при спазване на принципа 

за държавно участие при финансиране на 
дейности, насочени към опазване здравето на 
гражданите, с ПМС № 25/2009 г. за създаване 
на Център „Фонд за асистирана репродукция“ 
се предвижда с подзаконов нормативен акт 
на министъра на здравеопазването да бъдат 
уредени както организацията на работа и 
дейността на фонда, така и медицинските 
критерии, на които следва да отговарят лицата, 
за да получат организационно и финансово 
подпомагане чрез него. С оглед изложеното 
оспореният правилник, като приет от ми-
нистъра на здравеопазването при наличие 
на законова делегация за това, е издаден от 
компетентен орган.

Съгласно чл. 77 от АПК компетентният 
орган издава нормативния администрати-
вен акт, след като обсъди проекта заедно с 
представените становища, предложения и 
възражения. В съответствие с това, чл. 26 
от ЗНА (в относимата редакция на разпо-
редбата към ДВ, бр. 46 от 2007 г., в сила от 
1.01.2008 г.) разпорежда внасянето на проекта 
на нормативен акт за издаване или приемане 
от компетентния орган да се предхожда от 
публикуването на проекта от съставителя 
му на интернет страницата на съответната 
институция, заедно с мотивите, съответно 
доклада, като на заинтересованите лица се 
предоставя най-малко 14-дневен срок за пред-
ложения и становища по проекта.

Видно от съдържащите се в администра-
тивната преписка доказателства, изменението 
и допълнението на Правилника, обнародвано 
в ДВ, бр. 58 от 2011 г., с което са въведени 
оспорените разпоредби на чл. 27, ал. 1, т. 3 
и ал. 2, е извършено въз основа на проект, 
представен на компетентния орган с доклад 
от зам.-министъра на здравеопазването, без 
дата, с поставена резолюция от неизвестно 
лице „За ръководство“ на дата 27.05.2011 г. 
Проектът е „принципно“ приет с решение 
по т. 5 от Протокол-решение № 23 от засе-
дание на ръководството на Министерството 
на здравеопазването (МЗ), състояло се на 
28.05.2011 г. На същия зам.-министър е възло-
жено уточняване на начина на заплащане на 
лечението в чужбина със срок за изпълнение 
до 1.06.2011 г. Няма данни за последващо 
одобряване на проекта с направено уточне-
ние, като от доказателствата, съдържащи се в 
административната преписка, се установява, 
че на страницата на МЗ на 30.05.2011 г. е пуб-
ликуван единствено проектът на Правилник 
за изменение и допълнение на Правилника 
за организацията на работа и дейността на 
Център „Фонд за асистирана репродукция“ 
без мотиви и без доклад.

Горното се явява в нарушение на чл. 26, 
ал. 2 от ЗНА. Оспорените изменения на Пра-
вилника са приети и при допуснато нарушение 
на чл. 28, ал. 1, 2 и 3 от ЗНА в относимата 
редакция към приемането на изменението 
от 2011 г., а именно от ДВ, бр. 46 от 2007 г. 
Мотивите за изменение на подзаконов нор-
мативен акт са задължителен елемент от 
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процедурата по приемането му. Член 28, ал. 2 
от ЗНА в посочената редакция предвижда, 
че „мотивите, съответно докладът, съдържат: 
1. причините, които налагат приемането; 2. 
целите, които се поставят; 3. финансовите и 
други средства, необходими за прилагането 
на новата уредба; 4. очакваните резултати 
от прилагането, включително финансовите, 
ако има такива; 5. анализ за съответствие с 
правото на Европейския съюз.“ Съгласно ал. 1 
проектът заедно с мотивите и доклада към 
него се внасят за обсъждане от компетентния 
орган. Алинея 3 на посочената разпоредба пък 
посочва, че „проект на нормативен акт, към 
който не са приложени мотиви, съответно 
доклад, съгласно изискванията по ал. 2, не 
се обсъжда от компетентния орган“.

В настоящия случай към проекта за из-
менение и допълнение на Правилника в ос-
порените му части няма приложени мотиви, 
а с оглед възложеното уточнение не може да 
се приеме, че има и доклад. От изявленията 
на процесуалния представител на ответника, 
който в писменото си становище заявява, 
че „Действително мотивите към разработе-
ния проект не са публикувани на интернет 
страницата, но този пропуск по изпълнение 
на задължението на чл. 26, ал. 2 от ЗНА не 
е съществен по смисъла на чл. 143, т. 3 от 
АПК“, а в съдебно заседание, че няма „други 
доказателства, които да представям към пре-
писката, включително и такива за публикуване 
на интернет страницата на ведомството на 
мотиви към проекта за правилник и съответно 
справка за отразяване на предложенията и 
становищата“, може да се заключи, че нито 
са съставяни мотиви заедно с първоначалния 
доклад от 27.05.2011 г., нито впоследствие, 
както и доклад след направеното уточнение, 
съответно не са публикувани, както се изисква 
от чл. 26, ал. 2 от ЗНА. Липсата на мотиви 
и доклад за приемането на изменението и 
допълнението на Правилника съгласно чл. 28, 
ал. 3 от ЗНА е пречка за приемането им.

Неоснователен е аргументът на ответника, 
че пропускът за изпълнение на задължение-
то по чл. 26, ал. 2 от ЗНА не е съществен в 
настоящия случай. Макар и да не го заявява 
изрично, косвено ответникът признава, че към 
изменението и допълнението на Правилника 
от 2011 г. в частта на оспорените разпоредби 
няма съставени мотиви – в противен случай 
към административната преписка щеше да 
е приложено доказателство за изготвянето 
им, макар и да се признава, че не може да 
се приложи доказателство за публикуването 
им на интернет страницата на МЗ.

Безспорно е, че разпоредбите на чл. 26, 
ал. 2 и на чл. 28, ал. 1, 2 и 3 от ЗНА са ад-
министративни правила за обсъждането и 
приемането на нормативен административен 
акт. При липсата на легална дефиниция на 
понятието „съществено нарушение на ад-
министративнопроизводствените правила“ 
критериите за преценка за това дали едно 
нарушение е съществено по смисъла на чл. 143, 

т. 3 от АПК, са изведени от административ-
ноправната наука и са трайно установени в 
съдебната практика. За да бъде нарушението 
на едно производствено правило съществено, 
е необходимо, освен самото правило по своята 
същност да е съществено, и самото конкретно 
нарушение да е повлияло или да е могло да 
повлияе върху съдържанието на акта.

Съдът намира за безспорно, че визираните 
в чл. 26, ал. 1 и в чл. 28, ал. 1, 2 и 3 от ЗНА 
правила са съществени, тъй като те са га-
ранция за спазването на визираните в чл. 26, 
ал. 1 от ЗНА принципи на изработването 
и на приемането на проект на нормативен 
акт – обоснованост, откритост, стабилност 
и съгласуваност, с оглед на редакцията на 
разпоредбата към 2011 г. Принципът на 
обоснованост се гарантира от изискването за 
мотивиране на проекта на нормативен акт, от 
изискванията за съдържанието на мотивите 
и от изискването обсъждането на проекта 
да не се извършва без наличието на мотиви. 
Принципът на откритост се гарантира от 
изискванията за публикуване на проекта на 
акта и на неговите мотиви. Принципът на 
съгласуваност се гарантира от изискването 
за публикуване на проекта и на мотивите 
и от осигуряването на заинтересованите 
лица на възможност да изразят становища и 
предложения. Принципът на стабилност се 
гарантира от изискванията към съдържанието 
на мотивите и възможността на заинтересо-
ваните лица да изразят становища и предло-
жения. Визираните принципи от своя страна 
са установени с цел гарантиране на правата 
и законните интереси на правните субекти и 
гарантиране упражняването от компетентния 
орган на предоставената му от държавата 
нормативна властническа компетентност по 
целесъобразен и законосъобразен начин.

Правните норми, които са гаранция за 
спазването на основни принципи при изра-
ботването и приемането на нормативните 
административни актове, а с оглед на това и 
на субективни права и на законни интереси 
на правните субекти, безспорно са съществени 
сами по себе си.

Съдът намира и че в конкретния случай 
нарушаването на тези правила е повлияло 
съществено на съдържанието на акта, т.е. на 
правата и интересите на правните субекти.

С процесното изменение органът е пред-
видил друг случай, в който не се извършва 
финансиране на дейности по асистирана ре-
продукция, наред с предвидените до момента 
два такива: при наличието на контраиндика-
ции съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дей-
ности по асистирана репродукция (отменена 
с Решение № 4655 от 21.04.2020 г. по адм. 
дело № 7771/2019 г. на ВАС – ДВ, бр. 93 от 
30.10.2020 г., в сила от 30.10.2020 г.) или при 
липсващ или ограничен яйчников резерв със 
стойности на ФСХ повече от 12,5 mIU/ml. 
Предвидено е да не се извършва финансиране 
на дейности по асистирана репродукция при 
жени, навършили 43 години към датата на 
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подаване на заявлението по чл. 31, ал. 1 от 
Правилника, както за първи опит за инвитро 
процедура (чл. 27, ал. 1, т. 3 от Правилника), 
така и когато възрастта е навършена към 
датата на подаване на заявлението за втори 
и трети опит (чл. 27, ал. 2 от Правилника).

В писменото си становище процесуал-
ният представител на ответника сочи, че 
новите критерии са аргументирани от това, 
че при различните методи на асистирана 
репродукция често се прилага хормонална 
стимулация, която при жени в напреднала 
репродуктивна възраст можело да доведе 
до нежелани реакции и противопоказания, 
освен това с напредването на възрастта на-
раствала и опасността от раждане на дете с 
аномалии. Въвеждането на възрастта като 
медицински критерий било оправдано с 
обществения интерес и било израз на функ-
цията за закрила и опазване на здравето на 
гражданите, посочена в чл. 52, ал. 2 от КРБ 
и чл. 2, т. 1 от ЗЗ, както и в изпълнение на 
законоустановените функции на министъра на 
здравеопазването по опазване на генетичното 
здраве на гражданите с цел предотвратяване 
на генетични аномалии и грижа за здравето 
на жените над 43-годишна възраст, като не се 
допуска риск за техния живот и здраве при 
осъществяване на медицинските процедури 
по асистирана репродукция, който значително 
надвишава ползата от тях. Безспорно е, че 
възрастта е решаващ фактор за годността 
на репродуктивната способност на жената. 
С оглед на това би могло и да е медицински 
обосновано приемането на точно посочената 
от органа възраст като предел, до който е 
обосновано извършването на дейности по 
асистирана репродукция, дори при липсата 
на индивидуални противопоказания за това и 
експертно доказана възможност за зачеване, 
както сочи жалбоподателката. Но липсата на 
каквито и да било мотиви не дава възможност 
нито на заинтересованите лица да разберат 
защо органът е приел точно тази възрастова 
граница, нито на съда да извърши контрол за 
законосъобразност. Освен това недопустимо е 
мотивирането на административния акт, било 
той индивидуален, общ или нормативен, да се 
извършва едва при провеждането на съдебния 
контрол за неговата законосъобразност.

Следователно по отношение на допъл-
ването на Правилника с разпоредбите на 
чл. 27, ал. 1, т. 3 и ал. 2 в конкретния слу-
чай – липсата на мотиви – както изобщо 
налични при обсъждане на допълнението, 
така и на публикувани, би могло да се е от-
разило на крайното съдържание на акта. От 
една страна, ако заинтересованите лица бяха 
имали надлежни мотиви на органа за точно 
приетата възрастова граница, те биха могли 
да представят своите становища и предло-
жения и органът би могъл да се съобрази с 
тях, т.е. би могло съдържанието на акта да 
бъде друго. От друга страна, наличието на 
конкретни и подкрепени с медицински данни 
мотиви на органа за въведеното допълнение 

би могло да позволи и на съда да извърши 
преценка за неговата обоснованост в контекста 
на въведените с жалбата доводи за неговата 
диспропорционалност.

Ето защо в настоящия случай липсата 
на мотиви и тяхното публикуване се явява 
съществено нарушение на административ-
нопроизводствените правила. Налице е била 
пречка за обсъждане от компетентния орган 
на проекта на нормативен акт, както и за 
неговото приемане. Това е достатъчно осно-
вание за отмяна на процесните разпоредби 
на чл. 27, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Правилника 
за организацията на работа и дейността на 
Центъра за асистирана репродукция (загл. 
изм., ДВ, бр. 13 от 2014 г.).

Съдът намира също така, че процесното 
изменение и допълнение на Правилника от 
2011 г. е извършено в противоречие с чл. 77 от 
АПК, тъй като проектът не е обсъден заедно 
с представените становища, предложения и 
възражения. Видно е от доказателствената 
съвкупност по делото, че за разлика от из-
менението и допълнението на процесните 
разпоредби, обнародвано в ДВ, бр. 4 от 
2018 г., за това през 2011 г. липсват каквито 
и да било индиции в тази насока. Както бе 
посочено по-горе, проектът за изменение и 
допълнение е принципно приет на заседание 
на ръководството на МЗ на 28.05.2011 г., а едва 
след тази дата – на 30.05.2011 г., е извършено 
публикуване на проекта на страницата на 
ведомството, макар и без публикуване на 
мотиви, съответно доклад. За окончателното 
приемане на проекта от компетентния орган 
няма представени доказателства, въпреки че 
проектът е обнародван в ДВ, бр. 58 от 2011 г. 
Няма и индиции дали са обсъдени евентуал-
но постъпили становища, предложения или 
възражения по предвижданите изменения и 
допълнения. Очевиден е контрастът в дейст-
вията на органа при приемането на проекта 
за изменение и допълнение през 2011 г. и 
през 2017 г., тъй като за втория проект има 
изготвен първоначален доклад изх. № 75-05-
277/14.07.2017 г., проведено е обществено об-
съждане (в съответствие с чл. 26, ал. 2 от ЗНА, 
в редакцията на разпоредбата към ДВ, бр. 34 
от 2016 г., в сила от 4.11.2016 г.), изготвен е 
последващ доклад изх. № 75-05-277/17.10.2017 г. 
до компетентния орган ведно с мотиви към 
проекта за изменение и допълнение на Пра-
вилника, който отразява резултатите от про-
веденото обсъждане, съответно приемането/
неприемането на направените предложения 
и възражения по проекта, същият е приет с 
решение по т. 14 от Протокол-решение № 44 от 
заседание на ръководството на МЗ, проведено 
на 19.10.2017 г., извършена е публикация на 
проекта ведно с мотивите на сайта на МЗ на 
20.10.2017 г., както и в Портала за обществени 
консултации (в съответствие с чл. 26, ал. 3 
от ЗНА, в редакцията є към ДВ, бр. 34 от 
2016 г.), окончателният проект на Правил-
ника за изменение и допълнение е приет с 
решение по т. 2 от Протокол-решение № 53 от 
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заседание на ръководството на МЗ, проведе-
но на 18.12.2017 г., въз основа на доклад изх. 
№ 04-00-58/14.12.2017 г. на зам.-министъра на 
здравеопазването, и проектът е изпратен за 
публикуване в „Държавен вестник“.

Спазването на предвидената в АПК и ЗНА 
процедура по изработване и приемане на 
проекти за изменение и допълнение на нор-
мативни актове при приемане на изменението 
и допълнението на Правилника през 2017 г., 
обнародвано в ДВ, бр. 4 от 2018 г., обаче не 
може да повлияе на незаконосъобразността 
на действията на административния орган 
при първоначалното приемане на оспорените 
разпоредби, нито да ги санира. Това е така 
не само защото се касае за два отделни и на-
пълно самостоятелни проекта на нормативни 
актове, но и защото извършените изменения 
и допълнения на Правилника през 2017 г. в 
частта на оспорената разпоредба на чл. 27, 
ал. 1, т. 3 и ал. 2 не променят въведената 
от органа пределно допустима възраст за 
одобряване на финансиране на дейности по 
асистирана репродукция и не могат да бъ-
дат разглеждани извън контекста на същата. 
Напротив, доколкото с този проект в разпо-
редбата на чл. 27, ал. 1, т. 4 е въведен нов 
случай, при който не се извършва одобряване 
финансирането на дейности по асистирана 
репродукция за жени с доказано онкологично 
заболяване, навършили 35 години към датата 
на подаване на заявлението по чл. 32, ал. 1, 
т. 1 от Правилника, то жените с тази инди-
кация – доказано онкологично заболяване, са 
включени и в хипотезата на ал. 2 на чл. 27, 
съгласно която не се извършва одобряване на 
втори, трети и четвърти опит по реда на този 
Правилник на жени, навършили 43 години към 
датата на подаване на съответното заявление. 
Или въведеният формален признак – навър-
шени 43 години, се отнася както към общия 
случай на жени с репродуктивни проблеми, 
така и към случаите на жени, които освен 
репродуктивни проблеми, имат и доказано 
онкологично заболяване.

С оглед изложеното съдът намира, че при 
приемането на Проекта на изменение и до-
пълнение на Правилника за организацията на 
работа и дейността на Център за асистирана 
репродукция (загл. изм., ДВ, бр. 13 от 2014 г.) 
в оспорените части на чл. 27, ал. 1, т. 3 и 
ал. 2, обнародван в ДВ, бр. 58 от 2011 г., са 
допуснати съществени нарушения на админи-
стративнопроизводствените правила, поради 
което следва да бъдат отменени.

Предвид изхода на спора съдът намира 
за основателно и доказано искането на жал-
боподателката за присъждане на разноски, 
поради което и на основание чл. 143, ал. 1 
от АПК следва да осъди Министерството на 
здравеопазването да заплати в полза на д-р 
А. Пеева платените от нея държавни такси 
за образуване на производството и публику-
ване на обявление за същото в „Държавен 
вестник“, общо в размер на 30 (тридесет) лв., 
както и адвокатско възнаграждение в размер 

на 1200 (хиляда и двеста) лв., с вкл. ДДС. 
Възражението на ответника за прекомерност 
на платеното адвокатско възнаграждение 
е неоснователно, тъй като е бланкетно, а 
договореното адвокатско възнаграждение 
съответства на осъществените от процесуал-
ните представители на ответника действия 
по изготвяне на жалбата и представителство 
в открито съдебно заседание.

Въз основа на гореизложеното и на ос-
нование чл. 193, ал. 1 от АПК Върховният 
административен съд, седмо отделение,

Р Е Ш И :
Отменя разпоредбите на чл. 27, ал. 1, т. 3 

и ал. 2 от Правилника за организацията на 
работа и дейността на Център за асистирана 
репродукция (загл. изм., ДВ, бр. 13 от 2014 г.).

Осъжда Министерството на здравеопазва-
нето с адрес на управление: гр. София, пл. Св. 
Неделя № 5, да заплати на д-р А. Пеева сума 
в размер на 1230 (хиляда двеста и тридесет) 
лв., представляваща разноски за настоящата 
инстанция.

Решението подлежи на обжалване с каса-
ционна жалба в 14-дневен срок от получаване 
на съобщението пред петчленен състав на 
Върховния административен съд.

Решението да се разгласи по реда на чл. 194 
от АПК при неподаване на касационна жалба 
или протест или ако те са отхвърлени.

Председател:  
Георги Чолаков

7952

РЕШЕНИЕ № 11200 
от 6 декември 2022 г.

по административно дело № 7821 от 2022 г.

Върховният административен съд на 
Република България – петчленен състав –  
II колегия, в съдебно заседание на десети но-
ември две хиляди и двадесет и втора година 
в състав: председател: Йовка Дражева, чле-
нове: Донка Чакърова, Галина Карагьозова, 
Юлия Раева, Радостин Радков, при секретар 
Светла Панева и с участието на прокурора 
Цветанка Борилова изслуша докладваното 
от съдията Юлия Раева по административно 
дело № 7821/2022 г.

Производството е по реда на чл. 208 и сл. 
от Административнопроцесуалния кодекс 
(АПК).

Образувано е по касационна жалба на 
министъра на здравеопазването срещу Ре-
шение № 6537 от 1.07.2022 г. по адм. дело 
№ 8739/2021 г. на тричленен състав на Вър-
ховния административен съд (ВАС), седмо 
отделение, с което са отменени разпоредбите 
на чл. 27, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Правилника 
за организацията на работа и дейността на 
Център за асистирана репродукция, издаден 
от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, 
бр. 21 от 20.03.2009 г., посл. изм. и доп., ДВ, 
бр. 26 от 29.03.2019 г., в сила от 1.04.2019 г.).
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Оплакванията на касационния жалбопо-
дател са, че съдът е мотивирал неправилен 
извод за допуснати съществени нарушения на 
чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 1, 2 и 3 от Закона за 
нормативните актове (ЗНА). В касационната 
жалба не се оспорва, че мотивите към проекта 
за изменение и допълнение на нормативния 
акт не са били публикувани, но това наруше-
ние според касационния жалбоподател не е 
съществено, тъй като спазването на горните 
разпоредби няма да доведе по различен ре-
зултат. По изложените съображения се иска 
съдебното решение да бъде отменено, като 
касационната инстанция постанови решение 
за отхвърляне на жалбата срещу нормативния 
акт в обжалваната му част.

