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Президент на Републиката

 Указ № 105 за освобождаване на Ва
лентин Петров Модев от длъжност
та извънреден и пълномощен посланик 
на Република България в Република 
Панама 2

 Указ № 106 за назначаване на Милена 
Георгиева Иванова – извънреден и пъл
номощен посланик на Репуб лика Бълга
рия в Мексиканските съединени щати, 
и за извънреден и пълномощен посла
ник на Република България в Републи
ка Панама със седалище в гр. Мексико,
Мексикански съединени щати 2

Министерски съвет

 Постановление  № 113 от 29 март 
2021 г. за одобряване на допълнител
ни разходи и трансфери по бюджета 
на Министерството на здравеопаз
ването за 2021 г. за сметка на раз
ходи и/или трансфери по бюджетите 
на първостепенните разпоредители с 
бюджет по държавния бюджет и  суб
сидии и други текущи трансфери и ка
питалови трансфери за нефинансови
предприятия за 2021 г. 2

 Постановление  № 114 от 29 март 
2021 г. за изменение и допълнение на 
нормативни актове на Министерския
съвет 4

 Постановление  № 115  от 29 март 
2021 г. за изменение и допълнение на 
Устройствения правилник на Минис
терството на финансите, приет с 
Постановление № 353 на Министер
ския съвет от 2016 г. 6

 Решение № 274 от 29 март 2021 г. за 
откриване на процедура за възлага
не на концесия за морски плаж „Созо

пол – запад“, община Созопол, област
Бургас 9

 Решение № 276 от 29 март 2021 г. за 
определяне на концесионер на морски 
плаж „Кранево – север“, община Бал
чик, област Добрич 15

Министерство  
на здравеопазването

 Договор  № РД-НС-01-4-10  от 1 април 
2021 г. за изменение и допълнение на На
ционалния рамков договор за медицин
ските дейности между Нацио налната 
здравноосигурителна каса и Българ
ския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. 16

Министерство 
на финансите

 Правилник за изменение и допълнение 
на Правилника за прилагане на Закона
за данък върху добавената стойност 18

 Правилник за изменение и допълнение 
на Правилника за прилагане на Закона
за акцизите и данъчните складове 67

Министерство 
на вътрешните работи

 Инструкция за изменение на Ин
струкция № 8121з1008 от 24 август 
2015 г. за условията, реда за получа
ване и размера на стипендии на кур
сантите в Академията на Министер
ството на вътрешните работи редов
на форма на обучение и за условията и 
реда за получаване на полагащото им
се униформено облекло 68

Централна 
избирателна комисия

 Решение  № 2336-НС  от 30 март 
2021 г. относно изменение на изборна 
книга, утвърдена с Решение № 1954НС 
от 26 януари 2021 г. на ЦИК 68
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 113 
ОТ 29 МАРТ 2021 Г.

за одобряване на допълнителни разходи и 
трансфери по бюджета на Министерството 
на здравеопаз ването за 2021 г. за сметка на 
разходи и/или трансфери по бюджетите на 
първостепенните разпоредители с бюджет 
по държавния бюджет и субсидии и други 
текущи трансфери и капиталови трансфери 

за нефинансови предприятия за 2021 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи и 
трансфери в размер 96 000 000 лв. по бюджета 
на Министерството на здравеопазва нето за 
2021 г., както следва:

1. за увеличаване на разходите по „Полити-
ка в областта на промоцията, превенцията и 
контрола на общественото здраве“, бюджетна 
програма „Профилактика и надзор на зараз-
ните болести“, по бюджета на Министерство-
то на здравеопазването за 2021 г. в размер 
46 000 000 лв. за закупуване на лекарствения 
продукт Veklury (Ремдесивир) за лечение на 
COVID-19;

2. за увеличаване в размер 50 000 000 лв. 
на предоставения трансфер по бюджета на 
Националната здравноосигурителна каса за 
2021 г. за осигуряване на средства за заплащане 
на изпълнителите на медицинска помощ за 
работа при неблагоприятни условия по време 
на обявена извънредната епидемична обста-
новка поради епидемично разпространение 
на COVID-19 и до три месеца след нейното 
отменяне съгласно чл. 15а от Закона за мер-
ките и действията по време на извънредното 
положение, обявено с решение на Народното 
събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване 
на последиците, включително за заплащане 
на изпълнителите на медицинска помощ за 
поставяне на ваксини срещу COVID-19.

(2) Увеличава бюджетното взаимоотно-
шение на централния бюджет с бюджета на 
Министерството на здравеопазването за 2021 г. 
с 96 000 000 лв.

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 105
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Освобождавам Валентин Петров Модев 

от длъжността извънреден и пълномощен 
посланик на Република България в Република 
Панама.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на външните работи.

Издаден в София на 25 март 2021 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател: 

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

1857

УКАЗ № 106
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Назначавам Милена Георгиева Иванова –  

извънреден и пълномощен посланик на Репуб-
лика България в Мексиканските съединени 
щати, и за извънреден и пълномощен посланик 
на Република България в Република Панама 
със седалище в гр. Мексико, Мексикански 
съединени щати.

Изпълнението на указа възлагам на ми-
нистъра на външните работи.

Издаден в София на 25 март 2021 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател: 

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

1858
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(3) Със сумата по ал. 1, т. 1 да се увеличат 
показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.

(4) При реализирани икономии по ал. 1, 
т. 1 със същия размер може да се увеличи 
трансферът по ал. 1, т. 2.

Чл. 2. Средствата по чл. 1 се осигуряват за 
сметка на намаляване на утвърдените разхо-
ди, трансфери и бюджетни взаимоотношения 
съгласно приложението.

Чл. 3. (1) Първостепенните разпоредители 
с бюджет по държавния бюджет да извършат 
произтичащите промени по бюджетите си за 
2021 г., включително по области на политики/
функционални области и бюджетни програ-
ми, както и на относимите показатели по  
чл. 86, ал. 2 от Закона за публичните финанси, 
в т.ч. максималните размери на новите задъл-
жения за разходи, и да уведомят министъра 
на финансите.

(2) Министърът на финансите да извърши 
съответните промени по централния бюджет 
за 2021 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 106, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 77 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г. и чл. 109, ал. 2 и 3 от 
Закона за публичните финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на съответните разпоредители с бю-
джет съгласно приложението по чл. 2. 

§ 3. Постановлението влиза в сила от 26 
март 2021 г.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

Приложение
към чл. 2

Разпределение на намалението на разходите 
по приетите бюджети по чл. 4 – 47 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2021 г., на предоставените трансфери за 
други бюджети по чл. 18 и 19 от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г.,  на бюджетното взаимоотношение 
с централния бюджет на разпоредителите с 
бюджет по чл. 48 от Закона за държавния 
бюджет на Република България за 2021 г.  и 
на субсидиите и другите текущи трансфери 
и капиталовите трансфери за нефинансовите 
предприятия по чл. 49 от Закона за държав-
ния бюджет на Република България за 2021 г.

(в левове)

№   Сума

I.

Разпределение на намалението на разходи-
те по приетите бюджети по чл. 4 – 47 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2021 г. 

1. Сметна палата 179 800

№   Сума

2. Администрация на президента 74 500

3. Министерски съвет 1 091 000

4. Конституционен съд 46 300

5. Омбудсман 30 200

6. Министерство на финансите 5 627 600

7. Министерство на външните 
работи

1 250 500

8. Министерство на отбраната 13 497 300

9. Министерство на вътрешните 
работи

16 197 900

10. Министерство на правосъдието 3 029 900

11. Министерство на труда и социал-
ната политика

15 266 600

12. Министерство на здравеопаз-
ването

6 511 400

13. Министерство на образованието 
и науката

1 411 700

14. Министерство на културата 1 610 700

15. Министерство на околната среда 
и водите

536 900

16. Министерство на икономиката 841 600

17. Министерство на енергетиката 612 300

18. Министерство на туризма 208 100

19. Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството

7 565 600

20. Министерство на земеделието, 
храните и горите

2 022 200

21. Министерство на транспорта, 
информационните технологии 
и съобщенията

2 748 000

22. Министерство на младежта и 
спорта

701 400

23. Държавна агенция „Национална 
сигурност“

1 142 400

24. Комисия за разкриване на до-
кументите и за обявяване на 
принадлежност на български 
граждани към Държавна сигур-
ност и разузнавателните служби 
на Българската народна армия

36 100

25. Комисия за защита от дискри-
минация

26 400

26. Комисия за защита на личните 
данни

26 700

27. Комисия за противодействие 
на корупцията и за отнема-
не на незаконно придобитото 
имущество

194 300

28. Национална служба за охрана 397 700

29. Държавна агенция „Разузна-
ване“

414 900

30. Национален статистически ин-
ститут

236 600
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№   Сума

31. Комисия за защита на конку-
ренцията

48 500

32. Комисия за регулиране на съоб-
щенията

178 500

33. Съвет за електронни медии 24 200

34. Комисия за енергийно и водно 
регулиране

77 500

35. Агенция за ядрено регулиране 62 300

36. Държавна комисия по сигурност-
та на информацията

95 900

37. Държавна агенция „Държавен 
резерв и военновременни за-
паси“

405 700

38. Комисия за финансов надзор 163 600

39. Комисия за публичен надзор над 
регистрираните одитори

17 300

40. Централна избирателна коми-
сия

48 100

41. Държавен фонд „Земеделие“ 3 080 300

42. Национално бюро за контрол 
на специалните разузнавателни 
средства

14 100

43. Държавна агенция „Технически 
операции“

586 800

44. Държавна агенция „Електронно 
управление“

274 600

ВСИЧКО по I. 88 614 000

II.

Разпределение на намалението на предос-
тавените трансфери за други бюджети по 
чл. 18 и 19 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2021 г. 

1. Министерство на околната среда 
и водите

354 600

2. Министерство на икономиката 482 300

ВСИЧКО по II. 836 900

III.

Разпределение на намалението на бю-
джетното взаимоотношение с централния 
бюджет на разпоредителите с бюджет по 
чл. 48 от Закона за държавния бюджет на 
Република България за 2021 г. 

1. Българско национално радио 449 100

2. Българска национална теле-
визия

683 700

3. Българска телеграфна агенция 55 200

ВСИЧКО по III. 1 188 000

IV.

Разпределение на намалението на суб-
сидиите и другите текущи трансфери и 
капиталовите трансфери за нефинансови-
те предприятия по чл. 49  от Закона за 
държавния бюджет на Република България 
за 2021 г. 

А.
Субсидии и други текущи транс-
фери за нефинансови предпри-
ятия

1 976 800

1. Столична община – вътрешно-
градски транспорт

91 400

№   Сума

2.

За превоз на пътници по нерен-
табилни автобусни линии във 
вътрешноградския транспорт 
и транспорта в планински и 
други райони

265 800

3. Национална компания „Железо-
пътна инфраструктура“

1 619 600

Б. Kапиталови трансфери за нефи-
нансови предприятия

3 384 300

1.

За изпълнение на програми за 
отстраняване на нанесените 
щети върху околната среда, на-
стъпили от минали действия или 
бездействия, при приватизация

83 100

2. Национална компания „Железо-
пътна инфраструктура“

1 162 800

3. „БДЖ – Пътнически прево-
зи“ – ЕООД

905 300

4. Държавно предприятие „Приста-
нищна инфраструктура“

1 233 100

  ВСИЧКО по IV. 5 361 100

  ВСИЧКО (I.+II.+III.+IV.) 96 000 000
1882

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 
ОТ 29 МАРТ 2021 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 административното 
обслужване, приета с Постановление № 246 на 
Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 78 
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 47 и 64 от 2008 г., 
бр. 25 и 58 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 50 
от 2012 г., бр. 27 от 2015 г., бр. 8 от 2016 г., 
бр. 61 от 2017 г., бр. 7 и 56 от 2019 г. и бр. 9 
от 2020 г.), се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В чл. 28:
а) досегашният текст става ал. 1 и в нея 

думата „Координацията“ се заменя с „Общата 
координация“;

б) създават се ал. 2 – 4:
„(2) Координацията по отношение на ад-

министративното обслужване, извършвано 
от териториалните звена на централната ад-
министрация и от другите административни 
структури на територията на областта – спе-
циализирани териториални администрации 
и общински администрации, се осъществява 
от областния управител.

(3) Координацията по ал. 2 се осъществява 
чрез:

1. обмен на информация;
2. провеждане на съвместни мероприятия, 

семинари и обучения;
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3. създаване на съвместни работни групи 
за изпълнение на конкретни задачи; 

4. изготвяне на съвместни предложения 
за усъвършенстване на нормативната уредба; 

5. провеждане на работни срещи, които 
могат да бъдат периодични или за решаване 
на конкретни въпроси.

(4) За териториалните звена на централната 
администрация и за специализираните терито-
риални администрации с териториален обхват 
повече от една област областният управител 
осъществява координация и контрол само 
по отношение на изнесените поделения или 
работни места на територията на областта.“

2. В чл. 28а:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създават се ал. 2 – 5:
„(2) Контролът върху дейността по адми-

нистративното обслужване, извършвано от 
териториалните звена на централната адми-
нистрация и от другите административни 
структури на територията на областта – спе-
циализирани териториални администрации 
и общински администрации, се осъществява 
от областния управител.

(3) За осъществяване на контрола по ал. 2 
областният управител:

1. анализира информацията за администра-
тивното обслужване, която се оповестява по 
реда на глава втора, раздел III и се съдържа 
в докладите по чл. 24, ал. 8 и по чл. 62 и 63 
от Закона за администрацията; 

2. анализира постъпилите сигнали, пред-
ложения и жалби;

3. извършва проверки на територията на 
областта по конкретни сигнали и жалби.

(4) При изпълнение на дейностите по ал. 3 
областният управител или оправомощено 
от него длъжностно лице може да изисква 
информация и документи, както и да събира 
доказателства. Ръководителите на проверя-
ваните звена и структури на територията на 
областта предоставят в определен от област-
ния управител срок поисканите информация, 
документи и доказателства, освен когато те 
съставляват държавна или служебна тайна, 
както и осигуряват условия и съдействат за 
нормалното протичане на проверките.