Ответникът – Анелия Христова Пеева, 
изразява становище, че касационната жалба 
е неоснователна. Моли съдебното решение 
да бъде оставено в сила и присъждане на 
разноски съгласно представен списък.

Представителят на Върховната админи-
стративна прокуратура дава мотивирано 
заключение, че касационната жалба е нео-
снователна.

Като се запозна със събраните по делото 
доказателства, обсъди становищата на страни-
те, наведените касационни основания и тези 
по чл. 218, ал. 2 АПК, петчленният състав на 
Втора колегия на Върховния административен 
съд намира за установено следното:

Касационната жалба е процесуално допус-
тима – подадена е от надлежна страна, при 
спазване на срока по чл. 211, ал. 1 АПК и 
срещу подлежащ на обжалване съдебен акт.

Разгледана по същество, касационната 
жалба е неоснователна.

Първоинстанционното съдебно произ-
водство е образувано по жалба на Анелия 
Христова Пеева срещу разпоредбите на 
чл. 27, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Правилника за 
организацията на работа и дейността на 
Център за асистирана репродукция, издаден 
от министъра на здравеопазването (обн., ДВ, 
бр. 21 от 20.03.2009 г., посл. изм. и доп., ДВ, 
бр. 26 от 29.03.2019 г., в сила от 1.04.2019 г.).

Разпоредбата на чл. 27, ал. 1, т. 3 е въведена 
с изменението и допълнението, извършено с 
Правилника за изменение и допълнение на 
Правилника за организацията на работа и 
дейността на Център „Фонд за асистирана 
репродукция“ (обн., ДВ, бр. 58 от 29.07.2011 г.), 
и гласи: „3. при жени, навършили 43 години 
към датата на подаване на заявлението по 
чл. 31, ал. 1.“

Разпоредбата на чл. 27, ал. 2 е въведена 
със същото изменение и допълнение на пра-
вилника, като в първоначалната си редакция 
гласи: „(2) Не се извършва финансиране на 
втори и трети опит по реда на този пра-
вилник на жени, навършили 43 години към 
датата на подаване на заявлението за втори 
и трети опит.“

Видно от тяхното съдържание оспорените 
разпоредби регламентират допълнителен кри-
терий, съставляващ възрастово ограничение 

за определяне на лицата за организационно 
и финансово подпомагане със средства от 
Центъра за асистирана репродукция, а имен-
но – жени, навършили 43 години към датата 
на подаване на заявлението.

С Правилника за изменение и допълнение 
на Правилника за организацията на работа и 
дейността на Център „Фонд за асистирана ре-
продукция“ (обн., ДВ, бр. 103 от 28.12.2012 г., 
в сила от 1.01.2013 г.) в разпоредбата на чл. 27 
думата „финансиране“ е заменена с „одо-
бряване“. В тази връзка съдът е отбелязал, 
че това изменение не променя смисъла на 
въведените ограничения за финансиране на 
дейности по асистирана репродукция. Оспо-
рената разпоредба на чл. 27, ал. 2 от правил-
ника е изменена и допълнена с Правилника 
за изменение и допълнение на Правилника 
за организацията на работа и дейността на 
Център за асистирана репродукция (обн., ДВ, 
бр. 4 от 9.01.2018 г., в сила от 1.01.2018 г.), 
като думите „втори и трети“ се заменят с 
„втори, трети и четвърти“, а след думата 
„заявлението“ се добавя „по чл. 31, ал. 5, а за 
индикацията по чл. 26, ал. 1, т. 6 – към датата 
на подаване на заявлението по чл. 32, ал. 1, 
т. 2“. Относно тези изменения и допълнения 
съдът също е приел, че и след приемането 
им не се променя смисълът на въведеното 
възрастово ограничение за финансиране на 
дейности по асистирана репродукция.

За да отмени правилника в обжалваната 
част, съдът е обосновал извод за допуснати 
съществени нарушения на административ-
нопроизводствените правила, регламентирани 
в чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 1, 2 и 3 ЗНА в 
приложимата редакция към приемането на 
изменението и допълнението на правилника 
от 2011 г. – ДВ, бр. 46 от 2007 г., както и на 
чл. 77 АПК. Въз основа на представените по 
делото доказателства съдът е установил, че 
към проекта за изменение и допълнение на 
правилника от 2011 г. няма приложени моти-
ви, като на страницата на Министерството на 
здравеопазването (МЗ) на 30.05.2011 г. е пуб-
ликуван единствено проектът на Правилник 
за изменение и допълнение на Правилника 
за организацията на работа и дейността на 
Център „Фонд за асистирана репродукция“. 
Съдът е отбелязал, че мотивите за изменение 
и допълнение на подзаконов нормативен акт 
са задължителен елемент от процедурата по 
приемането му – чл. 28, ал. 1 ЗНА. Член 28, 
ал. 2 ЗНА в приложимата редакция предвиж-
да, че мотивите, съответно докладът, съдър-
жат: 1. причините, които налагат приемането; 
2. целите, които се поставят; 3. финансовите 
и други средства, необходими за прилагането 
на новата уредба; 4. очакваните резултати 
от прилагането, включително финансовите, 
ако има такива; 5. анализ за съответствие с 
правото на Европейския съюз. Член 28, ал. 3 
ЗНА пък посочва, че проект на нормативен 
акт, към който не са приложени мотиви, 
съответно доклад, съгласно изискванията по 
ал. 2, не се обсъжда от компетентния орган. 
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В чл. 26, ал. 2 ЗНА в приложимата редакция 
се предвижда, че преди внасянето на проект 
на нормативен акт за издаване или приемане 
от компетентния орган проектът заедно с 
мотивите, съответно доклада, се публику-
ва на интернет страницата на съответната 
институция, като на заинтересованите лица 
се предоставя най-малко 14-дневен срок за 
предложения и становища по проекта.

Според съда правилата на чл. 26, ал. 1 и 
чл. 28, ал. 1, 2 и 3 ЗНА са съществени, тъй 
като те са гаранция за спазването на прин-
ципите за изработването и на приемането на 
проект на нормативен акт, предвидени в чл. 26, 
ал. 1 ЗНА в редакцията на разпоредбата към 
2011 г. – обоснованост, стабилност, откритост 
и съгласуваност. Неспазването на посочените 
разпоредби е довело и до нарушение на чл. 77 
АПК, който изисква преди издаването на нор-
мативния акт компетентният орган да обсъди 
проекта заедно с представените становища, 
предложения и възражения.

Съдът е подчертал, че има съществено 
различие между действията на органа при 
приемането на проекта за изменение и до-
пълнение през 2011 г. и през 2017 г., тъй като 
за втория проект има изготвен доклад изх. 
№ 75-05-277/14.07.2017 г., проведено е общест-
вено обсъждане (в съответствие с чл. 26, ал. 2 
ЗНА в редакцията от ДВ, бр. 34 от 2016 г., 
в сила от 4.11.2016 г.), изготвен е последващ 
доклад изх. № 75-05-277/17.10.2017 г. до ком-
петентния орган ведно с мотиви към проекта 
за изменение и допълнение на правилника, 
който отразява резултатите от проведеното 
обсъждане, съответно приемането/непри-
емането на направените предложения и 
възражения по проекта, същият е приет с 
решение по т. 14 от Протокол-решение № 44 
от заседание на ръководството на МЗ, прове-
дено на 19.10.2017 г., извършена е публикация 
на проекта и мотивите към него на интернет 
страницата на МЗ на 20.10.2017 г., както и в 
Портала за обществени консултации (в съот-
ветствие с чл. 26, ал. 3 ЗНА в редакцията от 
ДВ, бр. 34 от 2016 г.), окончателният проект 
на Правилника за изменение и допълнение 
е приет с решение по т. 2 от Протокол-реше-
ние № 53 от заседание на ръководството на 
МЗ, проведено на 18.12.2017 г., въз основа на 
доклад изх. № 04-00-58/14.12.2017 г. на зам.-
министъра на здравеопазването и проектът 
е изпратен за публикуване в „Държавен 
вестник“.

Спазването на предвидената в АПК и 
ЗНА процедура по изработване и приемане 
на проекти за изменение и допълнение на 
нормативни актове при приемане на изме-
нението и допълнението на правилника през 
2017 г. (обн., ДВ, бр. 4 от 2018 г.) обаче не 
може да санира допуснатите нарушения при 
първоначалното приемане на оспорените 
разпоредби. Това е така не само защото се 
касае за два отделни и напълно самостоятелни 
проекта на нормативни актове, но и защото 
извършените изменения и допълнения на 

правилника през 2017 г. в частта на оспоре-
ните разпоредби на чл. 27, ал. 1, т. 3 и ал. 2 
не променят въведената пределно допустима 
възраст за одобряване на финансиране на 
дейности по асистирана репродукция и не 
могат да бъдат разглеждани извън контекста 
на същата.

Решението е валидно, допустимо и пра-
вилно.

Изводът на съда за допуснати съществени 
нарушения на административнопроизводстве-
ните правила при приемането на измененията 
и допълненията на правилника от 2011 г. 
е в съответствие със събраните по делото 
доказателства и е обоснован при правилно 
приложение на закона. Правилно съдът е 
отбелязал, че спазването на процедурата 
по приемане на последните изменения и 
допълнения на оспорените разпоредби не 
санира допуснатите нарушения през 2011 г., 
тъй като с приетите изменения и допълне-
ния от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 4 от 2018 г.) не 
отпада въведеното през 2011 г. възрастово 
ограничение.

Трайна е съдебната практика, че неиз-
пълнението на чл. 26, ал. 2 и чл. 28, ал. 1, 
2 и 3 ЗНА е съществено нарушение на про-
цедурата по изработване на проекта на нор-
мативния акт и е достатъчно основание за 
отмяна. Посочените разпоредби са гаранция 
за спазването на основни принципи при из-
работването и приемането на нормативните 
административни актове. Те са императивни 
и тяхното нарушение опорочава в съществена 
степен процедурата по изработване на про-
екта на нормативния акт. Чрез поставянето 
на изискването за публикуване на проекта 
и мотивите към него законодателят цели да 
осигури участието на заинтересованите лица 
в хода на изработване на проекта.

По изложените съображения не са налице 
основания за отмяна на обжалваното решение 
и същото следва да бъде оставено в сила.

Независимо от изхода на делото в полза 
на ответника не следва да се присъждат 
претендираните разноски за адвокатско 
възнаграждение, тъй като към искането е 
представен само списък, но не и доказателства 
за плащането на адвокатско възнаграждение 
за касационната инстанция.

Водим от горното и на основание чл. 221, 
ал. 2 АПК, Върховният административен  
съд, петчленен състав на Втора колегия,

Р Е Ш И :
Оставя в сила Решение № 6537 от 1.07.2022 г. 

по адм. дело № 8739/2021 г. на тричленен 
състав на Върховния административен съд, 
седмо отделение.

Решението е окончателно.
Председател:  

Георги Чолаков
7953
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ, ОБЩИНИ 

И СЪДИЛИЩА

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ  
НАДЗОР

РЕШЕНИЕ № 957-ГФ 
от 6 декември 2022 г.

На основание чл. 555, ал. 1 във връзка с 
чл. 554, т. 1, чл. 563, ал. 2 – 5 и чл. 563, ал. 1, 
т. 1 от КЗ, чл. 13, ал. 1, т. 30 от ЗКФН, чл. 71 и 
чл. 180, ал. 1 от АПК Комисията за финансов 
надзор реши:

1. Определя размера на вноската на застрахова-
телите, предлагащи в Република България задъл-
жителна застраховка „Гражданска отговорност“ 
на автомобилистите по чл. 461, т. 1 от Кодекса 
за застраховането за 2023 г., на 12,50 лв. за всяко 
отделно моторно превозно средство, във връзка 
с чието използване е сключена задължителна 
застраховка „Гражданска отговорност“ на авто-
мобилистите, включително гранична застраховка 
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите.

2. Вноската по т. 1 към Гаранционния фонд 
да се записва на отделен ред в застрахователната 
полица.

3. Определя размера на вноската на застра-
хователите, предлагащи в Република България 
задължителна застраховка „Злополука“ на пътни-
ците в средствата за обществен превоз по чл. 461, 
т. 2 от Кодекса за застраховането за 2023 г., на 
0,15 лв. за всяко място, без мястото на водача, 
за което е сключена задължителна застраховка.

4. Определя срок за превеждане на вноските 
по т. 1 и 3 по сметка на Гаранционен фонд, както 
следва: ежемесечно до 10-о число на втория месец 
след месеца на сключването на застраховките.

5. При разсрочено плащане на премията по 
задължителните застраховки цялата дължима 
вноска към ГФ по т. 1 и 3 се начислява и се 
събира с първата вноска на премията съгласно 
чл. 555, ал. 1 от КЗ.

6. Определя размера на вноската по чл. 563, 
ал. 2, т. 3 от КЗ на всички застрахователи по 
чл. 520, ал. 1 от КЗ за 2023 г. относно финанси-
рането на „Обезпечителния фонд“ във връзка с 
чл. 563, ал. 1, т. 1 от КЗ: За всяко моторно пре-
возно средство, във връзка с което е сключена 
застраховка по т. 10.1, раздел II, буква „А“ от при-
ложение № 1, за съответната година – по 3,50 лв.

7. Вноската по т. 6 да се заплаща от застра-
ховащия заедно със застрахователната премия 
или с първата вноска от нея и да се посочва на 
отделен ред в застрахователната полица съгласно 
чл. 563, ал. 5 от КЗ.

8. Застрахователите превеждат дължимата 
годишна вноска по т. 6 в срок до 31 май на го-
дината, следваща годината, за която се отнася 
вноската, съгласно чл. 563, ал. 3 от КЗ.

На основание чл. 179 от АПК срокът за ос-
порване на общия административен акт е едно-
месечен считано от датата на съобщаването. На 
основание чл. 133, ал. 3 от АПК компетентният 
съд, пред който решението на КФН подлежи на 
оспорване, е Административният съд – София-
град, в качеството му на административен съд, 
в района на който е седалището на КФН.

На основание чл. 179 от АПК и предвид 
приложения ред за съобщаване на решението 
същото може да се оспори пред компетентния 
съд в 14-дневен срок от отделните съобщения до 
лицата, участвали в производството пред КФН.

Съгласно чл. 180, ал. 1 от АПК решението 
на КФН подлежи на изпълнение от момента на 
съобщаването му, като оспорването не спира 
изпълнението му.

Председател: 
Б. Атанасов

7955

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ, 
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № РД-18-193 
от 21 ноември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в землището на 
с. Александър Стамболийски, община Генерал 
Тошево, област Добрич.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 19.11.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Добрич.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: 
Р. Янков

7899

ЗАПОВЕД № РД-18-194 
от 21 ноември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри за 
урбанизираната територия в землището на с. Бал-
канци, община Генерал Тошево, област Добрич.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 19.11.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Добрич.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: 
Р. Янков

7900
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ЗАПОВЕД № РД-18-195 
от 21 ноември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри за 
урбанизираната територия в землището на с. Бе-
жаново, община Генерал Тошево, област Добрич.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 19.11.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Добрич.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: 
Р. Янков

7901

ЗАПОВЕД № РД-18-196 
от 21 ноември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри за 
урбанизираната територия в землището на с. Ва-
силево, община Генерал Тошево, област Добрич.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 19.11.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Добрич.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: 
Р. Янков

7902

ЗАПОВЕД № РД-18-197 
от 21 ноември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри за 
урбанизираната територия в землището на с. Ве-
ликово, община Генерал Тошево, област Добрич.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 19.11.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Добрич.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: 
Р. Янков

7903

ЗАПОВЕД № РД-18-198 
от 21 ноември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в землището на 
с. Вичово, община Генерал Тошево, област Добрич.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 19.11.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Добрич.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: 
Р. Янков

7904

ЗАПОВЕД № РД-18-199 
от 21 ноември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в землището на 
с. Горица, община Генерал Тошево, област Добрич.

Кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри са приети с протокол от 19.11.2021 г. на 
Службата по геодезия, картография и кадас-
тър – Добрич.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: 
Р. Янков

7905

ЗАПОВЕД № РД-18-200 
от 21 ноември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в землището на 
с. Калина, община Генерал Тошево, област 
Добрич.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 19.11.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Добрич.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: 
Р. Янков

7906

ЗАПОВЕД № РД-18-201 
от 21 ноември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в землището на 
с. Конаре, община Генерал Тошево, област 
Добрич.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 19.11.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Добрич.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

За изпълнителен директор: 
Р. Янков

7907
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ЗАПОВЕД № РД-18-223 
от 25 ноември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизиранaтa територия в землището на 
с. Черкаски, община Вършец, област Монтана.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 25.01.2022 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Монтана.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

7922

ЗАПОВЕД № РД-18-224 
от 1 декември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри за 
урбанизираната територия на с. Детелина, зем-
лище с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, 
област Варна.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 2.12.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Варна.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

7923

ЗАПОВЕД № РД-18-225 
от 1 декември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в землището на 
с. Старо Оряхово, община Долни чифлик, област 
Варна.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 2.12.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Варна.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

7924

ЗАПОВЕД № РД-18-226 
от 1 декември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в землището на 
с. Рудник, община Долни чифлик, област Варна.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 2.12.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Варна.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

7925

ЗАПОВЕД № РД-18-227 
от 1 декември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизираната територия в землището на 
гр. Долни чифлик, община Долни чифлик, об-
ласт Варна.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 2.12.2021 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Варна.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

7926

ЗАПОВЕД № КД-14-37 
от 1 декември 2022 г.

На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР и 
във връзка със заявление рег. № 01-435934-
29.07.2022 г. на „Напоителни системи“ – ЕАД, и 
приложените към него документи и материали, 
определени по чл. 58 и 75 от Наредба № РД-02-
20-5 от 15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, 
създаването и поддържането на кадастралната 
карта и кадастралните регистри, и за отстра-
няване на явна фактическа грешка одобрявам 
изменението в кадастралната карта и кадас-
тралните регистри (КККР) на:

I. С. Багренци, EKATTE 02138, община 
Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-456 
от 15.02.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 02138.24.67: 

площ: 1127 кв. м, отводнителен канал, собстве-
ност на „Напоителни системи“ – ЕАД;

поземлен имот с идентификатор 02138.24.68: 
площ: 16 386 кв. м, пасище, собственост на Об-
щина Кюстендил;

поземлен имот с идентификатор 02138.24.69: 
площ: 4744 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Кюс-
тендил;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.260: 
площ: 1491 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Кюстендил;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.261: 
площ: 3588 кв. м, отводнителен канал, собстве-
ност на „Напоителни системи“ – ЕАД;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.262: 
площ: 422 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Кюстендил;
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поземлен имот с идентификатор 02138.29.176: 
площ: 368 кв. м, за селскостопански, горски, ве-
домствен път, собственост на Община Кюстендил;

сграда с идентификатор 02138.24.24.1: площ: 
95 кв. м, сграда за водоснабдяване и/или кана-
лизация, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 02138.24.24.2: площ: 
66 кв. м, складова база, склад, няма данни за 
собственост;

сграда с идентификатор 02138.24.24.3: площ: 
89 кв. м, сграда за водоснабдяване и/или кана-
лизация, няма данни за собственост;

сграда с идентификатор 02138.24.24.4: площ: 
18 кв. м, сграда за енергопроизводство, няма 
данни за собственост;