(5) Преди започването на проверка на дей-
ността на териториалните звена на централ-
ната администрация и на специализираните 
териториални администрации областният 
управител информира съответния централен 
орган на изпълнителната власт. В срок до 2 
работни дни съответният централен орган 
може да предложи представители за участие 
в проверката.“

3. Създават се чл. 28б и 28в:
„Чл. 28б. (1) За подобряване на дейността 

по административно обслужване и във връзка 
с осъществяването на координация и контрол 
областният управител може да дава препоръки 

и указания. Областният управител уведомява 
съответния орган на изпълнителната власт за 
препоръките и указанията към териториалните 
звена на централната администрация и спе-
циализираните териториални администрации. 

(2) В случаите по чл. 28, ал. 4 областният 
управител уведомява за препоръките и указа-
нията и съответния ръководител на територи-
ално звено или специализирана териториална 
администрация.

Чл. 28в. Всяка година областният управител 
изготвя и представя на главния секретар на 
Министерския съвет информация за изпъл-
нение на дейността си по този раздел, която 
е неразделна част от ежегодния доклад за 
дейността на областната администрация по 
чл. 59 от Закона за администрацията.“

4. В чл. 29, ал. 3 след думите „размера на 
глобите“ се добавя „с наказателно постано-
вление“.

5. В чл. 30 думите „издаването на наказа-
телни постановления и обжалването на 
актовете“ се заменят с „издаването, обжал-
ването и изпълнението на наказателните 
постановления“.

6. В § 1 от допълнителните разпоредби т. 1 
се изменя така:

„1. „Потребител“ е всеки гражданин или 
организация, които:

а) заявяват и/или ползват административ-
но обслужване чрез: заявления/искания за 
издаване на индивидуални административни 
актове, за предоставяне на административни 
услуги, за извършване на други администра-
тивни действия по искания, уведомления и 
декларации, които са предвидени в норма-
тивен акт;

б) подават сигнали, предложения, жалби 
и други;

в) осъществяват контакт (лично или по 
друг начин) по повод административното 
обслужване.“

§ 2. В преходните и заключителните разпо-
редби на Постановление № 70 на Министер-
ския съвет от 2021 г. за приемане на Устрой-
ствен правилник на Държавната агенция за 
научни изследвания и иновации (ДВ, бр. 20 
от 2021 г.) се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В § 4:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Служебните и трудовите правоотно-

шения на служителите в Министерството на 
икономиката, осъществяващи функции на 
управляващ орган, осигурени с до 10 щатни 
бройки, преминават към Държавната аген-
ция за научни изследвания и иновации при 
условията и по реда на чл. 87а от Закона за 
държавния служител, съответно по чл. 123 
от Кодекса на труда.“

2. В § 8:
а) досегашният текст става ал. 1;
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б) създава се ал. 2:
„(2) Служебните и трудовите правоотно-

шения на служителите в дирекция „Добро 
управление“ на администрацията на Минис-
терския съвет, осъществяващи функции на 
управляващ орган, осигурени с до 16 щатни 
бройки, преминават към Държавната аген-
ция за научни изследвания и иновации при 
условията и по реда на чл. 87а от Закона за 
държавния служител, съответно по чл. 123 
от Кодекса на труда.“

3. В § 18 думите „§ 4, т. 4, която влиза в 
сила от 1 юли 2021 г.“ се заменят с „§ 4, ал. 1, 
т. 4, която влиза в сила от 1 юли 2021 г. и § 4, 
ал. 1, т. 5 и ал. 2 и § 8, които влизат в сила 
от 12 април 2021 г.“.

§ 3. В приложението към чл. 7, ал. 2 от 
Устройствения правилник на Държавната 
агенция за научни изследвания и иновации, 
приет с Постановление № 70 на Министер-
ския съвет от 2021 г. (ДВ, бр. 20 от 2021 г.), 
се правят следните изменения и допълнения:

1. На ред „Дирекция „Политики и анализи“ 
числото „13“ се заменя с „25“ и се създава 
нов ред: „в т. ч. сътрудници по управление на 
европейски проекти и програми 12“.

2. На ред „Дирекция „Инструменти и мре-
жи“ числото „13“ се заменя с „25“ и се създава 
нов ред: „в т. ч. сътрудници по управление на 
европейски проекти и програми 12“.

3. На ред „Дирекция „Програма за научни 
изследвания, иновации и дигитализация за 
интелигентна трансформация“ числото „30“ 
се заменя с „60“ и се създава нов ред: „в т. ч. 
сътрудници по управление на европейски 
проекти и програми 30“.

4. Ред „Сътрудници по управление на евро-
пейски проекти и програми 54“ се заличава.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

1883

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 115 
ОТ 29 МАРТ 2021 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения 
правилник на Министерството на финансите, 
приет с Постановление № 353 на Министер-
ския съвет от 2016 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 
2016 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2017 г., бр. 58 от 
2018 г., бр. 18, 24 и 80 от 2019 г. и бр. 58, 73, 

77 и 101 от 2020 г.)

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

§ 1. В чл. 6 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В т. 5 думите „Стратегията „Европа“ 
2020“ се заменят с „Европейския семестър“.

2. Точка 12 се изменя така:
„12. организира и контролира процесите 

на получаване и трансфериране на средства 
от финансовата помощ, предоставяна на 
Република България през програмен период 
2014 – 2020 и програмен период 2021 – 2027 по 
програмите, съфинансирани от Европейския 
фонд за регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Европейския социален фонд+, 
Кохезионния фонд, Фонда за справедлив 
преход, Фонда за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица на Европейския съюз 
и по програмите за трансгранично сътрудни-
чество по външните граници на Европейския 
съюз, както и по Механизма за възстановяване 
и устойчивост, Финансовия механизъм на 
Европейското икономическо пространство, 
Норвежкия финансов механизъм и Българо-
швейцарската програма за сътрудничество;“.

3. Създава се нова т. 13:
„13. осигурява координация по въпросите, 

които са свързани с участието на Република 
България в Механизма за възстановяване и ус-
тойчивост на Европейския съюз, включително 
по отношение на изпълнението и докладва-
нето в рамките на Европейския семестър по 
изпълнението на Плана за възстановяване и 
устойчивост на Република България и подго-
товката на системата за управление и контрол 
на Механизма на национално равнище;“.

4. Досегашните т. 13 – 19 стават съответно 
т. 14 – 20.

§ 2. В глава трета се създава раздел IVа 
с чл. 12а:

„Раздел IVа
Служител по мрежова и информационна 

сигурност

Чл. 12а. (1) Служителят по мрежова и ин-
формационна сигурност е на пряко подчине-
ние на министъра с цел пряко информиране 
за състоянието и проблемите в мрежовата и 
информационната сигурност, като следи за 
спазване на вътрешните правила по мрежо-
ва и информационна сигурност за дейности, 
които са свързани с администриране, експло-
атация и поддръжка на хардуер и софтуер и 
за прилагането на законите, подзаконовите 
нормативни актове, стандартите и политиките 
в тази област.

(2) Служителят по мрежова и информаци-
онна сигурност:

1. ръководи, координира и организира 
дейностите, които са свързани с постигане на 
високо ниво на мрежова и информационна 
сигурност на министерството, в съответствие 
с нормативната уредба, политиките и целите 
в тази област;

2. консултира ръководството на МФ във 
връзка с мрежовата и информационната си-
гурност;
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3. участва в изготвянето на политики, 
правила, процедури, планове за справяне с 
инциденти и други относими документи, които 
са свързани с мрежовата и информационната 
сигурност;

4. ръководи периодичните оценки на 
рисковете за мрежовата и информационната 
сигурност;

5. периодично (не по-малко от веднъж 
годишно) изготвя доклади за състоянието на 
мрежовата и информационната сигурност и 
ги представя на министъра;

6. при възникване на инцидент уведомява 
Центъра за реагиране при инциденти CERT 
България в сроковете и по реда на Закона за 
киберсигурност;

7. води регистър на инцидентите;
8. участва в проверки за актуалността на 

плановете за справяне с инциденти и плано-
вете за действия в случай на аварии, бедствия 
или други форсмажорни обстоятелства, като 
анализира резултатите от тях и предлага 
изменение на плановете, ако е необходимо;

9. анализира инцидентите с мрежовата и 
информационната сигурност и причините за 
възникването им и предлага мерки за нама-
ляването и предотвратяването им;

10. следи за актуализиране на използвания 
софтуер и фърмуер; 

11. следи за появата на нови киберзаплахи, 
като предлага мерки за противодействието им;

12. предлага и координира обучения във 
връзка с мрежовата и информационната си-
гурност;

13. сътрудничи при провеждане на одити, 
проверки и анкети и осъществява взаимо-
действие с други администрации, организа-
ции и експерти, които работят в областта на 
информационната сигурност;

14. предлага санкции за лицата, които са 
нарушили мерките за мрежовата и информа-
ционната сигурност.“

§ 3. В чл. 20 т. 9 се изменя така:
„9. изготвя прогноза за сектор „Държавно 

управление“;“.
§ 4. В чл. 21 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. координира прилагането на Европейския 

семестър на национално ниво, включително 
разработването, актуализирането и изпълне-
нието на Националната програма за реформи, 
прилагането на процедурата по макроико-
номически дисбаланси, както и подпомага 
работата на министъра в качеството му на 
координатор по изпълнението и докладването 
на мерките и действията по изпълнение на 
Механизма за възстановяване и устойчивост 
на Европейския съюз;“.

2. Създава се нова т. 4:

„4. изпълнява функциите на Координаци-
онно звено по прилагането на „Инструмента 
за техническа подкрепа“, като осигурява ко-
муникация с Генерална дирекция „Реформи“ 
към Европейската комисия, следи и докладва 
за напредъка в изпълнението на целите от 
Плана за сътрудничество и подкрепа и при 
необходимост предлага мерки и действия при 
забавяне или неизпълнение;“.

3. Досегашните т. 4 – 11 стават съответно 
т. 5 – 12.

4. Досегашната т. 12 става т. 13 и в нея 
думите „председател на Координационния 
съвет за подготовка на Република България 
за членство в еврозоната“ се заменят с „на-
ционален координатор на подготовката на 
Република България за членство в еврозоната 
и изпълнява функциите на секретариат на 
Координационния съвет за подготовка на Ре-
публика България за членство в еврозоната“.

4. Създава се нова т. 14:
„14. подпомага работата на министъра във 

връзка с изпълнението на мерките от Плана 
за действие с мерки за адресиране на пос-
ледващите ангажименти на Република Бъл-
гария след присъединяването във Валутния 
механизъм II и на други свързани политики 
до окончателното приемане на страната в 
еврозоната;“.

5. Досегашните т. 13 – 17 стават съответно 
т. 15 – 19.

6. Създава се нова т. 20:
„20. аналитично обезпечава, осъществява 

и координира дейности в областите от своята 
компетентност с Организацията за иконо-
мическо сътрудничество и развитие (ОИСР) 
във връзка с извършването на икономически 
преглед, изготвянето на макроикономическа 
прогноза за България и присъединяването на 
страната към Кодексите на ОИСР за либе-
рализация на движението на капитали и на 
текущите невидими операции;“.

7. Досегашната т. 18 става т. 21 и в нея 
след думите „Съвета на Европейския съюз“ 
се поставя запетая, а думите „и Европейската 
комисия“ се заменят с „Европейската комисия 
и ОИСР“.

8. Досегашните т. 19 и 20 стават съответно 
т. 22 и 23.

§ 5. В чл. 23 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В т. 1 думите „фискалната рамка“ се 
заличават.

2. В т. 7 накрая се поставя запетая и 
се добавя „както и изразява становища по 
проекти на актове, касаещи бюджетите на 
първостепенните разпоредители с бюджет“.

3. Точка 12 се отменя.
§ 6. В чл. 30 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Създават се нови т. 4 и 5:
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„4. съгласува за съответствие с приложи-
мите правила за държавните помощи всички 
мерки на управляващите органи на оперативни 
програми, както и тези по Финансовия меха-
низъм на Европейското икономическо прос-
транство и Норвежкия финансов механизъм;

5. оценява мерките на администраторите 
на помощ, съдържащи държавна помощ, която 
попада в обхвата на общ регламент за групово 
освобождаване;“.

2. Досегашните т. 4 – 7 стават съответно 
т. 6 – 9.

3. Създават се нови т. 10 и 11:
„10. подпомага министъра на финансите 

при разработване и съгласуване на държав-
ната политика в областта на нефинансовите 
предприятия;

11. съгласува прилагането на политики, 
стратегии, програми, мерки и проекти с 
отраслов и чувствителен характер и изготвя 
становища в областта на услугите от общ 
икономически интерес и финансовото им 
подпомагане;“.

4. Досегашните т. 8 – 12 стават съответно 
т. 12 – 16.

§ 7. В чл. 31 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Точка 1 се изменя така:
„1. изпълнява функциите на сертифициращ 

орган, отговорен за сертифицирането пред 
Европейската комисия на разходи и изгот-
вянето на годишните счетоводни отчети по 
програмите, съфинансирани от Европейския 
фонд за регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд, Инициа-
тивата за младежка заетост, Фонда за евро-
пейско подпомагане на най-нуждаещите се 
лица на Европейския съюз и двустранните 
програми за трансгранично сътрудничество 
по външните граници на Европейския съюз 
през програмен период 2014 – 2020;“.

2. Създават се нови т. 2 и 3:
„2. изпълнява функциите на счетоводен 

орган, отговорен за изпращане на заявления 
за плащане и изготвянето на годишните 
счетоводни отчети през програмен период 
2021 – 2027 по програмите, съфинансирани от 
Европейския фонд за регионално развитие, Ев-
ропейския социален фонд+, Кохезионния фонд, 
Фонда за справедлив преход и по двустранните 
програми за трансгранично сътрудничество 
по външните граници на Европейския съюз;

3. изпълнява функциите на координиращо 
звено на национално равнище по отношение 
на подготовката на системата за управление 
и контрол на Механизма за възстановяване 
и устойчивост, планиране и бюджетиране 
на средствата по Механизма, както и други 
функции, определени в акт на Министерския 
съвет;“.