сграда с идентификатор 02138.24.24.5: площ: 
26 кв. м, складова база, склад, няма данни за 
собственост.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 02138.23.41: 
нива, собственост на Цене Георгиев Атов, площ 
преди промяната: 1501 кв. м, площ след промя-
ната: 1428 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.24.24: 
язовир, данни преди промяната: собственост на 
МЗГ – ХМС, площ: 175 192 кв. м, данни след 
промяната: собственост на „Напоителни систе-
ми“ – ЕАД, площ: 200 030 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.24.31: 
пасище, собственост на Община Кюстендил, 
площ преди промяната: 38 221 кв. м, площ след 
промяната: 6412 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.24.32: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Кюстендил, площ преди 
промяната: 8320 кв. м, площ след промяната: 
1056 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.47: 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ-
жение, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди 
промяната: 5173 кв. м, площ след промяната: 
5153 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.157: 
нива, собственост на Георги Иванов Кушев, 
площ преди промяната: 2500 кв. м, площ след 
промяната: 2139 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.160: 
нива, собственост на Никола Ангелов Гращички, 
площ преди промяната: 700 кв. м, площ след 
промяната: 542 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.161: 
нива, собственост на Никола Точев Лазов, площ 
преди промяната: 2358 кв. м, площ след промя-
ната: 1924 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.163: 
нива, собственост на Димитър Христов Станчев, 
площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след 
промяната: 817 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.164: 
нива, собственост на Георги и Димитър Йордано-
ви Станчеви, площ преди промяната: 3000 кв. м, 
площ след промяната: 2541 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.180: 
нива, собственост на Стоян Георгиев Иванчев, 
площ преди промяната: 1799 кв. м, площ след 
промяната: 1560 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.181: 
нива, собственост на Тодор Ангелов Гогев, площ 
преди промяната: 1400 кв. м, площ след промя-
ната: 1229 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.183: 
нива, собственост на Златан Васев Наков, площ 
преди промяната: 700 кв. м, площ след промя-
ната: 323 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.185: 
нива, собственост на Димитър Петров Стоилов, 
площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след 
промяната: 882 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.186: 
нива, собственост на Кирил Тонев Игов, площ 
преди промяната: 1000 кв. м, площ след промя-
ната: 915 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.219: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Кюстендил, площ преди 
промяната: 1202 кв. м, площ след промяната: 
171 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.220: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Кюстендил, площ пре-
ди промяната: 898 кв. м, площ след промяната: 
872 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.232: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Кюстендил, площ преди 
промяната: 3474 кв. м, площ след промяната: 
3455 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.234: 
напоителен канал, собственост на МЗГ – ХМС, 
площ преди промяната: 588 кв. м, площ след 
промяната: 546 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.29.74: 
нива, собственост на Милка Николова Сърбова, 
площ преди промяната: 4001 кв. м, площ след 
промяната: 2561 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.29.96: 
нива, собственост на Ангел Колев Сарамандин, 
площ преди промяната: 4000 кв. м, площ след 
промяната: 3198 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.29.97: 
нива, собственост на Георги Димитров Чакъров, 
площ преди промяната: 1499 кв. м, площ след 
промяната: 838 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.29.98: 
нива, собственост на Атанаска Димитрова Кай-
маканска, площ преди промяната: 1500 кв. м, 
площ след промяната: 1397 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.29.148: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Кюстендил, площ преди 
промяната: 1448 кв. м, площ след промяната: 
678 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.29.170: 
лозе, собственост на „Сарафски лозя“ – ЕООД, 
площ преди промяната: 3499 кв. м, площ след 
промяната: 3358 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.33.32: 
нива, собственост на Никола Христов Андонов, 
площ преди промяната: 1301 кв. м, площ след 
промяната: 1038 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.33.37: 
нива, собственост на Петър Христов Андонов, 
площ преди промяната: 1300 кв. м, площ след 
промяната: 1026 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 02138.33.38: 
нива, собственост на Иван Христов Андонов, 
площ преди промяната: 1300 кв. м, площ след 
промяната: 1180 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.33.53: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Кюстендил, площ пре-
ди промяната: 707 кв. м, площ след промяната: 
617 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.51.2: 
нива, собственост на Никола Анев Граматиков, 
площ преди промяната: 5237 кв. м, площ след 
промяната: 5217 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.51.3: 
нива, собственост на ОПФ – Община Кюстендил, 
площ преди промяната: 277 кв. м, площ след 
промяната: 263 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.62.1: 
за друг вид застрояване, собственост на Община 
Кюстендил, площ преди промяната: 1373 кв. м, 
площ след промяната: 633 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 02138.62.2: 
пасище, собственост на Община Кюстендил, 
площ преди промяната: 7083 кв. м, площ след 
промяната: 5754 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 02138.24.25: 

площ: 1523 кв. м, пасище, собственост на Об-
щина Кюстендил;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.162: 
площ: 642 кв. м, нива, собственост на Никола 
Точев Лазов;

поземлен имот с идентификатор 02138.26.233: 
площ: 1167 кв. м, напоителен канал, собственост 
на МЗГ – ХМС.

II. С. Берсин, EKATTE 03962, община Кюс-
тендил, одобрени със Заповед № РД-18-279 от 
31.01.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 03962.18.306: 

площ: 235 кв. м, пасище, собственост на Община 
Кюстендил;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.360: 
площ: 105 кв. м, нива, собственост на Георги 
Андонов Тасев.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 03962.1.182: 
дере, собственост на Община Кюстендил, площ 
преди промяната: 26 088 кв. м, площ след про-
мяната: 25 491 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.18.1: 
нива, собственост на Васил и Мара Николови 
Поромански, площ преди промяната: 1581 кв. м, 
площ след промяната: 1018 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.18.2: 
нива, собственост на Валери Стоименов Кара-
дачки, площ преди промяната: 3255 кв. м, площ 
след промяната: 2527 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.18.3: 
нива, собственост на Борис Стоименов Каме-
нички, площ преди промяната: 2324 кв. м, площ 
след промяната: 2221 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.18.24: 
нива, собственост на Никола Христов Андонов, 

площ преди промяната: 1860 кв. м, площ след 
промяната: 966 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.18.25: 
нива, собственост на Светлин Александров Алек-
сандров и Сашка Александрова Александрова, 
площ преди промяната: 3720 кв. м, площ след 
промяната: 3305 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.18.26: 
нива, собственост на Катя Йорданова Георгиева, 
площ преди промяната: 1860 кв. м, площ след 
промяната: 1662 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.18.27: 
нива, собственост на Димитър Георгиев Митов, 
площ преди промяната: 2092 кв. м, площ след 
промяната: 1880 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.18.28: 
нива, собственост на Ангел Георгиев Митов, 
площ преди промяната: 2325 кв. м, площ след 
промяната: 2006 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.18.29: 
нива, собственост на Павел Емилов Иванов, 
площ преди промяната: 2789 кв. м, площ след 
промяната: 2247 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.18.65: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Кюстендил, площ преди 
промяната: 6245 кв. м, площ след промяната: 
6194 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.18.67: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Кюстендил, площ преди 
промяната: 3545 кв. м, площ след промяната: 
3345 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.18.75: 
пасище, собственост на Община Кюстендил, 
площ преди промяната: 16 449 кв. м, площ след 
промяната: 5222 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.18.151: 
водоем, собственост на МЗГ – ХМС, площ преди 
промяната: 13 877 кв. м, площ след промяната: 
188 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.19.7: 
пасище, собственост на Община Кюстендил, 
площ преди промяната: 9061 кв. м, площ след 
промяната: 3514 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.3: 
нива, собственост на Павел Емилов Иванов, 
площ преди промяната: 999 кв. м, площ след 
промяната: 694 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.4: 
друг вид трайно насаждение, собственост на Ан-
дрей Иванов Димитров, площ преди промяната: 
9997 кв. м, площ след промяната: 4492 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.19: 
нива, собственост на Иван Мара Христови, 
площ преди промяната: 2500 кв. м, площ след 
промяната: 2187 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.23: 
нива, собственост на Иван и Тодорка Стоимено-
ви Манови, площ преди промяната: 6536 кв. м, 
площ след промяната: 6361 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.30: 
данни преди промяната: водоем, собственост на 
МЗГ – ХМС, площ: 225 573 кв. м, данни след 
промяната: язовир, собственост на „Напоителни 
системи“ – ЕАД, площ: 327 190 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 03962.20.47: 
нива, собственост на Георги Гиков Тасков, 
площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след 
промяната: 4330 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.57: 
нива, собственост на Петър, Стойне и Йордан 
Г. Треневи, площ преди промяната: 2996 кв. м, 
площ след промяната: 2582 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.63: 
нива, собственост на Георги Андонов Тасев, 
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след 
промяната: 957 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.64: 
нива, собственост на Павел Емилов Иванов, 
площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след 
промяната: 4906 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.66: 
нива, собственост на Павел Емилов Иванов, 
площ преди промяната: 1999 кв. м, площ след 
промяната: 1278 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.71: 
нива, собственост на Кирил Тонев Богословски, 
площ преди промяната: 4099 кв. м, площ след 
промяната: 3794 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.72: 
нива, собственост на Георги Стоименов Колев, 
площ преди промяната: 3300 кв. м, площ след 
промяната: 2546 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.73: 
нива, собственост на Любен Стоименов Колев, 
площ преди промяната: 3300 кв. м, площ след 
промяната: 1861 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.74: 
нива, собственост на Никола Стоименов Колев, 
площ преди промяната: 3300 кв. м, площ след 
промяната: 2065 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.76: 
нива, собственост на Стоимен Петров Каменич-
ки, площ преди промяната: 9399 кв. м, площ 
след промяната: 2316 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.111: 
друг вид трайно насаждение, собственост на 
Иван Василев Димитров, площ преди промяната: 
4000 кв. м, площ след промяната: 3837 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.115: 
нива, собственост на Илия Тонев Тасков, площ 
преди промяната: 3000 кв. м, площ след про-
мяната: 803 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.120: 
нива, собственост на Цвета Григорова Лесева, 
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след 
промяната: 114 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.123: 
напоителен канал, собственост на Община 
Кюстендил, площ преди промяната: 1514 кв. м, 
площ след промяната: 1455 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.124: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Кюстендил, площ преди 
промяната: 2268 кв. м, площ след промяната: 
2170 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.127: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Кюстендил, площ преди 
промяната: 1908 кв. м, площ след промяната: 
1672 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.128: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Кюстендил, площ преди 
промяната: 2325 кв. м, площ след промяната: 
2022 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.132: 
овощна градина, собственост на Иван Василев 
Димитров, площ преди промяната: 4000 кв. м, 
площ след промяната: 3773 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.134: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Кюстендил, площ преди 
промяната: 3976 кв. м, площ след промяната: 
505 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.160: 
нива, собственост на Община Кюстендил, площ 
преди промяната: 3499 кв. м, площ след про-
мяната: 789 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.161: 
нива, собственост на Георги Велинов Станков, 
площ преди промяната: 5000 кв. м, площ след 
промяната: 2895 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.165: 
нива, собственост на Йордан Димитров Стои-
менов, площ преди промяната: 3250 кв. м, площ 
след промяната: 679 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.167: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Кюстендил, площ преди 
промяната: 3370 кв. м, площ след промяната: 
2862 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 03962.26.2: 
пасище, собственост на Община Кюстендил, 
площ преди промяната: 2549 кв. м, площ след 
промяната: 2268 кв. м.

3. Заличени обекти от КККР:
поземлен имот с идентификатор 03962.20.22: 

площ: 4000 кв. м, нива, собственост на Велин 
Георгиев Коларски;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.62: 
площ: 6000 кв. м, нива, собственост на Васа 
Андонова Пашева;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.109: 
площ: 3999 кв. м, нива, собственост на Симеон 
Спиридонов Манов;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.122: 
площ: 3500 кв. м, нива, собственост на Костадин 
Николов Тренев;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.158: 
площ: 200 кв. м, нива, собственост на Борис 
Стоименов Каменички;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.159: 
площ: 200 кв. м, нива, собственост на Тинка 
Георгиева Петрова;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.162: 
площ: 5504 кв. м, нива, собственост на Марга-
рита Йорданова Георгиева;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.166: 
площ: 3250 кв. м, нива, собственост на Маргари-
та Георгиева Васева-Драгова и Елена Георгиева 
Апостолова;

поземлен имот с идентификатор 03962.20.305: 
площ: 1151 кв. м, за селскостопански, горски, 
ведомствен път, собственост на Община Кюс-
тендил.

III. С. Граница, EKATTE 17751, община 
Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-488 
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от 16.02.2018 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в КККР:
поземлен имот с идентификатор 17751.51.660: 

площ: 17 389 кв. м, язовир, собственост на „На-
поителни системи“ – ЕАД.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в КККР:

поземлен имот с идентификатор 17751.51.23: 
нива, собственост на Васил Ников Паргов, 
площ преди промяната: 8862 кв. м, площ след 
промяната: 8715 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17751.51.24: 
нива, собственост на Георги Велинов Разсолков, 
площ преди промяната: 6109 кв. м, площ след 
промяната: 5222 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17751.51.25: 
нива, собственост на Васил Николов Паргов, 
площ преди промяната: 1959 кв. м, площ след 
промяната: 1411 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17751.51.26: 
овощна градина, собственост на Светлозар 
Пламенов Петров, площ преди промяната: 
2352 кв. м, площ след промяната: 1761 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17751.51.27: 
нива, собственост на Христо Николов Паргов, 
площ преди промяната: 1862 кв. м, площ след 
промяната: 1431 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17751.51.28: 
нива, собственост на Георги Андонов Паргов, 
площ преди промяната: 4018 кв. м, площ след 
промяната: 2707 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17751.51.29: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Кюстендил, площ преди 
промяната: 1620 кв. м, площ след промяната: 
245 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17751.51.75: 
пасище, собственост на Община Кюстендил, 
площ преди промяната: 16 120 кв. м, площ след 
промяната: 11 123 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17751.51.215: 
пасище, собственост на Община Кюстендил, 
площ преди промяната: 7076 кв. м, площ след 
промяната: 116 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 17751.51.659: 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Кюстендил, площ преди 
промяната: 3186 кв. м, площ след промяната: 
3047 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.

Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта 
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването є в „Държавен вестник“ по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс пред 
административния съд по местонахождение на 
имота.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

7927

ЗАПОВЕД № РД-18-228
от 2 декември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизиранaтa територия в землището на 
с. Бояново, община Грамада, област Видин.

Кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри са приети с протокол от 14.01.2022 г. 
на Службата по геодезия, картография и када-
стър – Видин.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

7928

ЗАПОВЕД № РД-18-229 
от 2 декември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизиранaтa територия в землището на 
с. Бранковци, община Грамада, област Видин.

Кадастралната карта и кадастралните ре-
гистри са приети с протокол от 14.04.2022 г. 
на Службата по геодезия, картография и када-
стър – Видин.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

7929

ЗАПОВЕД № РД-18-230 
от 2 декември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизиранaтa територия в землището на 
с. Водна, община Грамада, област Видин.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 14.04.2022 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

7930

ЗАПОВЕД № РД-18-231 
от 2 декември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизиранaтa територия в землището на 
с. Медешевци, община Грамада, област Видин.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 25.02.2022 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

7931

ЗАПОВЕД № РД-18-232 
от 2 декември 2022 г.

На основание чл. 49, ал. 1 ЗКИР одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за урбанизиранaтa територия в землището на 
с. Милчина лъка, община Грамада, област Видин.

Кадастралната карта и кадастралните регистри 
са приети с протокол от 25.02.2022 г. на Службата 
по геодезия, картография и кадастър – Видин.

Заповедта да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 35, ал. 3 ЗКИР.

Съгласно чл. 49, ал. 2 ЗКИР одобрените 
кадастрална карта и кадастрални регистри не 
подлежат на обжалване.

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

7932

АГЕНЦИЯ ЗА ПУБЛИЧНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ И КОНТРОЛ

РЕШЕНИЕ № 1862 
от 1 декември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, 
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 
и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на 
Агенцията за публичните предприятия и контрол 
и протоколно решение № 7107 от 1.12.2022 г. на 
изпълнителния съвет Агенцията за публичните 
предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна про-
дажба на недвижим имот – частна държавна 
собственост, с предоставени права за управление 
на областния управител на област Добрич, пред-
ставляващ: УПИ XIX-498 в кв. 52 по плана на 
с. Паскалево, с площ 5470 кв. м, намиращ се в 
с. Паскалево, община Добричка, област Добрич, 
заедно с построената в него сграда със застроена 
площ 81 кв. м.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

7846

РЕШЕНИЕ № 1863 
от 1 декември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, 
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 
и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на 

Агенцията за публичните предприятия и контрол 
и протоколно решение № 7108 от 1.12.2022 г. на 
изпълнителния съвет Агенцията за публичните 
предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна про-
дажба на недвижим имот – частна държавна 
собственост, с предоставени права за управле-
ние на областния управител на област Добрич, 
представляващ: поземлен имот с идентификатор 
48088.17.242 с площ 16 568 кв. м, намиращ се в 
с. Миладиновци, местност Молозите, община 
Добричка, област Добрич, заедно с построената 
в него сграда с идентификатор 48088.17.242.1, със 
застроена площ 103 кв. м.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

7847

РЕШЕНИЕ № 1864 
от 1 декември 2022 г.

На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3, 
буква „д“ и ал. 6, чл. 4, ал. 3, чл. 22г, ал. 3 от 
Закона за приватизация и следприватизационен 
контрол във връзка с чл. 6, т. 5, чл. 9, ал. 1, т. 13 
и чл. 22, ал. 6 от Устройствения правилник на 
Агенцията за публичните предприятия и контрол 
и протоколно решение № 7109 от 1.12.2022 г. на 
изпълнителния съвет Агенцията за публичните 
предприятия и контрол реши:

Открива процедура за приватизационна про-
дажба на недвижим имот – частна държавна 
собственост, с предоставени права за управле-
ние на областния управител на област Добрич, 
представляващ: поземлен имот с идентификатор 
37808.257.2, с площ 37 787 кв. м, намиращ се в 
с. Козлодуйци, община Добричка, област Добрич.

Изпълнителен директор: 
П. Александрова

7848

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

РЕШЕНИЕ № 462 
от 31 октомври 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от 
ЗМСМА във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Об-
щинският съвет – Белоградчик, одобрява проект 
за изменение на ОУП на община Белоградчик за 
ПИ 24431.35.9, с. Дъбравка. Проектът за изменение 
на ОУП предвижда промяна предназначението 
на ПИ 24431.35.9, с. Дъбравка, от „земеделска 
земя“ в терен за предимно производствени дей-
ности – изграждане на фотоволтаична централа 
с мощност до 1 мегават.

Мотиви: Постъпило е заявление № 3608/
5.07.2022 г. от „Милк къмпани груп“ – ЕООД, 
София, ул. Българска легия № 23, с управител 
Яни Емилов Велизаров, за одобряване на проект 
за изменение на ОУП на община Белоградчик 
с промяна предназначението за ПИ 24431.35.9, 
с. Дъбравка, община Белоградчик.

Имотът е с предназначение на територията –  
земеделска, и начин на трайно ползване – нива, 
категория – 9, с площ по КК – 15 203 кв. м. Про-
ектът за изменение на ОУП предвижда промяна 
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предназначението му от „земеделска земя“ в терен 
за предимно производствени дейности – изграж-
дане на фотоволтаична централа с мощност до 
1 мегават. Проектът за изменение на ОУП на 
община Белоградчик за промяна предназначе-
нието за ПИ 24431.35.9, с. Дъбравка, е приет за 
одобряване на заседание на ОЕСУТ – Белоград-
чик, с протокол № 7 от 11.10.2022 г. Собственик 
на имота е „Милк къмпани груп“ – ЕООД, 
София, ул. Българска легия № 23, с управител 
Яни Емилов Велизаров – нот. акт № 15, том II, 
дело № 126/2022 г.

Решението по реда на чл. 124 от ЗУТ на Об-
щинския съвет – Белоградчик, да се разгласи с 
обявление на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, 
като се постави на определените за това места 
в сградата на общината и се публикува на ин-
тернет страницата на общината и на основание 
чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ не подлежи на оспорване. 
Решението на общинския съвет за одобряване на 
общия устройствен план се обнародва в „Държа-
вен вестник“ и се публикува в Единния публичен 
регистър по устройство на територията по чл. 5а.

Решението подлежи на оспорване пред Адми-
нистративния съд – Видин, в 14-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.

Председател:  
Б. Минков

7811

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА

РЕШЕНИЕ № 1278 
от 25 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ 
Общинският съвет – Берковица, реши:

1. Одобрява проект за изменение на общ ус-
тройствен план на община Берковица за ПИ с 
идентификатор 03928.47.92 по КК и КР на гр. Бер-
ковица с цел промяна предназначението на имота 
от земеделска земя в имот за „ОО, производстве-
ни и жилищни нужди“ с устройствен режим на 
зоната, в която попада „Смесена, обслужващо 
производствена“.

2. Възлага на кмета на община Берковица да 
проведе процедурите по ЗУТ и ЗОС.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 във връзка с 
чл. 127, ал. 12 от ЗУТ в 14-дневен срок от обна-
родването в „Държавен вестник“ решението може 
да бъде обжалвано чрез Община Берковица до 
Административния съд – Монтана.

Председател:  
Д. Еленков

7816

РЕШЕНИЕ № 1279 
от 25 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 136, ал. 1 от ЗУТ 
Общинският съвет – Берковица, реши:

1. Одобрява проект за изменение на общ 
устройствен план на община Берковица за 
ПИ 14297.17.100 по КК и КР на с. Гаганица, 

община Берковица, м. Кръстовете, с площ по 
КК – 6369 кв. м, и ПИ 14297.17.104 по КК и КР на 
с. Гаганица, община Берковица, м. Кръстовете, 
с площ по КК – 900 кв. м, като се предвижда за 
ПИ с проектен идентификатор 14297.17.525 да се 
установи нов устройствен режим: устройствена 
зона „Производствени дейности“, с конкретно 
отреждане на новообразувания имот за „Произ-
водствени дейности – ФЕЦ и ТП“.

2. Възлага на кмета на община Берковица да 
проведе процедурите по ЗУТ и ЗОС.

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 във връзка с 
чл. 127, ал. 12 от ЗУТ в 14-дневен срок от обна-
родването в „Държавен вестник“ решението може 
да бъде обжалвано чрез Община Берковица до 
Административния съд – Монтана.

Председател:  
Д. Еленков

7814

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

РЕШЕНИЕ № 888 
от 27 октомври 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 
чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 от 
ЗУТ Общинският съвет – Димитровград, реши: 

Одобрява:
1. Проект за изменение на Общия устрой-

ствен план на община Димитровград в обхват 
поземлен имот с идентификатор 61368.203.295 
по кадастралната карта на землище с. Радиево, 
община Димитровград.

Променя се устройствената зона от „Насип, 
насипище“ в „Терени за площни обекти и съоръ-
жения на електроснабдяването и електронните 
съобщения (Тел)“. Съгласно общия устройствен 
план на община Димитровград, одобрен с Решение 
№ 793 от 2017 г. и изменен с Решение № 640 от 
27.01.2022 г. на Общинския съвет – Димитровград, 
за устройствена зона Тел – терени за площни 
обекти и съоръжения на електроснабдяването и 
електронните съобщения, показателите за зас-
трояването се определят с ПУП при спазване 
на санитарно-хигиенните и противопожарните 
изисквания, правила и норми. 

Конкретното предназначение и параметри 
на застрояване за поземлен имот с идентифика-
тор 61368.203.295, землище с. Радиево, община 
Димитровград, да бъдат установени с подробен 
устройствен план и да бъдат съобразени с пред-
видените с общия устройствен план.

2. Проект за изменение на общия устройствен 
план на община Димитровград в обхват поземлен 
имот с идентификатор 47843.29.381, м. Павлета по 
кадастралната карта на землище гр. Меричлери, 
община Димитровград.

Променя се устройствената зона от „Терени за 
рекултивация“ в „Терени за площни обекти и съо-
ръжения на електроснабдяването и електронните 
съобщения (Тел)“. Съгласно общия устройствен 
план на община Димитровград, одобрен с Решение 
№ 793 от 2017 г. и изменен с Решение № 640 от 
27.01.2022 г. на Общинския съвет – Димитровград, 
за устройствена зона Тел – терени за площни 
обекти и съоръжения на електроснабдяването и 
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електронните съобщения, показателите за зас-
трояването се определят с ПУП при спазване 
на санитарно-хигиенните и противопожарните 
изисквания, правила и норми. 

Конкретното предназначение и параметри на 
застрояване за поземлен имот с идентификатор 
47843.29.381, м. Павлета, землище гр. Меричлери, 
община Димитровград, да бъдат установени с 
подробен устройствен план и да бъдат съобразени 
с предвидените с общия устройствен план. 

3. Проект за изменение на общия устройствен 
план на община Димитровград в обхват поземлен 
имот с идентификатор 21052.1005.105, кв. Вулкан, 
Димитровград.

Променя се устройствената зона от „Зона за 
озеленяване (Тго)“ в „Предимно производствена 
(Пп)“. Съгласно общия устройствен план на об-
щина Димитровград, одобрен с Решение № 793 от 
2017 г. и изменен с Решение № 640 от 27.01.2022 г. 
на Общинския съвет – Димитровград, за ус-
тройствена зона Пп – предимно производствена 
зона, са установени следните параметри на за-
строяване: Пзастр. – макс. 60 %, Кинт. – макс. 2, 
Позел. – мин. 20 %. 

Конкретното предназначение и параметри на 
застрояване за поземлен имот с идентификатор 
21052.1005.105, Димитровград, да бъдат установени 
с подробен устройствен план и да бъдат съобра-
зени с предвидените с общия устройствен план.

4. Проект за изменение на общия устройствен 
план на община Димитровград в обхват поземлен 
имот с идентификатор 21052.1005.106, кв. Вулкан, 
Димитровград.

Променя се устройствената зона от „Зона за 
озеленяване (Тго)“ в „ЖП транспорт“. 

Конкретното предназначение и параметри на 
застрояване за поземлен имот с идентификатор 
21052.1005.106, Димитровград, да бъдат установени 
с подробен устройствен план и да бъдат съобра-
зени с предвидените с общия устройствен план.

5. Проект за изменение на общия устройствен 
план на община Димитровград в обхват поземлен 
имот с идентификатор 21052.1008.294, кв. Вулкан, 
Димитровград.

Променя се устройствената зона от „Смесена 
производствена зона (Пс)“ в „Предимно производ-
ствена (Пп)“. Съгласно общия устройствен план 
на община Димитровград, одобрен с Решение 
№ 793 от 2017 г. и изменен с Решение № 640 
от 27.01.2022 г. на Общинския съвет – Димит-
ровград, за устройствена зона Пп – предимно 
производствена зона, са установени следните 
параметри на застрояване: Пзастр. – макс. 60 %, 
Кинт. – макс. 2, Позел. – мин. 20 %. 

Конкретното предназначение и параметри на 
застрояване за поземлен имот с идентификатор 
21052.1005.105, Димитровград, да бъдат установени 
с подробен устройствен план и да бъдат съобра-
зени с предвидените с общия устройствен план. 

Съгласно чл. 127, ал. 12 от ЗУТ проектът за 
изменение на общия устройствен план може да 
се обжалва по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ пред 
съответния административен съд по местонахож-
дението на недвижимия имот в 14-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ на акта за 
одобряването или приемането му от собствениците 

на недвижими имоти, непосредствено засегнати 
от неговите предвиждания. Обжалването не спира 
изпълнението на плана.

Председател:  
Г. Кръстева

7801

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

РЕШЕНИЕ № 667 
от 25 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и 
чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет – Долна 
Митрополия, реши:

1. Одобрява частично изменение на общ ус-
тройствен план на община Долна Митрополия в 
обхват поземлени имоти от район 139, местност 
Конезавод по КККР на с. Победа, съгласно гра-
фичната и текстовата част на документацията, 
неразделна част от това решение.

2. Възлага на кмета на общината в изпълнение 
на чл. 127, ал. 6 от ЗУТ да изпрати настоящото 
решение за обнародване в „Държавен вестник“ 
и да го публикува на интернет страницата на 
общината в 7-дневен срок от одобряването му.

Съгласно чл. 215, ал. 1 във връзка с чл. 127, 
ал. 12 от ЗУТ одобреното частично изменение 
на общия устройствен план може да се обжалва 
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“. Обжалването не спира изпълнението 
на плана.

Председател:  
П. Петров

7815

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

РЕШЕНИЕ № 809 
от 28 октомври 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
и чл. 127, ал. 6 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 
и ал. 3 от ЗУТ във връзка с Решение № 641 от 
31.03.2022 г. на ОбС – Казанлък, за разрешаване 
изработването на проект за изменение на ОУПО 
Общинският съвет – Казанлък, одобрява изме-
нение на общия устройствен план на община 
Казанлък за следните имоти:

I. В урбанизираната територия на гр. Ка-
занлък: 1. ПИ с идентификатор 35167.502.4002, 
представляващ УПИ III-8885, кв. 43 по плана на 
гр. Казанлък, собственост на „Галатера“ – ЕООД, 
като се променя устройствената зона за имота от 
Оо в Жс; 2. ПИ с идентификатор 35167.504.7798, 
представляващ УПИ VII-7798 в кв. 327 по плана 
на гр. Казанлък, собственост на Койчо Христов 
Бъчваров, като се променя устройствената зона 
за имота от Жм в Пп.

II. Извън урбанизираните територии: 1. ПИ с 
идентификатор 35167.60.14 в землището на гр. Ка-
занлък, собственост на „Раково инвест“ – ЕООД, 
с управител Светослав Славов, като се променя 
устройственият режим за ПИ от земеделска 
земя – „нива“, в Смф с цел изграждане на фото-
волтаична електроцентрала; 2. ПИ с идентифи-
катор 27499.28.7 в землището на с. Енина, м-ст 



СТР.  82  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 100

Каделкова чешма, собственост на Красимир 
Крондев, като се променя устройственият режим 
за ПИ от земеделска земя – „нива“, в Жм с цел 
изграждане на жилищна сграда; 3. ПИ с иден-
тификатор 27499.181.5 в землището на с. Енина, 
м-ст Под Енина, собственост на Калчо Жеков, 
като се променя устройственият режим за ПИ от 
земеделска земя – „нива“, в Жм с цел изграждане 
на жилищна сграда; 4. ПИ с идентификатори 
27499.181.4, 27499.181.55 и 27499.181.72 в землището 
на с. Енина, м-ст Под Енина, собственост на Яни 
Костов Балездров, като се променя устройстве-
ният режим за ПИ от земеделска земя – „нива“, 
в жилищно малкоетажно застрояване (Жм) с 
цел изграждане на 6 бр. жилищни сгради; 5. 
ПИ с идентификатор 27499.172.25 в землището 
на с. Енина, м-ст Оградата, собственост на Си-
меон Дамянов, като се променя устройственият 
режим за ПИ от земеделска земя – „нива“, в 
Жм с цел изграждане на жилищна сграда; 6. 
ПИ с идентификатор 27499.126.50 в землището 
на с. Енина, м-ст Саднята, собственост на Янко 
Янков, като се променя устройственият режим 
за ПИ от земеделска земя – „нива“, в зона Пп1 
с цел изграждане на автоработилница; 7. ПИ 
с идентификатор 27499.125.35 в землището на 
с. Енина, м-ст Саднята, собственост на Севда-
лин Чаушев, като се променя устройственият 
режим за ПИ от земеделска земя – „нива“, в зона 
Смф1 с цел изграждане на склад за промишле-
ни стоки; 8. ПИ с идентификатори 27499.172.613 
и 27499.172.612 в землището на с. Енина, м-ст 
Оградата, собственост на Стефан Сейков и Не-
дялка Сейкова, като се променя устройственият 
режим за ПИ от земеделска земя – „нива“, в 
Жм с цел изграждане на жилищна сграда; 9. 
ПИ с идентификатор 40292.101.90 в землището 
на гр. Крън, м-ст Бончово кладенче, собственост 
на Пенка Щерева, като се променя устройстве-
ният режим за ПИ от земеделска земя – „нива“, 
в Жм с цел изграждане на жилищна сграда; 10. 
ПИ с идентификатор 40292.109.1 в землището на 
гр. Крън, м-ст Гърдова могила, собственост на 
„Трейдифай“ – ЕООД, представлявано от Илия 
Пенчев, като се променя устройственият режим 
за ПИ от земеделска земя – „нива“, в зона Смф1 
с цел изграждане на производствена и складова 
база; 11. ПИ с идентификатор 40292.102.37, соб-
ственост на Ахмед Качан, и ПИ с идентификатор 
40292.102.15, собственост на Айдън Расимов, в 
м-ст Енинско, и двата в землището на гр. Крън, 
като се променя устройственият режим за ПИ 
от земеделска земя – „нива“, в зона Жм с цел 
изграждане на жилищни сгради; 12. ПИ с иден-
тификатори 22633.42.8 и 22633.42.9 в землището на 
с. Долно Изворово, м-ст Под село, собственост на 
Атие Пазвантова, Вилдан Бостанджиева и Фазли 
Пазвантов, като се променя устройственият режим 
за ПИ от „зона за алтернативно земеделие“ (За) в 
зона Жм с цел изграждане на жилищни сгради; 
13. ПИ с идентификатори 77027.37.6 и 77027.37.3 
в землището на с. Хаджидимитрово, м-ст Мери-
лика, собственост на Афизе Качан-Дерменджи, 
Ерджан Дерменджи и Ялдъз Дерменджи, като се 
променя устройственият режим за ПИ от „зона 
за алтернативно земеделие“ (За) в зона Пп1; 14. 
ПИ с идентификатори 83106.88.1, 83106.88.2 и 
83106.86.12 в землището на с. Шейново, собстве-
ност на „Аурора Соларис“ – ООД, с управител 

Радослав Динчев, като се променя устройстве-
ният режим на ПИ от земеделска земя в терени 
за инженерно-техническа инфраструктура (T) 
за изграждане на фотоволтаична централа; 15. 
ПИ с идентификатор 15864.20.1 в землището на 
с. Голямо Дряново, м-ст Под село, собственост 
на Радоил Рапалов и Стефан Дончев, като се 
променя устройственият режим на ПИ от земе-
делска земя – „нива“, в зона Жм с цел изграждане 
на 2 жилищни сгради; 16. ПИ с идентификатор 
24075.24.60 в землището на с. Дунавци, собственост 
на Назъм Муса, като се променя устройственият 
режим на ПИ от земеделска земя – „нива“, в 
зона Пп1 с цел изграждане на складова сграда; 
17. ПИ с идентификатор 38563.152.2 в землището 
на с. Копринка, собственост на Маргарита Ден-
кова и Николай Радев, имот в горска територия, 
като се промени устройственият режим на ПИ 
от „зона за озеленяване (Оз3) в рекреационна 
устройствена зона, разновидност 1 (Ок1), с цел 
за изграждане на жилищна (вилна) сграда; 18. 
ПИ с идентификатор 53179.53.13 в землището на 
с. Овощник, м-ст Адалъка, собственост на Цве-
танка Песева, като се променя устройственият 
режим на ПИ от земеделска земя – „нива“, в зона 
Жм с цел изграждане на 2 жилищни сгради; 19. 
ПИ с идентификатор 62983.55.6 в землището на 
с. Розово, м-ст Черешака, собственост на Кра-
симир Велев, като се променя устройственият 
режим на ПИ от земеделска земя – „нива“, в 
зона Жм с цел изграждане на вилна сграда; 20. 
ПИ с идентификатор 62983.59.1, м-ст Сованлъка 
в землището на с. Розово, собственост на Златка 
Гургова, като се променя устройственият режим 
на ПИ от земеделска земя – „нива“, в зона Жм 
с цел изграждане на жилищна сграда; 21. ПИ 
с идентификатори 68446.254.36 и 68446.153.34 в 
землището на с. Средногорово, м-ст Борка, соб-
ственост на Иван Кантарски и Боян Филипов, 
като се променя устройственият режим на ПИ 
от земеделска земя – „нива“, в зона Ок1 с цел 
изграждане на вилни сгради; 22. ПИ с иден-
тификатори 68446.141.1, 68446.141.2, 68446.141.5, 
68446.141.6, 68446.141.40, 68446.169.31, 68446.169.34, 
68446.130.82, 68446.79.30 в землището на с. Сред-
ногорово, общинска собственост, като се променя 
устройственият режим от земеделски територии 
със забрана за промяна на предназначението в 
зона Пп.

III. В урбанизираната територията на с. Енина: 
1. ПИ с идентификатор 27499.501.830 по КККР 
на с. Енина, представляващ УПИ IX-1418, кв. 87, 
собственост на „СГ Билдинг 69“ – ООД, ЕИК 
203883664, представлявано от Стефка Славова, 
като се променя устройствената зона на терена 
от Смф1 в зона Жм1; 2. ПИ с идентификатор 
27499.501.1414 по КККР на с. Енина, представля-
ващ УПИ VII-1416, кв. 87, собственост на „КМХ 
Елемент“ – ООД, ЕИК 123562394, представлявано 
от Мюжгян Мехмед, като се променя устройстве-
ната зона от Смф1 в зона Жм1.

Решението може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Административния съд – Стара Загора, чрез 
Общинския съвет – Казанлък.

Председател: 
Н. Златанов

7896
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ОБЩИНА КАОЛИНОВО

РЕШЕНИЕ № 316 
от 23 ноември 2022 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
във връзка с чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският 
съвет – Каолиново, одобрява „Проект за изме-
нение на общия устройствен план на община 
Каолиново във връзка с инвестиционно наме-
рение за изграждане на Вятърен парк за про-
изводство на електрическа енергия – Ружица“ 
в обхват: поземлени имоти с идентификатори 
44865.19.31, 44865.15.36, 44865.14.5, 44865.14.27, 
44865.18.25 в землището на с. Лятно; поземлени 
имоти с идентификатори 21960.15.105, 21960.17.7, 
21960.12.74, 21960.15.106, 21960.15.107 в землището 
на с. Долина; поземлени имоти с идентификатори 
43846.16.52, 43846.13.3, 43846.14.20 в землището на 
с. Лиси връх.

Председател:  
З. Назиф

7810

ОБЩИНА КНЕЖА

РЕШЕНИЕ № 651 
от 31 октомври 2022 г.

На основание чл. 124, ал. 1, чл. 124а, ал. 1, 
чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, 
т. 11 от ЗМСМА и постъпило искане с вх. № АБ-
20-66/17.10.2022 г. Общинският съвет – Кнежа, 
одобрява частично изменение на общ устройствен 
план на гр. Кнежа в обхват на нов ПИ 37376.457.697, 
получен от делба на ПИ 37376.457.11 на нови ПИ 
37376.457.696, 697 и 698 в местност Мункова локва 
в землището на гр. Кнежа, община Кнежа, об-
ласт Плевен, извън границите на урбанизираната 
територия, като в момента имотът е с начин на 
трайно ползване „изоставени трайни насаждения“. 

Да се промени устройствената зона на ПИ 
37376.457.697 от земеделска територия („изоставени 
трайни насаждения“) на зона за „обществено об-
служване“, означен като (Оо), с начин на трайно 
ползване „за друг обществен обект, комплекс“, 
ПИ 37376.457.696 и 698 се запазват със същия 
начин на трайно ползване – „изоставени трайни 
насаждения“.

Председател: 
К. Герговска

7852

РЕШЕНИЕ № 673 
от 30 ноември 2022 г.

На основание чл. 62, ал. 2 от АПК очевидни 
фактически грешки, допуснати в административен 
акт, се поправят от органа, който го е издал, и 
след изтичане на срока за обжалване Общинският 
съвет – Кнежа, реши:

1. Изменя правните и фактическите основа-
ния, послужили за вземане на Решение № 651 
по протокол № 65 от 31.10.2022 г. на Общинския 
съвет – Кнежа, като решението да се счита, че 
е взето на следните основания: чл. 127, ал. 6 от 
ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, реше-

ние по т. 1 по протокол № 15 от 14.10.2022 г. на 
ОЕСУТ – Кнежа, постъпило искане с вх. № АБ-
20-66/17.10.2022 г.

2. Настоящото решение е неразделна част от 
Решение № 651 по протокол № 65 от 31.10.2022 г. 
на Общинския съвет – Кнежа.

3. Възлага на кмета на община Кнежа да 
предприеме съответните действия, касаещи двете 
решения, разписани в разпоредбата на чл. 127, 
ал. 6 от ЗУТ.

Председател: 
К. Герговска

7853

РЕШЕНИЕ № 652 
от 31 октомври 2022 г.

На основание чл. 124, ал. 1, чл. 124а, ал. 1, 
чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ и чл. 21, ал. 1, 
т. 11 от ЗМСМА и постъпило искане с вх. № АБ-
20-67/17.10.2022 г. от Капка Ангелова Митева 
Общинският съвет – Кнежа, одобрява частично 
изменение на общ устройствен план на гр. Кне-
жа в обхват на ПИ 37376.84.63 с площ 7330 м2, 
местност Мерата в землището на гр. Кнежа, 
община Кнежа, област Плевен, извън границите 
на урбанизираната територия, като в момента 
имотът е с начин на трайно ползване „пасище“.

Да се промени устройствената зона на ПИ 
37376.84.63 от земеделска територия на „предимно 
производствена“ – означена като Пп, с начин на 
трайно ползване за „друг вид производствен и 
складов обект“, като се предприемат необходимите 
действия от собственика за смяна предназначе-
нието на територията.

Председател: 
К. Герговска

7854

РЕШЕНИЕ № 672 
от 30 ноември 2022 г.

На основание чл. 62, ал. 2 от АПК очевидни 
фактически грешки, допуснати в административен 
акт, се поправят от органа, който го е издал, и 
след изтичане на срока за обжалване Общинският 
съвет – Кнежа, реши:

1. Изменя правните и фактическите основа-
ния, послужили за вземане на Решение № 652 
по протокол № 65 от 31.10.2022 г. на Общинския 
съвет – Кнежа, като решението да се счита, че е 
взето на основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, чл. 21, 
ал. 1, т. 11 и ал. 2 от ЗМСМА, решение по т. 2 по 
протокол № 15 от 14.10.2022 г. на ОЕСУТ – Кнежа, 
постъпило искане с вх. № АБ-20-67/17.10.2022 г.

2. Настоящото решение е неразделна част от 
Решение № 652 по протокол № 65 от 31.10.2022 г. 
на Общинския съвет – Кнежа.

3. Възлага на кмета на община Кнежа да 
предприеме съответните действия, касаещи двете 
решения, разписани в разпоредбата на чл. 127, 
ал. 6 от ЗУТ.