3. Досегашната т. 2 става т. 4 и се изменя 
така:

„4. изпълнява функциите на орган, от-
говорен за получаване на средствата от 
Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, Европейския 
социален фонд+, Кохезионния фонд, Фонда за 
справедлив преход, Инициативата за младежка 
заетост, Фонда за европейско подпомагане на 
най-нуждаещите се лица на Европейския съюз, 
Механизма за възстановяване и устойчивост 
и двустранните програми за трансгранично 
сътрудничество по външните граници на 
Европейския съюз;“.

4. Досегашните т. 3 – 7 стават съответно 
т. 5 – 9.

5. Досегашната т. 8 става т. 10 и се изменя 
така:

„10. изпълнява функциите, свързани с 
годишната бюджетна процедура и средно-
срочната бюджетна прогноза, по отношение 
на средствата по програмите, съфинансирани 
от Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, Европейския 
социален фонд+, Кохезионния фонд, Фонда за 
справедлив преход, Инициативата за младежка 
заетост, Фонда за европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица на Европейския 
съюз, двустранните програми за трансгранич-
но сътрудничество по външните граници на 
Европейския съюз, Плана за възстановяване 
и устойчивост на Република България, фи-
нансиран по Механизма за възстановяване 
и устойчивост, и други програми, за които 
дирекцията има съответните отговорности;“.

6. Досегашната т. 9 става т. 11.
7. Досегашната т. 10 става т. 12 и се из-

меня така:
„12. изготвя и изпраща на Европейската 

комисия и други донори прогноза за плаща-
нията и финансови данни по оперативните 
програми, съфинансирани от Европейския 
фонд за регионално развитие, Европейския 
социален фонд, Кохезионния фонд, Ини-
циативата за младежка заетост, Фонда за 
европейско подпомагане на най-нуждаещите 
се лица на Европейския съюз, двустранните 
програми за трансгранично сътрудничество 
по външните граници на Европейския съюз 
през програмен период 2014 – 2020, както 
и прогноза за плащанията по програмите, 
съфинансирани от Европейския фонд за ре-
гионално развитие, Европейския социален 
фонд+, Кохезионния фонд, Фонда за спра-
ведлив преход и двустранните програми за 
трансгранично сътрудничество по външните 
граници на Европейския съюз през програмен 
период 2021 – 2027, Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо пространство 
и Норвежкия финансов механизъм, както и 
тяхното актуализиране;“.

8. Досегашната т. 11 става т. 13.
9. Досегашната т. 12 става т. 14 и се из-

меня така:
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„14. установява работни и отчетни про-
цедури и разработва инструкции и указания 
към управляващите органи/програмните 
оператори/междинните органи/ресорните 
министерства/крайните получатели и кон-
тролира спазването им;“.

10. Досегашната т. 13 става т. 15 и се из-
меня така:

„15. поддържа информация за финансовото 
изпълнение на програмите, съфинансирани от 
Европейския фонд за регионално развитие, 
Европейския социален фонд, Европейския 
социален фонд+, Кохезионния фонд, Фонда за 
справедлив преход, Инициативата за младежка 
заетост, Фонда за европейско подпомагане 
на най-нуждаещите се лица на Европейския 
съюз, двустранните програми за трансгранич-
но сътрудничество по външните граници на 
Европейския съюз, Плана за възстановяване 
и устойчивост на Република България, фи-
нансиран по Механизма за възстановяване и 
устойчивост, програма ФАР, Преходния фи-
нансов инструмент, програма САПАРД, Кохе-
зионния фонд (Регламент 1164/94), средствата 
от Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство, Норвежкия фи-
нансов механизъм и Българо-швейцарската 
програма за сътрудничество за намаляване на 
икономическите и социалните неравенства в 
рамките на разширения Европейски съюз;“.

11. Досегашната т. 14 става т. 16.
12. Досегашната т. 15 става т. 17 и се из-

меня така:
„17. участва в Комитета за наблюдение на 

Споразумението за партньорство на Република 
България, очертаващо помощта от европей-
ските фондове, Комитетите за наблюдение 
на програми, съфинансирани от Европейския 
социален фонд, Европейския социален фонд+, 
Европейския фонд за регионално развитие, 
Кохезионния фонд и Фонда за справедлив 
преход на Европейския съюз, двустранните 
програми за трансгранично сътрудничество 
по външните граници на Европейския съюз, 
Финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство и Норвежкия 
финансов механизъм;“.

13. Досегашните т. 16 и 17 стават съответно 
т. 18 и 19.

§ 8. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Точка 9 се изменя така:
„9. координира, анализира и оказва мето-

дическа помощ във връзка с осъществяване 
правомощията на министъра по принудително 
отчуждаване на имоти, като изготвя станови-
ща и проекти на нормативни и ненормативни 
административни актове;“.

2. Точка 13 се изменя така:
„13. анализира правните аспекти при при-

лагането на нормативни актове в областта 
на публичните финанси и управлението на 
държавното имущество и предлага усъвър-
шенстване на нормативната уредба.“

3. Точка 14 се отменя.
§ 9. В глава трета се създава раздел IX с 

чл. 39 и 40:

„Раздел IX
Одитен комитет и управление на риска

Чл. 39. В МФ действа одитен комитет в 
съответствие с изискванията на Закона за 
вътрешния одит в публичния сектор.

Чл. 40. (1) Ръководителите на администра-
тивните звена по чл. 11 и 12 и директорите 
на дирекции организират съгласно Закона за 
финансовото управление и контрол в публич-
ния сектор осъществяването на:

1. предварителен контрол за законосъобраз-
ност в съответното административно звено; 

2. текущ контрол върху изпълнението на 
поети финансови ангажименти и сключени 
договори, касаещи съответното администра-
тивно звено;

3. последващи оценки на изпълнението на 
дейностите в съответното административно 
звено.

(2) Министърът на финансите създава със 
заповед комитет по риска, който се подпомага 
от риск-мениджър.

(3) Риск-мениджърът координира дейности-
те по идентифициране и оценка на риска, 
подпомага методологически и консултира 
собствениците на риска по смисъла на ука-
занията за управление на риска в публичния 
сектор, издадени от министъра на финансите, 
в т.ч. организира провеждане на обучения по 
теми, свързани с управлението на риска, и 
организира осъществяването на мониторинг 
на управлението на риска.“

§ 10. В приложението към чл. 9, ал. 3 се 
правят следните изменения:

1. След ред „Звено „Защита на класифи-
цираната информация“ 3“ се създава ред: 
„Служител по мрежова и информационна 
сигурност 1“.

2. На ред „Обща администрация“ числото 
„119“ се заменя със „118“.

3. На ред „дирекция „Информационни 
системи“ числото „19“ се заменя с „18“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

1884

РЕШЕНИЕ № 274 
ОТ 29 МАРТ 2021 Г.

за откриване на процедура за възлагане на 
концесия за морски плаж „Созопол – запад“, 

община Созопол, област Бургас

На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие, 
§ 24 от преходните и заключителните разпо-
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редби към Закона за изменение и допълнение 
на Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие (обн., ДВ, бр. 40 от 2014 г.; изм., 
бр. 101 от 2015 г.) във връзка с чл. 6, ал. 2 и 
3 и чл. 7, ал. 1 от Закона за устройството на 
Черноморското крайбрежие, Решение № 604 на 
Министерския съвет от 2016 г. за утвърждаване 
на минимални критерии за комплексна оценка 
на офертите при провеждане на конкурс за 
определяне на концесионер на морски плаж 
(необнародвано), изменено с Решение № 682 на 
Министерския съвет от 2019 г., и мотивиран 
доклад на заместник министър-председателя 
по икономическата и демографската политика 
и министър на туризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Открива процедура за възлагане на 
концесия на обект – изключителна държавна 
собственост – морски плаж „Созопол – запад“, 
община Созопол, област Бургас, наричан по-
нататък „обект на концесията“.

1.1. Обектът на концесия е морски плаж „Со-
зопол – запад“, обособена част от крайбреж-
ната плажна ивица, с обща площ 9183 кв. м, 
съставляващ поземлен имот с идентифика-
тор 67800.36.54 по кадастралната карта и 
кадастралните регистри на землището на 
гр. Созопол, община Созопол, област Бургас, 
одобрени със Заповед № РД-18-60 на изпъл-
нителния директор на Агенцията по геоде-
зия, картография и кадастър от 4 октомври  
2007 г., индивидуализиран съгласно данните 
в Акт за изключителна държавна собстве-
ност № 772 от 25 ноември 2003 г. и специ-
ализираната карта на морски плаж „Созо-
пол – запад“, приета с Протокол № 5 от 4 
декември 2012 г. на комисията по чл. 18 от 
Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за съз-
даването и поддържането на специализира-
ните карти и регистри на обектите по чл. 6,  
ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Чер-
номорското крайбрежие.

1.2. Активната плажна площ на обекта 
на концесията е площта, която се ползва за 
осъществяване на задължителните дейности, 
за разполагане от посетителите на морския 
плаж на платени и неплатени (лични) плаж-
ни принадлежности, за свободно пешеходно 
придвижване върху територията на плажа, 
включително върху преместваеми пешеходни 
пътеки, за удобно използване на преместваеми-
те обекти и за улесняване на придвижването 
и ползването на плажните услуги от хората с 
увреждания и е с размер 4094 кв. м и с точки, 
определящи активната плажна площ, от № 1 
до № 106 в Координатна система „Българска 
геодезическа система 2005“.

1.3. В активната плажна площ на морски 
плаж „Созопол – запад“ не са включени: 
зелени площи в размер 3034 кв. м, площта 
на влажните зони в размер 367 кв. м, площ-

та на каменист плаж в размер 127 кв. м. и 
общата площ на обектите на инфраструкту-
рата в размер 1561 кв. м, представляващи  
4 стълби с обща площ в размер 10 кв. м, 
2 бетонови площадки с обща площ в размер 
62 кв. м и общата площ на скали и откос в 
размер 1489 кв. м.

1.4. Морският плаж е с дължина на бре-
говата линия 341 м и с точки по границите, 
определящи общата площ на морския плаж, 
от № 1 до № 86 в Координатна система „Бъл-
гарска геодезическа система 2005“.

1.5. Прилежащата акватория, включена в 
обекта на концесията, е с широчина 200 м, 
измерена от бреговата линия на морския плаж.

1.6. Към обекта на концесията се включват 
следните принадлежности, които се определят 
с концесионния договор или с допълнително 
споразумение към него:

1.6.1. преместваемите обекти и/или допъл-
нителната търговска площ и съоръжения, ко-
ито са поставени и които ще бъдат поставени 
върху обекта на концесията от концесионера, 
необходими за здравното и медицинското 
обслужване и санитарно-хигиенното поддър-
жане, за осигуряване на водното спасяване, 
за обезопасяване на прилежащата акватория, 
за спортно-развлекателна дейност и заведения 
за бързо обслужване, определени с концеси-
онния договор;

1.6.2. елементите на техническата инфра-
структура, съществуващи и които ще бъдат 
изградени върху обекта на концесията, необ-
ходими за използването на преместваемите 
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени 
с концесионния договор;

1.6.3. всяка друга самостоятелна вещ, която 
осигурява безпрепятствено, нормално и безо-
пасно функциониране на обекта на концесията 
или на предоставянето на услугите – предмет 
на концесията, извън посочените принадлеж-
ности в т. 1.6.1 и 1.6.2.

2. Според предмета си концесията включва:
2.1. Възлагане на концесионера да извърш-

ва задължителните дейности по Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие, 
наричани по-нататък „задължителни дей-
ности“, и да предоставя плажни услуги при 
условията и по реда на договора за концесия 
срещу правото му да получава приходи от 
потребителите на услугите или от трети лица 
и задължението му да заплаща концесионно 
възнаграждение към концедента.

2.2. Допълнителен предмет – извършване 
на риск на концесионера и със средства, оси-
гурени от него, на действия по свързване с 
временни връзки на преместваемите обекти 
и съоръжения по т. 1.6.1 със съществуващите 
мрежи, елементи и съоръжения на техниче-
ската инфраструктура по т. 1.6.2. 

3. На обекта на концесията се допуска 
извършване на следните услуги и дейности:
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3.1. Предоставянето на чадъри и шезлон-
ги съгласно обявени цени, предложени от 
участника в откритата процедура, които не 
могат да се увеличават за срока на действие 
на договора за концесия, и на други плажни 
принадлежности, използвани от посетителите 
на морския плаж.

3.2. Услуги в заведения за бързо обслужване.
3.3. Спортно-развлекателни услуги.
3.4. Здравни и рехабилитационни услуги.
3.5. Предлагането на водноатракционни 

услуги.
3.6. Различни мероприятия в съответствие 

с действащото законодателство и след съгла-
суване с концедента.

3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 15 години. 
5. Началната дата на концесията е датата 

на влизането в сила на договора за концесия 
и срокът на концесията не може да се продъл-
жава, освен ако действащото законодателство 
го позволява.

6. Договорът за концесия влиза в сила един 
месец след сключването му, при положение 
че са изпълнени следните условия:

6.1. Представяне от концесионера на бан-
ковата гаранция по т. 10.1.1.

6.2. Съгласуване от министъра на туризма 
на специализирани програми и/или схеми, 
свързани с осъществяването на задължител-
ните дейности.

6.3. Одобряване от министъра на туризма 
на специализирана схема за поставяне на 
преместваемите обекти и съоръжения.

7. Концесията се осъществява при след-
ните условия:

7.1. Извършването на задължителните 
дейности, други дейности и услуги, осъщест-
вявани на обекта на концесията, и свързаните 
с тях разходи се осигуряват със средства на 
концесионера и на негов риск.

7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на по-

сетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на 

сто от активната плажна площ за свободно 
и безплатно разполагане на плажните при-
надлежности на посетителите;

7.2.3. равностойност като достъп до мо-
рето на зоната на активната плажна площ, 
предназначена за свободно разполагане на 
плажни принадлежности от страна на посе-
тителите със зоните, в които концесионерът 
е разположил плажни принадлежности за 
възмездно предоставяне на посетителите на 
морския плаж;

7.2.4. водно спасяване;
7.2.5. обезопасяване на прилежащата на 

обекта на концесията акватория с широчина 
200 м;

7.2.6. здравно и медицинско обслужване на 
посетителите на обекта на концесията;

7.2.7. санитарно-хигиенно поддържане;
7.2.8. поддържане на обекта на концесия-

та съгласно действащото законодателство и 
договора за концесия;

7.2.9. поставяне на нормативно изисквани 
указателни табели със схеми на отделните 
зони и условия на концесията;

7.2.10. опазване на обществения ред на 
обекта на концесията.