Председател: 
К. Герговска

7855
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ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 
НА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ЗАПОВЕД № ОА-ДС-19-15 
от 29 ноември 2022 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за адми-
нистрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и заклю-
чителните разпоредби на Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи, чл. 28б, ал. 8 
от Правилника за прилагане на Закона за соб-
ствеността и ползването на земеделските земи, 
протоколи № РД-18-293 от 16.11.2021 г., № РД-18-
310 от 10.12.2021 г., № КД-03-178 от 14.10.2022 г. 
и № КД-03-209 от 18.11.2022 г. одобрявам план 
на новообразувани имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ 
и регистъра към него за имоти в масив 72, мест-
ност Дренов дол в землището на гр. Кюстендил, 
в изпълнение на Решение № 260000 от 4.01.2021 г., 
постановено по адм.д. № 2260 по описа на Рай-
онния съд – Кюстендил, за 2019 г.

Одобреният план може да бъде обжалван чрез 
областния управител на област Кюстендил пред 
Районния съд – Кюстендил, в 14-дневен срок от 
обнародването на заповедта в „Държавен вестник“.

Областен управител: 
Ал. Пандурски

7842

ЗАПОВЕД № ОА-ДС-19-16 
от 29 ноември 2022 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за адми-
нистрацията, § 4к, ал. 6 от преходните и заклю-
чителните разпоредби на Закона за собствеността 
и ползването на земеделските земи, чл. 28б, 
ал. 8 от Правилника за прилагане на Закона 
за собствеността и ползването на земеделските 
земи, протокол № КД-03-158 от 14.09.2022 г. и 
констативен протокол от 14.10.2022 г. на Общи-
на Дупница одобрявам план на новообразувани 
имоти по § 4 от ПЗРЗСПЗЗ и регистъра към 
него за имоти с идентификатори № 65245.612.1, 
65245.612.2 и 65245.612.3, намиращи се в местност 
Дългите ливади в землището на с. Самораново, 
община Дупница.

Одобреният план може да бъде обжалван 
чрез областния управител на област Кюстендил 
пред Районния съд – Дупница, в 14-дневен срок 
от обнародването на заповедта в „Държавен 
вестник“.

Областен управител: 
Ал. Пандурски

7843

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 
НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

ЗАПОВЕД № ДС-12-6 
от 5 декември 2022 г.

На основание чл. 129, ал. 3, т. 1 от ЗУТ одо-
брявам подробен устройствен план – парцеларен 
план за линеен обект: „Довеждащи водопроводи 
от нови тръбни кладенци в ПИ с идентификатор 
№ 34028.8.1 в землището на с. Йоаким Груево, 
община Стамболийски, до ПС „Брестовица 2“ в 
ПИ с идентификатор № 06505.29.42 в землището 
на с. Брестовица, община „Родопи“, и до ПС 

„Кадиево“ в ПИ с идентификатор № 35095.11.108 
в землището на с. Кадиево, община „Родопи“, в 
област Пловдив“, попадащ в териториите на две 
общини в област Пловдив, съгласно приетите и 
одобрени текстови и графични части, неразделна 
част от настоящата заповед.

Съгласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ заповедта 
може да се обжалва относно законосъобразността 
є чрез областния управител на област Пловдив 
пред Административния съд – Пловдив, в 30-дне-
вен срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

Областен управител: 
А. Стоев

7957

СОФИЙСКИ РАЙОНЕН СЪД

ЗАПОВЕД № 20061041 
от 8 октомври 2022 г.

Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 92 
състав, в закрито съдебно заседание на 7.10.2022 г. 
в състав: председател: Ива Нешева, като разгледа 
докладваното от съдията гр. д. № 15814 по описа за 
2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 560 – 568 
от ГПК.

Образувано е по молба на Живко Златков Ра-
дев, ЕГН 7204240102, взискател по изпълнително 
дело № 20208510400744, овластен с разпореждане 
от 19.01.2021 г. от съдебен изпълнител Мариян 
Петков за подаване на молба за обезсилване на 
2500 бр. обикновени акции на приносител, вклю-
чително временни удостоверения, собственост на 
Любомир Стефанов Бояджиев, ЕГН 6002122586, 
от капитала на „Бриф“ – АД, с ЕИК 175112459.

Молителят поддържа, че е взискател по изпъл-
нително дело № 20208510400744, като длъжникът е 
титуляр на ценните книги – 2500 бр. обикновени 
акции на приносител, издадени от посоченото 
дружество, като е наложен запор върху ценните 
книги за обезпечаване на задължението. Излага 
се, че на датата на насрочения опис акциите 
не са били открити и след изрично съобщение 
дружеството не е издало дубликат на посочените 
ценни книги, поради което и за молителя са се 
породили правата по чл. 560 от ГПК.

Съдът намира, че молбата отговаря на формал-
ните изисквания на чл. 561 от ГПК – посочено е 
всичко необходимо за определяне тъждествеността 
на ценната книга, изложени са обстоятелствата, 
пораждащи правата на молителя по чл. 515, ал. 2 
във връзка с чл. 560 от ГПК.

С оглед на това съгласно чл. 562 и 563 от ГПК 
следва да бъде издадена настоящата заповед, 
като държателят на ценната книга бъде поканен 
да заяви правата си върху нея, предвид което 
молбата за обезсилване на ценната книга трябва 
да се разгледа в открито съдебно заседание. На 
платеца следва да бъде наредено да не издава ак-
ции (арг. от чл. 167, ал. 2 от ТЗ) и да не извършва 
никакви плащания на приносителя нa ценната 
книга, чието обезсилване се иска.

Така мотивиран, съдът заповядва:
Кани държателя на 2500 бр. обикновени 

акции на приносител, включително временни 
удостоверения, собственост на Любомир Сте-
фанов Бояджиев, ЕГН 6002122586, от капитала 
на „Бриф“ – АД, с ЕИК 175112459, да заяви по 
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настоящото дело правата си върху това временно 
удостоверение най-късно до откритото съдебно 
заседание, насрочено на 8.02.2023 г. от 12 ч., ко-
гато ще се разгледа молбата на Петко Емилов 
Иванов. В случай че в указания срок държателят 
не заяви своите права, ценните книги ще бъдат 
обезсилени.

Заповядва да не се издават акции и да не се 
извършват плащания по гореописаните ценни 
книги.

Насрочва делото в открито съдебно заседание 
на 8.02.2023 г. от 12 ч., за когато да се призове 
молителят.

Заповедта да се обнародва в неофициалния 
раздел на „Държавен вестник“, като препис от 
нея да се постави на определеното за това място 
в съда и да се изпрати на „Бриф“ – АД, ЕИК 
175112459, със седалище и адрес на управление: 
София, ул. Георги Сава Раковски № 78, ет. 2.

Районен съдия: 
И. Нешева

7823

6. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 
от Закона за устройство на територията (ЗУТ) 
обявява, че е издал Разрешение за строеж № РС-77 
от 9.12.2022 г. за обект: „Закрит склад за него-
рими материали в УПИ III, кв. 1А по плана на 
„Пристанищен терминал Бургас – Запад“, нами-
ращ се в ПИ с идентификатор 07079.618.1090 по 
КККР на гр. Бургас. На основание чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на 
обжалване от заинтересуваните лица пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
7985

970. – Висшият адвокатски съвет съобщава, 
че по дисциплинарно дело № 22/2022 г. по опи-
са на Висшия дисциплинарен съд за извършени 
дисциплинарни нарушения на адвокат Здравко 
Димитров Паскалиев, член на Русенската адво-
катска колегия, вписан с личен номер 1200027470 
в регистъра на адвокатите, е наложено дисци-
плинарно наказание по чл. 133, ал. 1, т. 4 от 
ЗАдв – „Лишаване от право да упражнява ад-
вокатска професия“, за срок от 3 (три) месеца.
8000

904. – Националната агенция за приходи-
те, Териториална дирекция – София, офис 
Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с 
постановление за възлагане на недвижим имот 
№ С220010-091-0001385/5.12.2022 г. възлага на 
„КАД 2008“ – ООД, с ЕИК 203645912, с адрес: 
с. Усойка, ул. Хан Аспарух № 10, община Бо-
бошево, област Кюстендил, следния недвижим 
имот: търговски обект (магазин), представляващ 
масивна сграда със застроена площ 198 кв. м, 
на етаж и половина и състояща се от сутерен, 
включващ мазе, първи етаж, включващ магазин 
със склад, пивница и склад, баня и тоалетна. 
Сградата е построена по отстъпено право на 
строеж върху държавна земя в дворно място, 
образуващо УПИ № 112 по регулационния план 
на с. Новоселяне, община Бобов дол, област 
Кюстендил, с урегулирано пространство за целия 
имот 2276 кв. м, намиращ се в с. Новоселяне, 
община Бобов дол, област Кюстендил, при 

съседи на парцела: УПИ № 111, УПИ № 114 и 
УПИ № 113, в имота е разположено и училището 
на с. Новоселяне. Имотът е закупен за сумата 
20 757 лв. Собствеността преминава у купува-
ча от датата на постановлението за възлагане 
и същото подлежи на вписване от съдията по 
вписванията при районния съд по местонахож-
дение на имота.
7935

907. – Националната агенция за приходи-
те, Териториална дирекция – София, офис 
Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с 
постановление за възлагане на недвижим имот 
№ С220010-091-0001386/5.12.2022 г. възлага на 
Евелина Димитрова Иванова, ЕГН 9211252836, 
с адрес: Кюстендил, ул. Бреза № 9, следния 
недвижим имот: търговски обект (магазин), 
представляващ павилион 140 кв. м, намиращ се 
в недвижим имот с пл. № 230 в кв. 40, парцел 
IV по плана на с. Долистово, община Бобов дол, 
област Кюстендил, намиращ се в с. Долистово, 
община Бобов дол, област Кюстендил, с грани-
ци: имот пл. № 231, имот пл. № 232, имот пл. 
№ 233, имот пл. № 234, улица между о.т. 49 и 
54 и улица между о.т. 51 и 54. Имотът е закупен 
за сумата 4057 лв. Собствеността преминава 
у купувача от датата на постановлението за 
възлагане и същото подлежи на вписване от 
съдията по вписванията при районния съд по 
местонахождение на имота.
7936

4. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Бургас, офис Сливен, 
на основание чл. 258, ал. 2 от ДОПК с постано-
вление за възлагане на недвижим имот с изх. 
№ С220020-095-0000042/28.11.2022 г. възлага на 
Община Сливен с ЕИК 000590654 3/4 ид.ч. от 
следния недвижим имот: сграда – търговски 
обект, намиращ се в с. Николаево, община 
Сливен, с обща застроена площ 286 кв. м, раз-
положена в поземлен имот ХIII-187, в кв. 24 по 
плана на с. Николаево, целият с площ 900 кв. м, 
при граници на имота: север – имот № XII-188, 
запад – имот № XIV, юг – улица, изток – улица. 
Собствеността преминава у купувача от датата 
на постановлението и същото подлежи на впис-
ване от съдията по вписванията при районния 
съд по местонахождението на имота.
7982

7. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Бургас, офис Сливен, 
на основание чл. 258, ал. 2 от ДОПК с постано-
вление за възлагане на недвижим имот с изх. 
№ С220020-095-0000041/28.11.2022 г. възлага на 
Община Сливен с ЕИК 000590654 9/10 ид.ч. от 
следния недвижим имот: сграда – търговски 
обект, намираща се в с. Бозаджии, община 
Сливен, с обща застроена площ 198 кв. м, раз-
положена в поземлен имот № III-81, в кв. 17 
по плана на с. Бозаджии, целият с площ 1050 
кв. м, при граници: север – улица, запад – имот 
№ II-80, юг – имот № IV-81, изток – улица. Соб-
ствеността преминава у купувача от датата на 
постановлението и същото подлежи на вписване 
от съдията по вписванията при районния съд по 
местонахождението на имота.
7981

11. – Софийският университет „Св. Климент 
Охридски“ обявява конкурси за: професори по 
професионално направление: 4.4. Науки за 
земята (География на населението и селища-
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та) – един за нуждите на ГГФ; 4.4. Науки за 
земята (Регионална геология) – един за нуждите 
на ГГФ; 3.9. Туризъм (Туристически ресурси и 
туристическо странознание) – един за нуждите 
на ГГФ; 4.3. Биологически науки (Зоология на 
гръбначните животни, Географски информаци-
онни системи) – един за нуждите на БФ; 2.4. 
Религия и теология (Въведение в история на 
Църквата с История на Българската православна 
църква) – един за нуждите на Бог.Ф; доценти 
по професионално направление: 4.4. Науки за 
земята (Геохимия) – един за нуждите на ГГФ; 
4.4. Науки за земята (География на туризма и 
рекреацията) – един за нуждите на ГГФ; 2.4. Ре-
лигия и теология (Църковна археология) – един 
за нуждите на Бог.Ф; 1.3. Педагогика на обучени-
ето по … (Физическо възпитание и спорт – Лека 
атлетика и кондиционна подготовка) – един за 
нуждите на ДС; 4.2. Химически науки (Анали-
тична химия – Археометрия) – един, на половин 
щат за нуждите на ФХФ; 4.2. Химически науки 
(Органична химия – Органичен синтез) – един 
за нуждите на ФХФ; главни асистенти по про-
фесионално направление: 3.7. Администрация 
и управление (Регионално развитие и умна 
трансформация на регионите) – един за нуждите 
на ГГФ; 4.3. Биологически науки (Молекулярна 
биология) – един за нуждите на БФ; 4.3. Био-
логически науки (Биохимия) – един за нуждите 
на БФ; 4.3. Биологически науки (Екология и 
опазване на екосистемите – Екология на мик-
роорганизмите) – един за нуждите на БФ; 4.3. 
Биологически науки (Ботаника – систематика 
на висши растения) – един за нуждите на БФ; 
4.3. Биологически науки (Физиология на расте-
ния) – един за нуждите на БФ; 4.3. Биологически 
науки (Хистология и ембриология) – един за 
нуждите на БФ, всички със срок за подаване 
на документи 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Списъкът с необходимите 
документи е определен в Правилника за усло-
вията и реда за придобиване на научни степени 
и заемане на академични длъжности в СУ „Св. 
Климент Охридски“. Документи се подават в 
ректората, Информационен център, отдел „Чо-
вешки ресурси“, стая № 2, София 1504, бул. Цар 
Освободител № 15, тел. 02/986-11-83. Приемно 
време: от 15 до 17 ч. Документи могат да се 
подават и електронно (за информация: www.
uni-sofia.bg).
7973

22. – Техническият университет – София, 
обявява конкурс за Колеж – Сливен, за акаде-
мична длъжност главен асистент по професио-
нално направление 5.12. Хранителни технологии, 
специалност „Безопасност и качество на хра-
ните“ – един, за нуждите на Колеж – Сливен, 
секция „Педагогика, хранителни технологии и 
туризъм“, със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Документи се подават в 
отдел „Човешки ресурси“, тел. 044/667 323.
7949

1. – Лесотехническият университет – София, 
обявява конкурс за заемане на академична 
длъжност доцент към катедра „Анатомия, фи-
зиология и животновъдни науки“ в област на 
висше образование 6. Аграрни науки и ветери-
нарна медицина, професионално направление 
6.4. Ветеринарна медицина, научна специал-
ност „Епизоотология, инфекциозни болести и 

профилактика на заразните заболявания по 
животните“ по дисциплината „Имунология“ за 
нуждите на факултет „Ветеринарна медицина“ 
и срок за подаване на документи 2 месеца от 
обнародване на обявата в „Държавен вестник“. 
Код на процедурата: VM-AsP-1222-95. Документи 
по конкурса се подават в стая 6 – „Обща канце-
лария“, централна сграда на Лесотехническия 
университет, София, бул. Климент Охридски 
№ 10, тел. 02/91 907, вътр. 445.
7977

2. – Лесотехническият университет – София, 
обявява конкурс за заемане на академична 
длъжност доцент към катедра „Инфекциозна 
патология, хигиена, технология и контрол на 
храните от животински произход“ в област на 
висше образование 6. Аграрни науки и ветери-
нарна медицина, професионално направление 
6.4. Ветеринарна медицина, научна специал-
ност „Епизоотология, инфекциозни болести и 
профилактика на заразните заболявания по 
животните“ по дисциплината „Инфекциозни 
болести (Болести по продуктивните животни, 
Болести по еднокопитните животни, Болести по 
животните за компания)“ за нуждите на факултет 
„Ветеринарна медицина“ и срок за подаване на 
документи 2 месеца от обнародване на обявата 
в „Държавен вестник“. Код на процедурата: VM-
AsP-1222-96. Документи по конкурса се подават в 
стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на 
Лесотехническия университет, София, бул. Кли-
мент Охридски № 10, тел. 02/91 907, вътр. 445.
7978

3. – Лесотехническият университет – София, 
обявява конкурс за заемане на академична длъж-
ност доцент към катедра „Ландшафтна архитек-
тура“ в област на висше образование 6. Аграрни 
науки и ветеринарна медицина, професионално 
направление 6.5. Горско стопанство, научна 
специалност „Озеленяване на населените места 
и ландшафта“ по дисциплината „Устройство на 
ландшафта“ за нуждите на факултет „Екология и 
ландшафтна архитектура“ и срок за подаване на 
документи 2 месеца от обнародване на обявата в 
„Държавен вестник“. Код на процедурата: ELA-
AsP-1222-97. Документи по конкурса се подават в 
стая 6 – „Обща канцелария“, централна сграда на 
Лесотехническия университет, София, бул. Кли-
мент Охридски № 10, тел. 02/91 907, вътр. 445.
7979

4. – Лесотехническият университет – София, 
обявява конкурс за заемане на академична 
длъжност професор към катедра „Екология, 
опазване и възстановяване на околната среда“ 
в област на висше образование 4. Природни 
науки, математика и информатика, профе-
сионално направление 4.4. Науки за земята, 
научна специалност „Екология и опазване на 
екосистемите“ по дисциплината „Технологии за 
обработка на твърди отпадъци“ за нуждите на 
факултет „Екология и ландшафтна архитектура“ 
и срок за подаване на документи 2 месеца от 
обнародване на обявата в „Държавен вестник“. 
Код на процедурата: ELA-P-1222-98. Документи 
по конкурса се подават в стая 6 – „Обща кан-
целария“, централна сграда на Лесотехническия 
университет, София, бул. Климент Охридски 
№ 10, тел. 02/91 907, вътр. 445.
7980
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6. – Геологическият институт при БАН – Со-
фия, обявява конкурс за доцент за нуждите на 
секция „Геотехника на околната среда“ по про-
фесионално направление 4.4. Науки за Земята, 
специалност „Инженерна геология“ – един, със 
срок за подаване на документите 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Кандида-
тите могат да подават заявления и документи 
в канцеларията на Геологическия институт при 
БАН, София, ул. Акад. Г. Бончев, бл. 24, стая 
№ 205. За справки: тел. 02/979 2288.
7939

16. – Столичната община на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен про-
ект за подробен устройствен план (ПУП) – план 
за регулация за урегулиране на поземлени имоти 
с идентификатори 68134.1501.1105 и 68134.1501.573 
и създаване на нови УПИ I-1105 – „за складове, 
чисто производство, администрация и търговия“, 
в кв. 21, УПИ X-1105 – „за паркинг“, и УПИ IX-
573 – „за диагностичен пункт и автокозметика“, 
в кв. 7, м. НПЗ Искър-север; изменение на плана 
за регулация на контактен УПИ III – „за вете-
ринарна лечебница“, в кв. 7; изменение на плана 
за улична регулация на улица от о.т. 117-о.т. 118-
о.т. 119-о.т. 224-о.т. 225-о.т. 226-о.т. 229-о.т. 230, 
нова улица от о.т. 117-о.т. 118а-о.т. 119а-о.т. 224а-
о.т. 225а с предвиждане на ново застрояване в 
УПИ I-1105 – „за складове, чисто производство, 
администрация и търговия“, в кв. 21 и УПИ IX-
573 – „за диагностичен пункт и автокозметика“, 
в кв. 7. Проектът е изложен в Район „Искър“. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от датата на обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да напра-
вят писмени възражения, предложения и искания 
по проекта до общината чрез Район „Искър“.
7956

4. – Община Дългопол на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за специализиран подробен устройствен план 
по чл. 54, ал. 6 от ЗУТ за „Концесия за добив 
с предмет експлоатация на подземни богат-
ства – строителни материали (варовици) от на-
ходище „Козя поляна“, разположено в землището 
на с. Поляците, община Дългопол, област Варна“. 
Проектът за ПУП е изложен за разглеждане в об-
щинската администрация – Дългопол, ет. 1, стая 
№ 7, отдел УТОС, и е публикуван на интернет 
страницата на общината: www.dalgopol.org. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересуваните лица по чл. 131 от ЗУТ могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по изработения ПУП до кмета на 
община Дългопол.
7971

431. – Община Ихтиман на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересовани 
лица, че с Решение № 467 от 25.03.2022 г., прото-
кол № 34 на Общинския съвет – Ихтиман, е 1. 
одобрено задание за изработване на ПУП – ПП 
(подробен устройствен план – парцеларен план) 
за промяна предназначението на част от имот 
с идентификатори 10029.327.412, 10029.327.430 и 
10029.327.431 от кадастралната карта на с. Вакарел 
от „широколистна гора“ и „поляна“ в „за депо-
ниране на земни маси“ към обект: „Модерниза-
ция на железопътен участък София – Пловдив, 

железопътни участъци София – Елин Пелин и 
Елин Пелин – Септември за участък Елин Пе-
лин – Септември“, и 2. разрешено изработването 
на ПУП – ПП (подробен устройствен план – пар-
целарен план) за промяна предназначението на 
част от имот с идентификатори 10029.327.412, 
10029.327.430 и 10029.327.431 от кадастралната 
карта на с. Вакарел от „широколистна гора“ и 
„поляна“ в „за депониране на земни маси“ към 
обект: „Модернизация на железопътен участък 
София – Пловдив, железопътни участъци Со-
фия – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември 
за участък Елин Пелин – Септември“, заявление 
с вх. № Юл-431/21.11.2022 г. от ДП „Национална 
компания „Железопътна инфраструктура“ – Со-
фия. 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 
Община Ихтиман пред Административния 
съд – София област.
7969

122. – Община Каварна на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план 
за захранващ водопровод за поземлен имот ПИ 
с идентификатор 35064.118.42 от ПИ 35064.38.16 
по КК и КР на гр. Каварна, община Каварна. 
Проектът се намира в отдел „Устройство на те-
риторията и инвестиции“ при Община Каварна и 
на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересованите лица могат да се запознаят с 
него, като при необходимост могат да направят 
писмени искания, предложения и възражения до 
общинската администрация – Каварна.
7965

80. – Община Камено на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава за изработен проект за 
подробен устройствен план – план за улична 
регулация (ПУП – ПУР) за нова улица от о.т. 126 
до о.т. 129, местност Край село, на част от ПИ с 
идентификатор 80916.10.442 по КККР на с. Черни 
връх, община Камено. Проектът е изложен в 
Община Камено (техническа служба). На основа-
ние чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от 
обнародване на обявлението в „Държавен вест-
ник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
7951

39. – Община Каолиново на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изготвен проект 
за подробен устройствен план – план-схема и 
парцеларен план за външно електрозахранва-
не – подмяна на съществуващ ТМ 25020/0,4 kV 
в съществуващ ТП и нова кабелна линия НН 
0,4 kV от ТНН до ШК-4, към „Дестилерия за 
етеричномаслени култури“ в ПИ 44865.1.4 по 
кадастралната карта на с. Лятно, община Као-
линово, област Шумен. Проектът се намира в 
стая № 20 на общинската администрация – Као-
линово, и може да бъде прегледан от понеделник 
до петък от 9 – 16 ч. от заинтересованите лица. 
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от датата на обнародването на настоящото 
обявление в „Държавен вестник“ заинтересова-
ните лица могат да направят писмени възраже-
ния, предложения и искания по проекта пред 
Община Каолиново.
7970
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16. – Община Кюстендил на основание 
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е внесен 
проект за изменение на подробен устрой-
ствен план – план за регулация и застрояване 
(ПУП – ИПРЗ) в обхвата на УПИ I – „за ком-
плексно жилищно строителство“, в кв. 112а, 
УПИ I – „за комплексно жилищно строителство“, 
в кв. 382 и ул. Ракла по плана на кв. Запад, 
гр. Кюстендил. Във връзка с изискванията на 
чл. 148, ал. 16 от ЗУТ за прилагането на ПУП 
по отношение на регулацията, за осигуряване на 
транспортен достъп за УПИ І – „зa комплексно 
жилищно строителство“, в кв. 112а с проекта 
за ПУП – ИПР се изменя уличната регулация 
на ул. Ракла откъм кв. 382 в обхват от 110 м от 
север и юг в зоната между кв. 112а и кв. 382. С 
проекта за ПУП – ИПЗ се променя етажността 
на предвидения обществено-обслужващ обект в 
УПИ I – „за комплексно жилищно строителство“, 
кв. 382 по действащия ПУП, одобрен с Решение 
№ 61 от 26.03.2004 г. на Общинския съвет – Кюс-
тендил, и последно изменен със Заповед № 210 
от 25.02.2008 г. на кмета на община Кюстендил 
от пет на един етаж. Възложител на проекта е 
Община Кюстендил.
7898

681. – Община Несебър на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 798 от 
протокол № 31 от 5.12.2022 г. на Общинския 
съвет – Несебър, е одобрен проект за изменение 
на подробния устройствен план – план за регу-
лация и застрояване на к.к. Слънчев бряг – За-
пад, в частта му по отношение на УПИ IV-187, 
идентичен с поземлен имот с идентификатор 
№ 51500.506.342 и част от улица, представляваща 
поземлен имот с идентификатор № 51500.506.348 
по кадастралната карта на гр. Несебър, в кв. 5801 
по плана на к.к. Слънчев бряг – Запад, с който 
проект реално обособена част с площ 98 кв. м 
от ПИ 51500.506.348, отреден за „второстепенна 
улица“, целият с площ 921 кв. м, в участъка между 
о.т. 581 и о.т. 597 се придава към УПИ IV-187 
(ПИ 51500.506.342) с площ 556 кв. м. Изменя се 
номерацията на така променения УПИ IV-187 на 
УПИ IV-342, 348 (ПИ 51500.506.342) съобразно 
идентификатора му по КККР. Площта на този 
имот след промяната става 654 кв. м. Имот с 
идентификатор 51500.506.348 (второстепенна 
улица) се променя на 823 кв. м. С проекта се 
променя отреждането на УПИ IV-342, 348 (ПИ 
51500.506.342) от „за търговия и офиси“ в „за 
жилищно, курортно строителство и обществено 
обслужване“ при запазване на устройствената 
зона „Ок“. Въвеждат се и следните устройствени 
показатели: плътност на застрояване – 30%, К ин-
тензивност – 1,5, Н корниз – 12 м, минимално 
озеленена площ – 50%, и паркиране в имота, 
съгласно приложените чертежи и таблици със 
съответните цветове, сигнатури, надписи и раз-
мери, неразделна част от решението. Решението 
може да бъде оспорено от заинтересованите лица 
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ пред Административния съд – Бургас.
7987

681а. – Община Несебър на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 800 от 
протокол № 31 от 5.12.2022 г. на Общинския 
съвет – Несебър, е одобрен проект за подро-
бен устройствен план – план за регулация и 
застрояване на к.к. Слънчев бряг – Запад, за 

урегулиране на имоти, с обхват по действащия, 
но неприложен ПУП – УПИ I-264, 266, общ. 
(ПИ 51500.506.409), УПИ ХI-274, общ. (ПИ 
51500.506.411) и УПИ III-274 (ПИ 51500.506.412) в 
кв. 5002 по плана на к.к. Слънчев бряг – Запад, с 
който проект южната и източната регулационна 
граница на УПИ I-264, 266, общ. в кв. 5002 и 
северната, южната и източната на УПИ III-274 в 
кв. 5002 по одобрения, но неприложен ПУП се 
провеждат по имотни граници по кадастрална 
карта. Провеждат се пешеходни пътеки западно 
от ПИ 51500.506.412 с ширина 3 м, която минава 
през сграда с идентификатор № 51500.506.412.1 
(складове на бистрото по КР), южно от ПИ 
51500.506.409 с ширина 5 м и южно на ПИ 
51500.506.412 с ширина 4,65 м. Урегулират се УПИ 
I-409 с площ 4137 кв. м, УПИ III-412 с площ 641 
кв. м и УПИ ХI-411 с площ 355 кв. м. За ново-
бразуваните УПИ се предвиждат устройствени 
показатели, идентични с тези по неприложения 
план, одобрен през 2008 г. от министъра на РРБ, 
а именно I-409 в кв. 5002 се отрежда „за поща, 
хотел и БТК“ в устройствена зона „Ц“ и със 
следните действащи устройствени показатели: 
плътност на застрояване – 51%, Кинт. – 1,15, 
Н корниз – 15 м, и минимално озеленена площ 
40%. В имота съществуват сгради на поща, БТК 
и хотел „Пеликан“. УПИ III-412 в кв. 5002 се 
отрежда „за търговия и офиси“ в устройствена 
зона „Ц“ с устройствени показатели: плътност на 
застрояване – 45 %, Кинт. – 1,5, Н корниз – 10 м, 
и минимално озеленена площ – 40%, свързано 
нискоетажно застрояване. УПИ ХI-411 се от-
режда „за търговия и офис“ в устройствена зона 
„Ц“ с устройствени показатели: плътност на 
застрояване – 45%, Кинт. – 1,5, Н корниз – 10 м, 
и минимално озеленена площ – 40%, свързано 
нискоетажно застрояване, съгласно приложените 
чертежи и таблици със съответните цветове, 
сигнатури, надписи и размери, неразделна част 
от решението. Решението може да бъде оспоре-
но от заинтересованите лица в 30-дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ пред 
Административния съд – Бургас.
7988

7. – Община Нова Загора, област Сливен, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е 
изработен проект за ПУП – парцеларен план за 
елементи на техническата инфраструктура из-
вън границите на урбанизираните територии за 
обект: „Ново трасе кабел средно напрежение за 
присъединяване на ФЕЦ с инсталирана мощност 
32 MW, намиращи се в ПИ с идентификатори 
48725.38.442, 48725.38.446 и 48725.38.454 по КККР 
на с. Млекарево, община Нова Загора“, с който 
се засяга ПИ 48725.38.300 по КККР на с. Мле-
карево, община Нова Загора, област Сливен. 
Проектът е изложен за разглеждане в отдел 
КРВП на общината. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания 
до общинската администрация в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7887

7а. – Община Нова Загора, област Сливен, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен проект за ПУП – парцеларен план 
за елементи на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираните територии 
за обект: „Трасе на водопровод за ПИ с иден-
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тификатор 24760.2.90 в землището на с. Дядово, 
община Нова Загора“, с който се засягат ПИ 
24760.2.10 и 24760.2.1054 по КККР на с. Дядово 
и ПИ 27111.16.221 по КККР на с. Езеро, община 
Нова Загора, област Сливен. Проектът е изложен 
за разглеждане в отдел КРВП на общината. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания до общинската админи-
страция в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“.
7888

7б. – Община Нова Загора, област Сливен, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен проект за ПУП – парцеларен план 
за елементи на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираните територии 
за обект: „Кабел 1 kV за присъединяване на 
ФЕЦ в УПИ XVI-131, кв. 7 по ПУП на с. Омар-
чево, община Нова Загора“, с който се засягат 
ПИ 53518.89.1104 и ПИ 53518.33.26 по КККР на 
с. Омарчево, община Нова Загора, област Сли-
вен. Проектът е изложен за разглеждане в отдел 
КРВП на общината. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания 
до общинската администрация в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7889

7в. – Община Нова Загора, област Сливен, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен проект за ПУП – парцеларен план 
за елементи на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираните територии 
за обект: „Кабел 1 kV за присъединяване на 
ФЕЦ в УПИ ІІІ-50, кв. 11 по ПУП на с. Кара-
ново, община Нова Загора“, с който се засягат 
ПИ 36395.10.129 и ПИ 36395.10.133 по КККР на 
с. Караново, община Нова Загора, област Сли-
вен. Проектът е изложен за разглеждане в отдел 
КРВП на общината. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания 
до общинската администрация в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7890

64. – Община Пазарджик на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ обявява, че с Решение 
№ 283 от 24.11.2022 г., взето с протокол № 13 
на Общинския съвет – Пазарджик, е одобрен 
ПУП – парцеларен план за трасе за външно 
електрозахранване на приемно-предавателна 
станция, намираща се в ПИ с идентификатор 
78570.8.17 (проектен УПИ I-17, за съоръжение на 
тех. инфрастр.), м. Коритски път по КККР на 
землище с. Црънча, община Пазарджик. Пред-
вижда се трасето да започне от края на трасе 
на кабелна линия НН, определено с решение на 
комисията по чл. 71 от ЗУТ (землищната грани-
ца с. Црънча), пресича ПИ с идент. 78570.8.39, 
установявайки се в ПИ с идент. 78570.8.31, и 
двата с НТП – за селскостопански, горски, ве-
домствен път, и след около 32 м достига до ПИ 
с идент. 78570.8.17, м. Коритски път по КККР на 
землище с. Црънча, където ще бъде разположена 
приемно-предавателна станция. Дължината на 
трасето на кабелната линия НН е около 40 м. 
Засегнатата площ е около 0,048 дка, общинска 
публична собственост. Във връзка с чл. 7, ал. 2 

от Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на 
енергийните обекти се допуска намален сервитут 
с ширина по 0,6 м от двете страни на кабелната 
линия поради стеснения полски път (ПИ с идент. 
78570.8.31), който е 3,5 м. Решението подлежи 
на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ 
чрез Общинския съвет – Пазарджик, пред Ад-
министративния съд – Пазарджик, в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
7972

3. – Община Перущица на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица, 
че е внесен проект за: „ПУП – парцеларен план 
за трасе на нов водопровод и подземен кабел 
до новообразувано УПИ 270.18 за складови 
дейности и жил. стр., местност Манолева нива, 
съответстващ на ПИ 55909.270.18 по КККР на 
гр. Перущица, община Перущица, област Плов-
див“. Проектът е на разположение в сградата 
на Община Перущица, ул. Отец Паисий № 2, 
дирекция САБХДЕП, ет. 3, стая 9, и може да 
бъде разгледан от заинтересованите лица всеки 
работен ден от 8 до 17 ч. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
могат да се запознаят с представения ПУП – ПП 
в сградата на Община Перущица и да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
7974

24. – Община Русе на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен про-
ект за ПУП – парцеларен план за техническа 
инфраструктура извън урбанизираната терито-
рия – външно ел. захранване и външна водопро-
водна връзка до ПИ 65348.66.7 в м. Люцерните, 
землище на с. Сандрово, община Русе, през 
имоти с идентификатори 65348.68.65 с НТП – „За 
селскостопански, горски, ведомствен път“, и 
65348.68.173 с НТП – „За местен път“, общинска 
публична собственост. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародва-
нето в „Държавен вестник“ заинтересованите 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общин-
ската администрация.
7950

7. – Община Садово, област Пловдив, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за оп-
ределяне на трасе на кабелна линия СН 20 
КВ от РУ 20 КВ в ПИ № 36676.86.39 по КК 
на с. Катуница, намиращ се в м. Чикура по 
вътрешнозаводска П/СТ „Спиртна фабри-
ка“ – I – 135.137.138.139.855.928.1239, произв. и 
складова дейност, кв. 32 по плана на с. Катуница, 
община Садово. Проектът се намира в сградата 
на Община Садово и може да бъде разгледан от 
заитересованите страни. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародва-
нето в „Държавен вестник“ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта за подробен 
устройствен план до кмета на община Садово.
7893

854. – Община Трявна на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 181 от 
30.11.2022 г. на Общинския съвет – Трявна, е одо-
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брен подробен устройствен план – план за улична 
регулация за улица с о.т. 1 – о.т. 2 – о.т. 3 – 
о.т. 4 – о.т. 5 – о.т. 6 – о.т. 7 – о.т. 8 – о.т. 9 
по кадастралния и регулационния план на 
гр. Плачковци, община Трявна, както следва: С 
ПУП – план за улична регулация се променят 
оста и габаритът на уличното платно, като се 
предвижда проектиране на нова ос на улицата, 
обособяване на пътно платно с ширина 6 м и 
5,50 м и тротоар с променлива ширина от двете 
страни на улицата. Промените са съобразени 
със съществуващото положение на улицата, с 
прилежащата инфраструктура и с изградените 
комуникации. Проектирани са 29 броя нови 
осови точки с номера от 500 до 618. С ПУП се 
предвижда коригиране на уличнорегулационните 
линии на засегнатите урегулирани поземлени 
имоти от кв. 39, 38 и 37, като същите се поста-
вят в съответствие с имотните граници на ПИ 
с пл. № 541 от кв. 39; ПИ с пл. № 1344, 1345, 
217, 216 от кв. 38; ПИ с пл. № 452, 453, 454, 
455, 447, 444 от кв. 37 от кадастралния план на 
гр. Плачковци. След изменението се формират 
нови УПИ, както следва:

УПИ VI-541, кв. 39, с проектна площ 690 кв. м;
УПИ ХІІІ – озеленяване, кв. 38, с проектна 

площ 11 268 кв. м;
УПИ XXI-217, кв. 38, с проектна площ 647 

кв. м;
УПИ XXII-216, кв. 38, с проектна площ 976 

кв. м;
УПИ XVIІІ – озеленяване, кв. 38, с проектна 

площ 772 кв. м;
УПИ VIII-452, кв. 37, с проектна площ 484 

кв. м;
УПИ ІХ-453, кв. 37, с проектна площ 537 кв. м;
УПИ Х-454, кв. 37, с проектна площ 467 кв. м;
УПИ XI-455, кв. 37, с проектна площ 520 кв. м;
УПИ XII-447, кв. 37, с проектна площ 379 кв. м;
УПИ ХIII-444, кв. 37, с проектна площ 

376 кв. м.
УПИ I – озеленяване, кв. 37, с проектна 

площ 414 кв. м.
Съгласно чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението 

подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об-
народването в „Държавен вестник“ чрез Община 
Трявна до Административния съд – Габрово.
7975

9. – Община Чирпан на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 550 от 
25.11.2022 г. на Общинския съвет – Чирпан, е 
одобрен проект за изменение на ПУП – план 
за улична регулация (ПУР) на улица-тупик с 
о.т. 266 ÷ 265 ÷ 264 и план за регулация (ПР) за 
УПИ VI – ЗНА „Ангел Пеев“, в кв. 7 по плана 
на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара 
Загора, предвиждащ: промяна на регулацията 
от юг, като отпада предвиденото изграждане 
на тупик към улица с о.т. 264, 265, 266 и се 
образува нов УПИ VI – ЗНА „Ангел Пеев“, в 
кв. 7 по плана на гр. Чирпан, община Чирпан. 
Заличаване на о.т. 266 и образуване на нова 
о.т. 266а. Привеждане на променената улична 
регулация в съответствие с границите на имот с 
идентификатор 81414.501.58 по КККР на гр. Чир-
пан. Решението, с което е одобрен проектът 
за ПУП – план за улична регулация (ПУР) на 
улица-тупик с о.т. 1011 ÷ 1012 ÷ 1013 и план за 
регулация (ПР) за УПИ ІII-298 в кв. 7 по плана 

на гр. Чирпан, община Чирпан, област Стара 
Загора, от Общинския съвет – Чирпан, може 
да се обжалва или протестира в 30-дневен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ пред Административния съд – Стара 
Загора, чрез Общинския съвет – Чирпан, съ-
гласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
7958

18. – Община Чирпан на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 551 от 
25.11.2022 г. на Общинския съвет – Чирпан, е 
одобрен проект за изменение на ПУП – план за 
улична регулация (ПУР) на улица с о.т. 86 ÷ 114 
и план за регулация – ПР за УПИ VIII-185, кв. 22 
по плана на с. Средно градище, община Чирпан, 
област Стара Загора, предвиждащ изменение на 
регулационния план за УПИ VIII-185 в кв. 22 
и улица с о.т. 86 ÷ 114 по плана на с. Средно 
градище, така че уличнорегулационната линия 
да съвпадне със съществуващата на място кадас-
трална граница на имот с планоснимачен номер 
185 в кв. 22, поради неприложена регулация 
на улица с о.т. 86 ÷ 114 по плана на с. Средно 
градище, като ширината на улицата в измене-
ния участък от 8 м става 7,05 м, вследствие на 
което квадратурата на новообразувания УПИ 
VIII-185 се променя на 1380 кв. м. Решението на 
Общинския съвет – Чирпан, с което е одобрен 
проектът за изменение на ПУП – план за регу-
лация (ПР) за УПИ VIII-185, кв. 22, и план за 
улична регулация (ПУР) за улица с о.т. 86 ÷ 114 
по регулационния план на с. Средно градище, 
община Чирпан, област Стара Загора, може да 
се обжалва или протестира в 30-дневен срок 
от обнародването на обявлението в „Държавен 
вестник“ пред Административния съд – Стара 
Загора, чрез Общинския съвет – Чирпан, съ-
гласно чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ.
7959