8. Основни права и задължения по дого-
вора за концесия:

8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията, 

като получава приходи от:
8.1.1.1. извършването на услугите по 

т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по 

т. 3.1 – 3.6;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по 

експлоатацията, управлението и поддържането 
на обекта на концесията на подизпълнители;

8.1.3. да поставя преместваеми обекти 
и съоръжения, като при необходимост ги 
свързва със съществуващите мрежи и съо-
ръжения на техническата инфраструктура 
с временни връзки или да осигури по друг 
начин функционирането на преместваемите 
обекти и съоръжения съгласно действащото 
законодателство;

8.1.4. да отдава под наем преместваеми 
обекти и съоръжения.

8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигу-

рени от него, да осигури изпълнението на 
условията по т. 7.2; 

8.2.2. да поддържа обекта на концесията и 
принадлежностите по т. 1.6 съгласно дейст-
ващото законодателство, като това задълже-
ние следва да се конкретизира в договора за 
концесия;

8.2.3. да означи територията на обекта на 
концесията и да осигури свободен пешеходен 
достъп на посетителите до него;

8.2.4. при изработване на специализираните 
схеми по т. 6.2 и 6.3 да включи предвиждания, 
осигуряващи:

8.2.4.1. изпълнението на условията по т. 7.2;
8.2.4.2. опазването на околната среда, чис-

тотата на морската вода в прилежащата аква-
тория, дюните, флората, както и съхранението 
на биологичното разнообразие в съответствие 
с природната биогеографска характеристика;

8.2.5. да предприема необходимите действия 
по реда на екологичното законодателство, в 
случай че някоя от предвидените за изпъл-
нение дейности – предмет на концесията, 
представлява инвестиционно предложение, 
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона 
за опазване на околната среда и което може 
да бъде разрешено само след одобряване съ-
гласно изискванията на Закона за опазване 
на околната среда и/или на Закона за биоло-
гичното разнообразие;
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8.2.6. при липса на съществуваща канали-
зационна система да предвиди необходимите 
съоръжения за събиране на формираните от 
дейността отпадъчни води и да осигури отвеж-
дането им до съществуваща канализационна 
система, като не допуска изтичането на отпа-
дъчни води и замърсяване на околната среда;

8.2.7. да извърши необходимите действия 
за съгласуване или за одобряване на доку-
ментацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по 
ред, определени с договора за концесия и 
нормативната уредба;

8.2.8. да постави и да осигури функциони-
рането на описаните обекти и съоръжения, 
необходими за изпълнение на условията по 
т. 7.2;

8.2.9. да извършва безусловно, точно и в 
срок плащане на дължимите концесионни 
възнаграждения;

8.2.10. публично да оповестява цените на 
предоставяните услуги на обекта на конце-
сията;

8.2.11. да не извършва на обекта на кон-
цесията дейности, които не са съвместими с 
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите 
по т. 3;

8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа 

банкови гаранции за изпълнение на годиш-
ното концесионно възнаграждение и за добро 
изпълнение на задълженията по договора за 
концесия;

8.2.14. да не извършва и да не допуска 
извършването на незаконно строителство и/
или поставянето на неодобрени преместваеми 
обекти и съоръжения върху обекта на конце-
сията и прилежащата му акватория;

8.2.15. да не извършва и да не допуска 
извършването на дейности от трети лица, 
които могат да унищожат, да увредят или да 
доведат до промяна в площта и качеството 
на морския плаж или да увредят околната 
среда чрез допускане на движение на мотор-
ни превозни средства, провеждане на офроуд 
състезания, изхвърляне на отпадъци, извън 
определените за това места, добив на пясък 
и разполагане на каравани и палатки върху 
морския плаж;

8.2.16. да не прехвърля правата и задълже-
нията си по договора за концесия;

8.2.17. при настъпване на форсмажорни 
обстоятелства да търпи временното използ-
ване на обекта на концесията или на части 
от него от трети лица при условия, по ред и с 
последици, определени с договора за концесия;

8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на 
договора за концесия на отговорните за това 
лица и да осигурява информация и достъп за 
осъществяването на контрола от оправомоще-
ни представители на концедента при условия 
и по ред, определени с договора за концесия;

8.2.19. при прекратяване на договора за 
концесия да предаде обекта на концесията 
на министъра на туризма:

8.2.19.1. годен за експлоатация, без нали-
чие на незаконно строителство на обекта на 
концесията и на принадлежностите;

8.2.19.2. финансовата, техническата (про-
ектна, екзекутивна) и друга документация и 
информация, свързани с обекта на концесията 
и с неговата експлоатация;

8.2.20. при условия и по ред, определени с 
договора за концесия, да изпълнява предло-
жените в офертата законосъобразни дейности 
и услуги;

8.2.21. при предлагане на посетителите на 
морския плаж на услугата „платени плажни 
принадлежности“ обявените цени за ползване-
то на един чадър и на един шезлонг за целия 
срок на концесията трябва да са в размери, 
не по-големи от предложените в офертата, на 
риск на концесионера;

8.2.22. да спазва изискванията на защитена 
зона BG0000146 „Плаж Градина – Златна риб-
ка“ за опазване на природните местообитания 
и на дивата флора и фауна и на защитена 
зона BG0002077 „Бакърлъка“ за опазване на 
дивите птици.

8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост на подобренията 

и приращенията върху обекта на концесията 
или принадлежностите му, които са публич-
на държавна собственост, в съответствие с 
действащото законодателство;

8.3.2. да изисква точно изпълнение на пла-
щането на концесионните възнаграждения и 
на другите задължения на концесионера по 
договора за концесия;

8.3.3. да се ползва от банковите гаранции, 
дадени от концесионера, в съответствие с 
договора за концесия;

8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението 
на задълженията на концесионера по договора 
за концесия, в т. ч., но не само, на цените по  
т. 8.2.21;

8.3.5. да получава информационни доклади 
от концесионера за изпълнението на договора 
за концесия;

8.3.6. да има достъп до обекта на концесията 
и до документацията на концесионера за осъ-
ществяване на контролните си правомощия;

8.3.7. при настъпване на форсмажорни 
обстоятелства чрез компетентните си органи 
да определи трети лица, които временно да 
използват обекта на концесията или части 
от него;

8.3.8. по ред, определен с договора за 
концесия, да го прекрати едностранно при 
неизпълнение от страна на концесионера на:

8.3.8.1. някое от условията по т. 7;
8.3.8.2. задължение по т. 8.2;
8.3.9. след прекратяване на договора за 

концесия да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обект на 

концесия и принадлежностите по т. 1.6.2 и 
1.6.3, без наличие на незаконно строителство 
върху обекта на концесията и/или неправо-
мерно поставени преместваеми обекти;
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8.3.9.2. финансовата, техническата (про-
ектна, екзекутивна) и друга документация и 
информация, свързани с обекта на концесията 
и с неговата експлоатация; 

8.3.9.3. плащане на всички задължения от 
концесионера на концедента.