12. – Община с. Ружинци, област Видин, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработена актуализация на идеен проект и 
изработване на подробен устройствен план, план 
за регулация и застрояване и парцеларен план и 
технически проект на жп участък Видин – Мед-
ковец по проект: „Проектиране на строителство 
на железопътна линия Видин – София: Актуали-
зация на проекта и подготовка на железопътен 
участък Видин – Медковец“ с възложител: ДП 
„Национална компания „Железопътна инфра-
структура“. I. ПУП – ПП с. Дреновец, община 
Ружинци, област Видин – ревизия: подробен 
устройствен план – парцеларен план за терито-
риите, необходими за изграждане на жп линия 
Видин – София, участък Видин – Медковец, раз-
положени в землището на с. Дреновец, община 
Ружинци, област Видин; основание на ревизията: 
влязла в сила Заповед за изменение на КККР 
№ КД-14-57 от 16.06.2020 г. на изп. директор на 
АГКК; влязла в сила Заповед за изменение на 
КККР № 18-12332-3.11.2021 от 3.11.2021 г. на начал-
ника на СГКК – Видин; II. ПУП – ПП, с. Топо-
ловец, община Ружинци, област Видин – ревизия: 
подробен устройствен план – парцеларен план за 
териториите, необходими за изграждане на жп 
линия Видин – София, участък Видин – Медко-
вец, разположени в землището на с. Тополовец, 
община Ружинци, област Видин; основание за 
ревизията: влязла в сила Заповед за изменение 
на КККР № КД-14-54 от 11.06.2020 г. на изп. 
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директор на АГКК; III. ПУП – ИПРЗ, с. Дрено-
вец, община Ружинци, област Видин – ревизия: 
проект за изменение на подробен устройствен 
план – план за регулация и застрояване на имо-
ти, попадащи в урбанизираната територия на 
с. Дреновец, община Ружинци, област Видин, и 
засегнати от трасето на жп линията Видин – Со-
фия, участък Видин – Медковец; основание за 
ревизията: влязла в сила Заповед за одобрение 
на КККР № РД-18-16 от 26.01.2022 г. на изп. 
директор на АГКК. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица 
могат да се запознаят с предложения проект в 
сградата на Община Ружинци и да направят 
писмени възражения, предложения и искания 
по проекта до общинската администрация.
7884

Върховният административен съд на ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобща-
ва, че е постъпила жалба от К.В.С., с която се 
оспорва чл. 22, ал. 2, 5 и 6 от Наредба № 22 от 
16.07.2009 г. за Централния кредитен регистър, 
приета от Управителния съвет на Българската 
народна банка (Наредбата), в частта на изразите 
„нотариален/нотариално“, по която е образувано 
адм. д. № 7093/2022 г. по описа на Върховния 
административен съд, седмо отделение, насро-
чено за 5.06.2023 г. от 11 ч. в зала № 3.
7937

Върховният административен съд на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е постъпило оспорване от К.В.В. срещу § 41, 
т. 1 от заключителната разпоредба на Наредбата 
за изменение и допълнение на Наредба № 38 от 
16.04.2004 г. за условията и реда за провежда-
нето на изпитите на кандидати за придобиване 
на правоспособност за управление на моторно 
превозно средство и реда за провеждане на 
проверовъчни изпити, обн., ДВ, бр. 30 от 13 
април 2021 г.; изм., бр. 55 от 15 юли 2022 г., в 
частта, касаеща влизането в сила на § 10, т. 3 
относно чл. 15, ал. 4 относно оборудването с 
техническо средство за определяне на маршру-
та, а именно 24 месеца след обнародването є 
в „Държавен вестник“, по което е образувано 
адм. д. № 7812/2022 г. по описа на Върховния 
административен съд, насрочено за 15.02.2023 г., 
14 ч., трета зала.
7938

Плевенският районен съд, 9-и граждански 
състав, призовава ответника Дамир Сулевич, 
роден на 11.04.1988 г., гражданин на Републи-
ка Сърбия, в момента с неизвестен по делото 
адрес, в двуседмичен срок от публикацията в 
„Държавен вестник“ да се яви в Плевенския 
районен съд, стая № 114, за връчване на препис 
от искова молба ведно с приложенията по гр. 
д. № 5670/2022 г. на ПлРС. Гражданско дело 
№ 5670/2022 г. на РС – Плевен, е образувано 
по предявен от Лила Николова Николова иск с 
правно основание чл. 127а от СК. В случай че не 
се яви, за да получи съдебните книжа в указания 
срок, съдът ще му назначи особен представител 
на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
7963

Варненският окръжен съд, ХІІ състав, обявява, 
че е образувано гр. д. № 2314 по описа за 2019 г. 
на ВОС, ХІІ състав, по искания на КПКОНПИ 
за отнемане на имущество, както следва:

От Сашо Андреев Ангелов, ЕГН 5703040948, 
и Дияна Стоянова Ангелова, ЕГН 5911251078, по 
чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– 1100 кв. м ид. ч. от дворно място с идентифи-
катор № 20482.304.415, намиращо се в гр. Девня, 
област Варна, кв. Река Девня, ул. Марцианопол 
№ 25, цялото с площ 2737 кв. м, при граници: 
имот № 20482.304.177, отделно от сградите, при-
добит с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 169, том III, рег. № 3651, 
дело № 479/2011 г., вписан в Агенцията по впис-
ванията, Службата по вписванията – Девня, акт 
№ 135, том 8, дело № 1524/25.07.2011 г.

– Сумата 71 891,25 лв., получена при про-
дажбата на 700 кв. м ид. ч. от поземлен имот с 
идентификатор № 36868.201.335, намиращ се в 
с. Кипра, община Девня, област Варна, ул. Васил 
Белев № 2, целият с площ 1026 кв. м, заедно с 
построените в имота сгради с идентификатори 
36868.201.335.1 и 2, придобит чрез договор за 
продажба с н.а. № 57, том VIII, рег. № 6830, дело 
№ 869/11.12.2014 г., вписан в СВ – Девня, акт 
№ 106, том 14, дело № 2733/12.12.2014 г.

– Сумата 10 000 лв., получена при про-
дажбата на поземлен имот с идентификатор 
№ 36868.201.507, намиращ се в с. Кипра, общи-
на Девня, област Варна, ул. Христо Гайдаров 
№ 10, с площ 625 кв. м, придобит чрез договор 
за продажба с н.а. № 84, том VII, рег. № 6205, 
дело № 860/2015 г., вписан в СВ – Девня, акт 
№ 11, том 11, дело № 3161/25.11.2015 г.

– Лек автомобил „Опел Астра“ с рег. № В 
3252 НА, дата на първоначална регистрация 
10.06.1998 г., рама № W0L0TGF48W5207227, двига-
тел № X17DTL14318126, придобит на 12.03.2012 г.

От Сашо Андреев Ангелов, ЕГН 5703040948, 
и Дияна Стоянова Ангелова, ЕГН 5911251078, по 
чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 141 и 149 от 
ЗПКОНПИ:

– Сумата в размер 127 418,14 лв., представля-
ваща остатъкът от изтеглена сума от отпуснат 
на 20.02.2018 г. ипотечен кредит по разплаща-
телна сметка в левове № 25055496, открита на 
31.01.2018 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр 
Сашо Андреев Ангелов, като същият е необ-
служен, тъй като ап. 52 и ап. 55, придобити с 
парични средства с неустановен произход, са 
послужили за обезпечение на кредита.

– Сумата в размер 45 385,86 лв., предста-
вляваща разпределена сума за взискателя 
КПКОНПИ от извършена публична продан по 
изп.д. № 20217160400313 на ЧСИ Николай Георгиев 
с рег. № 716 и район на действие ВОС на апар-
тамент № 55 с идентификатор 10135.3517.472.1.55, 
намиращ се във Варна, бул. Вл. Варненчик № 165, 
бл. 27, вх. Г, ет. 5, с площ 102,72 кв. м.

От Сашо Андреев Ангелов, ЕГН 5703040948, 
и Дияна Стоянова Ангелова, ЕГН 5911251078, на 
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 2 и 
чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– Сумата в размер 15 646,64 лв., представлява-
ща непреобразуваната част от пазарната стойност 
към датата на продажбата на недвижим имот, 
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 130, том VI, рег. № 5539, 
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дело № 789 от 16.09.2016 г., вписан в Агенцията 
по вписванията, Служба по вписванията – Девня, 
акт № 117, том 11, дело № 2157/2016 г.

– Сумата в размер 70 000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажбата 
на недвижим имот, отчужден с нотариален 
акт за покупко-продажба на недвижим имот 
№ 60, том VI, рег. № 5858, дело № 882/2017 г., 
вписан в Агенцията по вписванията, Служба 
по вписванията – Девня, акт № 99, том 10, дело 
№ 1926/12.12.2017 г.

– Сумата в размер 23 826,50 лв., представлява-
ща непреобразуваната част от пазарната стойност 
към датата на продажбата на недвижим имот, 
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 148, том III, рег. № 3097, 
дело № 411/8.03.2012 г., вписан в Агенцията по 
вписванията, Служба по вписванията – Девня, 
акт № 22, том 8, дело № 1417/2012 г.

– Сумата в размер 6900 лв., представляваща 
непреобразуваната част от пазарната стойност към 
датата на продажбата на лек автомобил „Ауди А6“ 
с рег. № В 0472 РР, дата на първоначална регистра-
ция 2.01.1999 г., рама № WAUZZZ4BZXN052651, 
двигател № AFB090492, отчужден на 19.03.2012 г.

– Сумата в размер 7000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажбата 
на лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ В 3583 РР, дата на първоначална регистра-
ция 3.07.2002 г., рама № WVWZZZ3BZ3P055735, 
двигател № AVF236859, отчужден на 24.04.2012 г.

– Сумата в размер 1500 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажбата 
на лек автомобил „Мерцедес Е 270 ЦДИ“ с рег. 
№ В 2237 НА, дата на първоначална регистрация 
27.09.2002 г., рама № WDB2110161A018640, двига-
тел № 64796130005400, отчужден на 5.12.2015 г.

– Сумата в размер 23 000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажба-
та на лек автомобил „Мерцедес Ц 200“ с рег. 
№ В 0601 КТ, дата на първоначална регистрация 
28.08.2007 г., рама № WDD2040411F040820, двига-
тел № 27195030950033, отчужден на 20.09.2016 г.

– Сумата в размер 22 000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажба-
та на лек автомобил „Мерцедес Е 220“ с рег. 
№ В 4092 НК, дата на първоначална регистрация 
13.04.2010 г., рама № WDD2120051A219945, дви-
гател № 65192530210937, отчужден на 4.03.2015 г.

– Сумата в размер 1000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажбата 
на товарен автомобил „Форд Транзит 190“ с рег. 
№ В 1578 НМ, дата на първоначална регистрация 
7.01.1998 г., рама № WF0AXXBDVAVA75505, без 
№ на двигател, отчужден на 27.03.2017 г.

– Сумата в размер 4000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажба-
та на лек автомобил „Мерцедес С 320“ с рег. 
№ В 9797 ВА, дата на първоначална регистрация 
13.03.2001 г., рама № WDB2200261A200913, дви-
гател № 61396030048067, отчужден на 4.04.2016 г.

– Сумата в размер 4000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажбата 
на лек автомобил „Фолксваген Пасат“ с рег. 
№ В 3571 ВВ, дата на първоначална регистрация 
9.06.2011 г., рама № WVWZZZ3CZBP360161, без 
№ на двигател, отчужден на 6.04.2016 г.

От Сашо Андреев Ангелов, ЕГН 5703040948, на 
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и 
чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– Сумата в размер 4900 лв., представляваща 
равностойността на 49 дружествени дяла в „Анис 
06“ – ООД, ЕИК 148007863.

– Сумата в размер 32 166,85 лв., представля-
ваща извършени вноски в периода 2014 – 2016 г. 
по спестовен влог в левове № 20526291 в „Банка 
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Сашо Андреев Ангелов, 
ЕГН 5703040948.

– Сумата в размер 36 249,30 лв., предста-
вляваща постъпили суми от трети лица в пе-
риода 2014 – 2017 г. по спестовен влог в левове 
№ 20526291 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр 
Сашо Андреев Ангелов, ЕГН 5703040948.

– Сумата в размер 1483,85 лв., представля-
ваща постъпили суми от трети лица в периода 
2014 – 2017 г. по спестовен влог в евро № 21948791, 
от който сумите са постъпили чрез трансфер по 
спестовен влог в левове № 20526291 в „Банка 
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Сашо Андреев Ангелов, 
ЕГН 5703040948.

– Сумата в размер 25,12 лв., представляваща 
налични средства в края на проверявания период 
(крайно салдо), формирана от суми от трети лица 
по спестовен влог в евро № 21948791, от който 
сумите са постъпили по сметката чрез трансфер 
от спестовен влог в левове № 20526291 в „Банка 
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Сашо Андреев Ангелов, 
ЕГН 5703040948.

– Сумата в размер 33 057,32 евро с левова 
равностойност 64 654,50 лв., представляваща 
извършени вноски в периода 2014 – 2017 г. по 
спестовен влог в евро № 201948791 в „Банка 
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Сашо Андреев Ангелов, 
ЕГН 5703040948.

– Сумата в размер 5985 евро с левова равно-
стойност 11 705,64 лв., представляваща постъпи-
ли суми от трети лица в периода 2014 – 2017 г. 
по спестовен влог в евро № 201948791 в „Банка 
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Сашо Андреев Ангелов, 
ЕГН 5703040948.

– Сумата в размер 31,05 евро с левова рав-
ностойност 60,73 лв., представляваща налични 
средства към края на проверявания период 
(крайно салдо), формирана от вноска през 2017 г. 
по спестовен влог в евро № 201948791 в „Банка 
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Сашо Андреев Ангелов, 
ЕГН 5703040948.

– Сумата в размер 5490 лв., представляваща 
извършени вноски в периода 2011 г. – 2012 г., 
удържани за погасяване на кредитни задължения 
по дебитна сметка в левове № BG26 UNCR 9660 
0017 3016 17 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с ти-
туляр Сашо Андреев Ангелов, ЕГН 5703040948.

– Сумата в размер 4975 лв., представляваща 
извършени вноски в периода 2010 г. – 2011 г., 
удържани за погасяване на кредитни задължения 
по погасителна сметка по кредитна карта в левове 
№ BG19 UNCR 7000 1519 7357 82 в „УниКредит 
Булбанк“ – АД, с титуляр Сашо Андреев Ангелов, 
ЕГН 5703040948.

– Сумата в размер 24 лв., представляваща 
извършена вноска, удържана през 2010 г. за 
погасяване на кредитни задължения по дебитна 
сметка в левове № BG26 UNCR 9660 0017 3016 17, 
от която сумата е постъпила по сметката чрез 
трансфер от погасителна сметка по кредитна 
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карта в левове № BG19 UNCR 7000 1519 7357 82 
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Сашо 
Андреев Ангелов, ЕГН 5703040948.

– Сумата в размер 12 500 евро с левова рав-
ностойност 24 375 лв., представляваща извършени 
вноски по многофакторен спестовен влог в евро 
№ BG14 UNCR 7000 4514 8061 33 в „УниКредит 
Булбанк“ – АД, с титуляр Сашо Андреев Анге-
лов, ЕГН 5703040948, преведени на 30.11.2012 г. 
по сметка на „Анис 06“ – ООД, ЕИК 148007863.

– Сумата в размер 15 900 евро с левова равнос-
тойност 31 097,70 лв., представляваща извършени 
вноски по многофакторен спестовен влог в евро 
№ BG14 UNCR 7000 4514 8061 33 в „УниКредит 
Булбанк“ – АД, с титуляр Сашо Андреев Ангелов, 
ЕГН 5703040948, преведени на 30.03.2016 г. по 
сметка на Дияна Сашева Ангелова (дъщеря на 
проверяваното лице, при навършено пълнолетие).

– Сумата в размер 37 141,73 евро с левова рав-
ностойност 72 307,59 лв., представляваща извър-
шени вноски в периода 30.11.2012 г. – 18.03.2016 г. 
по многофакторен спестовен влог в евро № BG14 
UNCR 7000 4514 8061 33 в „УниКредит Бул-
банк“ – АД, с титуляр Сашо Андреев Ангелов, 
ЕГН 5703040948.

– Сумата в размер 834,64 евро с левова рав-
ностойност 1632,41 лв., представляваща плате-
ни лихви върху извършени вноски в периода 
30.11.2012 г. – 18.03.2016 г. по многофакторен 
спестовен влог в евро № BG14 UNCR 7000 4514 
8061 33 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр 
Сашо Андреев Ангелов, ЕГН 5703040948.

– Сумата в размер 48 001,84 евро с левова 
равностойност 93 883,44 лв., представляваща 
извършени вноски в периода 2013 г. – 2014 г. по 
тримесечен стандартен депозит в евро № BG14 
UNCR 7000 2520 9342 73 в „УниКредит Бул-
банк“ – АД, с титуляр Сашо Андреев Ангелов, 
ЕГН 5703040948, вноски и лихви по депозит ро-
када в левове № BG16 UNCR 7000 2519 3478 02, 
постъпили по сметката чрез трансфер, преведени 
по сметка на Дияна Сашева Ангелова (дъщеря 
на проверяваното лице, при пълнолетие).

– Сумата в размер 23 812 евро с левова равнос-
тойност 46 379,62 лв., представляваща извършени 
вноски в периода 2013 г. – 2016 г. по тримесечен 
стандартен депозит в евро № BG14 UNCR 7000 
2520 9342 73 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с ти-
туляр Сашо Андреев Ангелов, ЕГН 5703040948.

– Сумата в размер 2350 евро с левова рав-
ностойност 4596,20 лв., представляваща платена 
лихва по тримесечен стандартен депозит в евро 
№ BG14 UNCR 7000 2520 9342 73 в „УниКредит 
Булбанк“ – АД, с титуляр Сашо Андреев Ан-
гелов, ЕГН 5703040948, начислена по депозит 
рокада в левове № BG16 UNCR 7000 2519 3478 
02, формиран от извършени вноски, постъпила 
по сметката чрез трансфер през 2013 г.

– Сумата в размер 15,54 евро, равняващи се на 
30,39 лв., представляваща получени недеклари-
рани наеми през 2010 г. по стандартна спестовна 
сметка в евро № BG56 UNCR 7000 4509 9650 77 
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Сашо 
Андреев Ангелов, ЕГН 5703040948.

– Сумата в размер 2300 евро, равняващи се 
на 4478,10 лв., представляваща изплатена лихва 
през 2010 г. по стандартна спестовна сметка в 
евро № BG56 UNCR 7000 4509 9650 77 в „Уни-
Кредит Булбанк“ – АД, с титуляр Сашо Андреев 

Ангелов, ЕГН 5703040948, начислена по депозит 
рокада в евро № BG50 UNCR 7000 2519 8461 58.

– Сумата в размер 2000 евро, равняващи се 
на 3911,66 лв., представляваща изплатена лихва 
през 2011 г. по стандартна спестовна сметка в 
евро № BG56 UNCR 7000 4509 9650 77 в „Уни-
Кредит Булбанк“ – АД, с титуляр Сашо Андреев 
Ангелов, ЕГН 5703040948, начислена по депозит 
рокада в евро № BG90 UNCR 7000 2519 9901 62.

– Сумата в размер 1025,64 евро, равняващи се 
на 2000 лв., представляваща част от извършена 
вноска на 15.01.2010 г. по депозит рокада в левове 
№ BG16 UNCR 7000 2519 3478 02, от който сумата 
е постъпила чрез трансфери по стандартна спес-
товна сметка в евро № BG56 UNCR 7000 4509 9650 
77 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Сашо 
Андреев Ангелов, ЕГН 5703040948, и е преведена 
по сметка на „Анис 06“ – ООД, ЕИК 148007863.

– Сумата в размер 50 000 лв., представляваща 
изплатена сума през 2013 г. по дебитна сметка 
в левове № BG25 UNCR 9660 1017 3016 01 в 
„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Сашо 
Андреев Ангелов, ЕГН 5703040948, от тримесечен 
стандартен депозит в левове № BG78 UNCR 7000 
2520 5722 81, формирана от извършена вноска, 
постъпила по сметката чрез трансфер.

– Сумата в размер 15 625 лв., представляваща 
изплатени лихви по депозити, формирани от 
извършени вноски, постъпили чрез трансфер по 
дебитна сметка в левове № BG25 UNCR 9660 1017 
3016 01 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр 
Сашо Андреев Ангелов, ЕГН 5703040948.

– Сумата в размер 627,18 лв., представляваща 
извършени вноски по дебитна сметка в левове 
№ BG25 UNCR 9660 1017 3016 01 в „УниКредит 
Булбанк“ – АД, с титуляр Сашо Андреев Ангелов, 
ЕГН 5703040948.

– Сумата в размер 47 217,50 лв., представля-
ваща постъпили суми от трети лица в периода 
2013 г. – 2017 г. по дебитна сметка в левове 
№ BG25 UNCR 9660 1017 3016 01 в „УниКредит 
Булбанк“ – АД, с титуляр Сашо Андреев Ангелов, 
ЕГН 5703040948.

– Сумата в размер 2800 лв., представляваща 
изплатени лихви по дебитна сметка в левове 
№ BG25 UNCR 9660 1017 3016 01 в „УниКредит 
Булбанк“ – АД, с титуляр Сашо Андреев Анге-
лов, ЕГН 5703040948, по депозити, формирани 
от извършени вноски, преведени по сметка на 
„Анис 06“ – ООД, ЕИК 148007863.

– Сумата в размер 400 лв., представляваща 
извършена вноска на 30.01.2014 г., удържана за 
погасяване на задължения по заема по дебитна 
сметка в левове № BG25 UNCR 9660 1017 3016 01 
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Сашо 
Андреев Ангелов, ЕГН 5703040948.

– Сумата в размер 4397,78 лв., представля-
ваща постъпили суми от трети лица в периода 
2013 г. – 2014 г., удържани за погасяване на за-
дължения по заема по дебитна сметка в левове 
№ BG25 UNCR 9660 1017 3016 01 в „УниКредит 
Булбанк“ – АД, с титуляр Сашо Андреев Ангелов, 
ЕГН 5703040948.

– Сумата в размер 2440,24 лв., представлява-
ща извършени погасителни вноски по усвоения 
потребителски кредит в левове № 4735410122, от-
пуснат на 12.08.2014 г. и погасен на 15.08.2015 г. в 
„Ти Би Ай Банк“ – АД, с титуляр Сашо Андреев 
Ангелов, ЕГН 5703040948.
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– Сумата в размер 46 000 лв., представляваща 
извършени допълнителни парични вноски през 
2014 г. в „Демстрой – 1“ – ЕООД, ЕИК 200368417.

– Сумата в размер 138 000 лв., представляваща 
извършени допълнителни парични вноски през 
2015 г. в „Демстрой – 1“ – ЕООД, ЕИК 200368417.

От Дияна Стоянова Ангелова, ЕГН 5911251078, 
на основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 4 
и чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– Сумата в размер 5000 евро с левова равнос-
тойност 9779,15 лв., представляваща извършена 
вноска на 27.07.2017 г. по срочен депозит в евро 
№ 24585839 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр 
Дияна Стоянова Ангелова, ЕГН 5911251078.

– Сумата в размер 19 550 евро с левова равнос-
тойност 38 236,48 лв., представляваща извършена 
вноска през 2010 г. по спестовен влог в евро 
№ 23875986 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр 
Дияна Стоянова Ангелова, ЕГН 5911251078.

– Сумата в размер 249,26 евро с левова рав-
ностойност 487,51 лв., представляваща изплате-
ни лихви върху извършена вноска през 2010 г. 
по спестовен влог в евро № 23875986 в „Банка 
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Дияна Стоянова Анге-
лова, ЕГН 5911251078.

– Сумата в размер 27 939,50 лв., представлява-
ща извършени вноски през 2011 г. по спестовен 
влог в левове № 19137104 в „Банка ДСК“ – ЕАД, 
с титуляр Дияна Стоянова Ангелова, ЕГН 
5911251078.

– Сумата в размер 308,79 лв., представляваща 
изплатени лихви върху извършени вноски през 
2011 г. по спестовен влог в левове № 19137104 в 
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Дияна Стоянова 
Ангелова, ЕГН 5911251078.

– Сумата в размер 4540 евро с левова равнос-
тойност 8879,47 лв., представляваща извършени 
вноски по спестовен влог в евро № 19680729 в 
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Дияна Стоянова 
Ангелова, ЕГН 5911251078.

– Сумата в размер 56,78 евро, равняващи се 
на 111,05 лв., представляваща платени лихви 
върху извършени вноски по спестовен влог в 
евро № 19680729 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титу-
ляр Дияна Стоянова Ангелова, ЕГН 5911251078.

– Сумата в размер 14 000 лв., представляваща 
извършени вноски в периода 2013 г. – 2014 г. по 
спестовен влог в левове № 20734161, открит на 
3.01.2013 г. и закрит на 25.01.2017 г. в „Банка 
ДСК“ – ЕАД, с титуляр Дияна Стоянова Ан-
гелова.

– Сумата в размер 6000 лв., представляваща 
извършени вноски през 2011 г. по спестовен влог 
в левове № 19680633 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с ти-
туляр Дияна Стоянова Ангелова, ЕГН 5911251078.

– Сумата в размер 5900 лв., представляваща 
част от извършена вноска по спестовен влог в 
евро № 23875986 през 2016 г., от който сумите 
са постъпили чрез трансфер от спестовен влог в 
левове № 19680633 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титу-
ляр Дияна Стоянова Ангелова, ЕГН 5911251078.

– Сумата в размер 22,85 лв., представляваща 
наличност към края на проверявания пери-
од (крайно салдо) по спестовен влог в левове 
№ 19680633 в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр 
Дияна Стоянова Ангелова, ЕГН 5911251078, фор-
мирана от част от извършена вноска по спестовен 
влог в евро № 23875986 през 2016 г., от който 
сумите са постъпили по сметката чрез трансфер.

– Сумата в размер 1350,82 евро с левова рав-
ностойност 2641,97 лв., представляваща изплатени 
лихви върху вноска, изтеглени през 2010 г. и 
2011 г., по тримесечен стандартен депозит в евро 
№ BG67 UNCR 7000 2512 6073 24 в „УниКредит 
Булбанк“ – АД, с титуляр Дияна Стоянова Ан-
гелова, ЕГН 5911251078.

– Сумата в размер 210,75 евро с левова рав-
ностойност 412,19 лв., представляваща постъпила 
сума от трето лице, изтеглена през 2010 г., по 
тримесечен стандартен депозит в евро № BG67 
UNCR 7000 2512 6073 24 в „УниКредит Бул-
банк“ – АД, с титуляр Дияна Стоянова Ангелова, 
ЕГН 5911251078.

– Сумата в размер 2738,43 евро с левова рав-
ностойност 5355,91 лв., представляваща изплатени 
лихви по тримесечен стандартен депозит в евро 
№ BG67 UNCR 7000 2512 6073 24 в „УниКредит 
Булбанк“ – АД, с титуляр Дияна Стоянова Ан-
гелова, ЕГН 5911251078, върху вноска по девет-
месечен депозит в евро № BG23 UNCR 7000 2519 
3358 42, изтеглени през 2011 г.

– Сумата в размер 5000 евро, равняващи 
се на 9779,15 лв., представляваща извършени 
вноски на 30.01.2017 г. по тримесечен стандартен 
депозит в евро № BG78 UNCR 7000 2520 7690 94 
в „УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Дияна 
Стоянова Ангелова, ЕГН 5911251078.

– Сумата в размер 2531,43 евро, равняващи 
се на 4951,05 лв., представляваща изплатени 
лихви по тримесечен стандартен депозит в евро 
№ BG78 UNCR 7000 2520 7690 94 в „УниКредит 
Булбанк“ – АД, с титуляр Дияна Стоянова Анге-
лова, ЕГН 5911251078, начислени по тримесечен 
стандартен депозит в евро № BG67 UNCR 7000 
2512 6073 24, формиран от извършени вноски.

– Сумата в размер 52 098,54 евро, равняващи 
се на 101 393,87 лв., представляваща извършени 
вноски и изплатени лихви по тях по тримесечен 
стандартен депозит в евро № BG78 UNCR 7000 
2520 7690 94 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с ти-
туляр Дияна Стоянова Ангелова, ЕГН 5911251078, 
начислени по тримесечен стандартен депозит в 
евро № BG67 UNCR 7000 2512 6073 24.

– Сумата в размер 176,24 евро, равняващи 
се на 344,70 лв., представляваща налични суми 
към края на проверявания период (крайно сал-
до) по тримесечен стандартен депозит в евро 
№ BG78 UNCR 7000 2520 7690 94 в „УниКредит 
Булбанк“ – АД, с титуляр Дияна Стоянова Анге-
лова, ЕГН 5911251078, формирана от извършена 
вноска и платени лихви върху вноски.

От Николай Сашев Ангелов, ЕГН 7601101047, на 
основание чл. 151 във връзка с чл. 144, чл. 142, ал. 2, 
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– Сумата в размер 101 104,25 лв., представлява-
ща непреобразуваната част от пазарната стойност 
към датата на продажбата на недвижим имот, 
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 198, том IV, рег. № 5473, 
дело № 602 от 29.06.2016 г., вписан в Агенцията 
по вписванията, Служба по вписванията – Варна, 
акт № 126, том XL, дело № 8494/2016 г.

– Сумата в размер 31 104,25 лв., представлява-
ща непреобразуваната част от пазарната стойност 
към датата на продажбата на недвижим имот, 
отчужден с нотариален акт за покупко-продажба 
на недвижим имот № 197, том IV, рег. № 5472, 
дело № 601 от 28.06.2016 г., вписан в Агенцията 
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по вписванията, Служба по вписванията – Варна, 
акт № 52, том XL, дело № 8408/2016 г.

От Дияна Сашева Ангелова, ЕГН 9406011092, 
на основание чл. 151 във връзка с чл. 144, чл. 142, 
ал. 2, т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– Сумата в размер 30 000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажбата 
на недвижим имот, отчужден с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот, вписан 
в Агенцията по вписванията, Служба по впис-
ванията – Девня, акт № 15/5.04.2013 г., том 4.

– Сумата в размер 10 000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажбата 
на лек автомобил „Мерцедес С 320 ЦДИ“ с рег. 
№ В 5231 НС, дата на първоначална регистрация 
9.01.2009 г., рама № WDD2211221A223628, двигател 
№ 64293040657325, отчужден на 8.07.2019 г.

От Сашо Емилов Ангелов, ЕГН 9803271064, на 
основание чл. 151 във връзка с чл. 144, чл. 142, ал. 2, 
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ:

– Сумата в размер 120 000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на продажбата 
на недвижим имот, отчужден с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 15, 
том I, рег. № 268, дело № 16 от 8.03.2018 г., впи-
сан в Агенцията по вписванията, Служба по 
вписванията – Варна, акт № 14, том ХIII, дело 
№ 2525/2018 г.

От Сашо Николаев Ангелов, ЕГН 8811181202, на 
основание чл. 146 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и 
чл. 141 от ЗПКОНПИ:

–  По з ем л ен  имо т  с  и д ен т ифи к а т о р 
№ 20482.501.1559, намиращ се в гр. Девня, 
ул. Кап. Петко Войвода № 6, с площ 505 кв. м, 
заедно с построените в имота: еднофамилна 
двуетажна жилищна сграда с идентификатор 
№ 20482.501.1559.1, със застроена площ 67 кв. м 
и обща застроена площ 136 кв. м, постройка за 
допълващо застрояване с ид. № 20482.501.1559.3, 
площ 7 кв. м, гараж с ид. № 20482.501.1559.4, 
площ 19 кв. м, едноетажна жилищна сграда с 
ид. № 20482.501.1559.5, застроена площ 116 кв. м, 
едноетажна постройка с ид. № 20482.501.1559.6, 
застроена площ 20 кв. м, при граници на поземле-
ния имот: имоти № 20482.501.1561, 20482.501.1560, 
20482.501.1949, 20482.501.1558, 20482.501.2017, 
придобит чрез договор за продажба с н.а. № 140, 
том III, рег. № 2005, дело № 244/20.04.2015 г., 
вписан в СВ – Девня, акт № 88, том 4, дело 
№ 698/2015 г., алтернативно за отнемане на 
налично имущество, основано на твърдения, че 
разходите превишават приходите, с присъждане 
на разноските, както и юрисконсултско възна-
граждение.

Указва на заинтересованите лица, че следва 
да предявят претенциите върху имуществото в 
срок до първото съдебно заседание, насрочено 
на 21.04.2023 г. – 15,30 ч.
7940

Разградският окръжен съд на основание 
чл. 155, ал. 1 от ЗПКОНПИ уведомява, че има 
образувано гр. д. № 309/2022 г. въз основа на 
постъпило мотивирано искане от Комисията за 
противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество срещу Айлин 
Динчер Мустафа, ЕГН 9611015037, с постоянен и 
настоящ адрес: с. Равно, ул. Н. Парапунов № 10, 
община Кубрат, област Разград, с цена на иска 
на стойност 97 960,65 лв., както следва:

– сума в размер 27 000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на самостоятелно обособен обект в сграда – апар-
тамент № 13, с адм. адрес: гр. Кубрат, ул. Цар 
Освободител № 7, вх. В, ет. 5, област Разград;

– сума в размер 1300 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил, марка „Форд Мондео“, рег. 
№ РР1988АН, рама № WF0NXXGBBNWL36460, 
дата на първа рег. 10.09.1998 г.;

– сума в размер 14 000 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил „Мерцедес С 320 ЦДИ“, рег. 
№ РР9469ВМ, рама № WDD2210221A141572, дата 
на първа рег. 17.04.2007 г.;

– сума в размер 55 660,65 лв., представляваща 
непреобразуваната част от постъпили парични 
средства от трети лица без основание.

Делото е насрочено за разглеждане в откри-
то съдебно заседание на 20.03.2023 г. от 15 ч. в 
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1.

Указва на заинтересованите лица, че могат 
да предявят своите претенции върху посоченото 
имущество, както и датата, за която се насрочва 
първото по делото заседание, чрез предявяване 
на иск в двумесечен срок от обнародването на 
обявлението в „Държавен вестник“.
7986

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

18. – Управителният съвет на Съюза на метро-
лозите в България (СМБ), София, на основание 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 14 от устава на СМБ 
свиква общо събрание на 20.01.2023 г., петък, в 
15 ч. в седалището на съюза във ФНТС, София, 
ул. Г. С. Раковски № 108, при следния дневен ред: 
1. вземане на решение за явно гласуване; 2. отчет 
на УС на СМБ за дейността му през перио да от 
ноември 2019 г. до декември 2022 г.; 3. отчет на 
контролния съвет за периода 2019 г. – 2022 г.; 4. 
отчет на финансовата дейност на СМБ за пери-
ода 2019 г. – 2022 г.; 5. обсъждане и приемане 
на изменение и допълнение на устава на СМБ; 
6. избор на управителни органи на СМБ – пред-
седател, управителен съвет и контролен съвет; 
7. разни. За представители на общото събрание 
присъстват: членовете на УС и контролната ко-
мисия по право; за останалите членове, разделени 
по дружества, да бъде избиран 1 представител 
на всеки 5 членове. Разрешава се делегиране на 
представителен глас, но не повече от един. При 
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ 
и чл. 15 от устава на СМБ събранието ще започне 
един час по-късно от обявения на същото място.
8002

25. – Управителният съвет на Федерация на 
университетските синдикати, София, на осно-
вание чл. 23 от устава на ФУНИС във връзка с 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква X редовен конгрес на 
ФУНИС на 28.01.2023 г. от 9 ч. в София, в зала 
„Аула Максима“ на Университета по архитектура, 
строителство и геодезия, с адрес: бул. Хр. Смир-
ненски № 1, в новата сграда, при следния дневен 
ред: 1. избор на комисии и доклад на мандатната 
комисия; 2. отчет за дейността на ръководство-
то на ФУНИС; 3. отчет на контролния съвет и 
разисквания по докладите; 4. освобождаване на 
действащите председател, управителен съвет, из-
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пълнително бюро и контролен съвет на ФУНИС; 
5. избор на ръководни органи и контролен съвет; 
6. приемане на промени в устава на ФУНИС; 7. 
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 
от ЗЮЛНЦ конгресът ще се проведе същия 
ден един час по-късно, на същото място и при 
същия дневен ред независимо от броя на при-
състващите делегати. Материалите за конгреса 
са на разположение в кабинет № 110 – София, 
СУ „Св. Климент Охридски“ – Стопански фа-
култет, бул. Цариградско шосе № 125, блок 3, 
всеки работен ден от 9 до 12 ч.
7947

36. – Националният партиен съвет (НПС) 
на Политическа партия „Обединена социалде-
мокрация“ (ПП ОСД) на основание чл. 22, ал. 1 
и 3 от устава на ПП ОСД и решение на НПС 
от 12.11.2022 г. свиква Пети редовен конгрес 
на ПП ОСД на 28.01.2023 г. от 10 ч. в София, 
ул. Коломан № 6, при следния дневен ред: 1. 
доклад на председателя на ПП ОСД; 2. доклад 
на председателя на Националната контролна 
комисия (НКК); 3. приемане на промени в устава 
на ПП ОСД; 4. избор на ръководни органи на 
партията – членове на НПС, членове на НКК, 
председател на ПП ОСД; 5. приемане на насоки 
и действия на дейността на ПП ОСД. Регистра-
цията на делегатите на конгреса ще започне от 
9 ч. на 28.01.2023 г. При липса на кворум на 
основание чл. 26, ал. 2 от устава на ПП ОСД 
конгресът ще се проведе от 11 ч. независимо от 
броя на присъстващите делегати.
7966

10. – Управителният съвет на „Комисия за 
регионално и международно сътрудничество по 
проблемите на мобилността и комуникатив-
ността на хора с трайни увреждания“, София, 
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съб-
рание на сдружението на 2.02.2023 г. в 17 ч. в 
сградата на ул. Константин Преславски № 3 
в София, при следния дневен ред: 1. отчет на 
УС на КРМСПМКХТУ за 2022 г.; 2. приемане 
бюджета за 2023 г.; 3. разни. Материалите за 
общото събрание са на разположение на адреса 
на седалището му 10 дни преди събранието. Ре-
гистрацията ще започне в 16 ч. на 2.02.2023 г. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден в 18 ч., на 
същото място и при същия дневен ред незави-
симо от броя на присъстващите.
7948

594. – Адвокатският съвет на Адвокатската 
колегия – Благоевград, на основание чл. 81, 
ал. 1 и 2 от ЗА свиква редовно общо събрание 
на адвокатите, вписани в АК – Благоевград, на 
28 – 29.01.2023 г., с начало от 8 ч. в залата на АК 
в Благоевград, ул. Полковник Димов № 1, ет. 3, 
при следния дневен ред: 1. отчети на председа-
теля и секретаря на АС за дейността на АС през 

2022 г.; 2. доклад на КС; 3. отчет на ДС; 4. отчет 
на председателя на УС на ДФ за подпомагане 
на адвокати и служители от АК; 5. обсъждане 
и приемане на бюджет на АК – Благоевград за 
2023 г.; 6. обсъждане и приемане на бюджет на 
УС на ДФ за подпомагане на адвокати и слу-
жители от БАК за 2023 г.; 7. разни; 8. избор на 
делегати за общото събрание на адвокатите в 
страната. При липса на кворум на основание 
чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието се отлага с един 
час по-късно от обявения първоначален час 
независимо от броя на присъстващите членове. 
Регистрацията за участие в редовното общо съб-
рание се извършва в деня на общото събрание 
от 8 ч., като участниците лично или чрез адво-
кат – пълномощник, вписан в Благоевградската 
адвокатска колегия, при регистрацията си се 
легитимират с адвокатската карта и/или писмено 
пълномощно (за упълномощените). На основание 
чл. 81, ал. 7 от ЗА пълномощното се представя 
от упълномощителя в адвокатския съвет в деня 
преди събранието или от упълномощения при 
регистрацията му в деня на събранието.
7989

1. – Управителният съвет на „Клуб по борба, 
самбо и сумо „Марек – Дупница“, Дупница, на 
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо съ-
брание на сдружението на 31.01.2023 г. в 17 ч. в 
Дупница, област Кюстендил, ул. Дора Габе № 11, 
при следния дневен ред: 1. вземане на решение 
за промяна наименованието на сдружението; 2. 
вземане на решение за изменения и допълнения 
в устава на сдружението; 3. приемане отчета 
за дейността и ГФО на сдружението за 2022 г.; 
4. вземане на решение за освобождаване чле-
новете на управителния и контролния съвет 
на сдружението и избор на нов управителен и 
контролен съвет.
7976

42. – Адвокатският съвет на Адвокатската 
колегия – Монтана, на основание чл. 81, ал. 2 
от Закона за адвокатурата свиква редовно го-
дишно отчетно-изборно събрание на колегията 
на 28.01.2023 г. (събота) от 9 ч. в Монтана, хотел 
„Огоста“, конферентната зала, при следния дне-
вен ред: 1. отчет за дейността на адвокатския 
съвет  за 2022 г. и вземане на решения; 2. отчет 
на контролния съвет за 2022 г. и вземане на 
решение; 3. отчет за работата на дисциплинар-
ния съд; 4. приемане на бюджет на адвокатския 
съвет за 2023 г.; 5. определяне броя на членовете 
на адвокатския съвет, контролния съвет, дис-
циплинарния съд и избор на адвокатски съвет, 
председател на адвокатския съвет, контролен 
съвет, дисциплинарен съд и председател на 
дисциплинарния съд; 6. избор на делегати за 
общото събрание на адвокатите в страната; 7. 
въпроси, включени в дневния ред на основание 
чл. 81, ал. 3 от Закона за адвокатурата.
7960
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