8.4. Основни задължения на концедента:
8.4.1. да предаде на концесионера обекта 

на концесията, съответно да приеме обекта 
на концесията от концесионера, след прекра-
тяването на концесията по ред, определен с 
договора за концесия;

8.4.2. да упражнява контрол по изпъл-
нението на задълженията на концесионера 
по договора за концесия и изпълнението на 
условията на концесията.

9. Концесионерът:
9.1. Няма право изцяло или частично да 

отдава под наем територията на обекта на 
концесията, включително прилежащата на 
морския плаж акватория.

9.2. Има право, без това да го освобождава 
от отговорност по договора за концесия, да 
наема подизпълнители за извършване и/или 
предоставяне на услуги и за извършването 
на дейностите, както и да отдава под наем 
преместваеми обекти и съоръжения.

10. Определя следните гаранции за изпъл-
нение на задълженията на концесионера по 
договора за концесия:

10.1. За всяка календарна година от дейст-
вието на договора концесионерът представя и 
поддържа при условия и по ред, определени в 
договора, потвърдени безусловни неотменяеми 
банкови гаранции, издадени от финансови 
институции, определени по съгласие на стра-
ните, както следва: 

10.1.1. за периода от влизането в сила на 
договора до края на същата календарна година 
концесионерът представя банкова гаранция за 
цялостно изпълнение на договора в размер, 
равен на размера на предложеното от него 
концесионно възнаграждение, с включен данък 
върху добавената стойност (ДДС);

10.1.2. за всяка пълна календарна година 
от срока на концесията гаранциите по т. 10.1 
са, както следва:

10.1.2.1. за изпълнение на годишното кон-
цесионно възнаграждение в размер, равен на 
размера на концесионното възнаграждение, 
което е дължимо в предходната календарна 
година, с включен ДДС;

10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите 
задължения по договора – в размер 50 на сто 
от размера на концесионното възнаграждение, 
което е дължимо в предходната календарна 
година, с включен ДДС;

10.1.2.3. за календарната година, в която 
изтича срокът на концесията, банковите га-
ранции по т. 10.1.2 се предоставят и опреде-
лят спрямо размера на последното дължимо 
концесионно възнаграждение.

10.2. Концесионерът дължи неустойки при 
неизпълнение, включително за извършване 
и/или допускане на незаконно строителство 
върху обекта на концесията, при забавено и/
или неточно изпълнение на договорните за-
дължения и лихви за забавено изпълнение на 
паричните задължения. Конкретните размери 
на неустойките и лихвите, както и моментът 
на неизпълнението на отделните задължения 
се определят с договора за концесия.

10.3. Във всички случаи на неизпълнение 
от страна на концесионера концедентът има 
право да търси освен определените неустойки 
и лихви и обезщетение по общия ред съгласно 
действащото законодателство.

11. Концесионерът извършва плащане 
на годишни концесионни възнаграждения 
с ДДС, дължими за всяка година от сро-
ка на концесията, без гратисен период при 
условия и по ред, определени с договора 
за концесия, и платими по банков път. За 
срока на концесията концесионерът дължи  
15 годишни концесионни възнаграждения. 

11.1. Размерът на минималното годишно 
концесионно възнаграждение е 13 576,99 лв. 
без ДДС, определено съгласно методика, 
приета от Министерския съвет, въз основа на 
база за изчисляване – в левове, и на размер 
на отчисления от базата 4,3 на сто.

11.2. Размерът на отчисленията от ба-
зата за изчисляване на размера на кон-
цесионното възнаграждение се опреде-
ля съгласно класираната на първо мяс-
то оферта, но не може да бъде по-малък  
от 4,3 на сто.

11.3. Годишното концесионно възнагражде-
ние се определя съгласно офертата на участ-
ника, определен за концесионер, в размер, не 
по-малък от минималния размер по т. 11.1. 
Концесионерът заплаща годишните концеси-
онни възнаграждения с ДДС, както следва:

11.3.1. първото годишно концесионно въз-
награждение се заплаща на една вноска в 
срок до един месец от влизането в сила на 
договора за концесия, като обезпечава пери-
ода от датата на влизане в сила на договора 
за концесия до края на същата календарна 
година и периода от 1 януари на последната 
календарна година, през която договорът за 
концесия е в сила, до датата на изтичане 
срока на договора;

11.3.2. за всяка пълна календарна година 
(от 1 януари до 31 декември) от срока на 
концесията концесионерът заплаща годишно 
концесионно възнаграждение с ДДС на две 
равни вноски в срокове, както следва:

11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. в приложение към договора за кон-

цесия – неразделна част от него, се изготвя 
справка за всяко дължимо концесионно 
възнаграждение по години и сроковете за 
заплащане на вноските по т. 11.3.2;
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11.3.4. когато това не противоречи на 
нормативен акт, страните по договора за 
концесия може да подпишат допълнително 
споразумение за формата и условията на 
плащане на първото годишно концесионно 
възнаграждение, включително но не само 
чрез прихващане, заместване, прехвърляне 
на задължение/вземане и др., при условията 
на т. 11.3.1.

12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетен-

тните държавни органи и включени в договора 
за концесия или в допълнително споразумение 
към него изисквания, свързани с националната 
сигурност и отбраната на страната.

12.2. При експлоатацията на обекта на 
концесията да не уврежда околната среда. 

12.3. При осъществяване на дейностите 
по концесията да не застрашава човешкото 
здраве и живот. 

12.4. При извършването на дейности, 
свързани с обекта на концесията, да спазва 
изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за 
културното наследство. 

12.5. В едномесечния срок от влизането в 
сила на решението по чл. 8м, ал. 2 от Закона 
за устройството на Черноморското крайбре-
жие до подписването на договора за концесия 
спечелилият откритата процедура участник 
е длъжен да изпълни всички необходими 
действия и задължения и да съдейства на 
министъра на туризма във връзка с оцен-
ката на рисковете за изпиране на пари и 
финансиране на тероризма и прилагането на 
Закона за мерките срещу изпиране на пари 
(ЗМИП) и правилника за прилагането му. В 
случай че спечелилият участник не представи 
необходимите декларации и необходимата 
информация за установяване на произхода 
на средствата, идентифициране на клиента 
и извършването на проверка (комплексна, 
опростена или разширена комплексна) по 
смисъла на ЗМИП, договор за концесия не 
следва да бъде сключен.

13. В документацията за концесията следва 
да бъде включена клауза за преразглеждане с 
предвидена възможност за изменения, без да 
се променя предметът на концесията.

14. За всяка година от срока на концесията 
концесионерът застрахова при условия и по 
ред, определени с договора, принадлежностите 
по т. 1.6.2.

15. Определя следните изисквания, свър-
зани с обекта на концесията:

15.1. Приращенията и подобренията върху 
обекта на концесията или върху негова при-
надлежност, които са публична държавна 
собственост, стават собственост на държавата 
от момента на възникването им, а собстве-
ността върху приращенията и подобренията 

на обекта на концесията или върху негова 
принадлежност, които са частна държавна 
собственост, се урежда с договора за концесия.

15.2. Принадлежностите по т. 1.6.2, които 
не са трайно прикрепени към морския плаж, 
са частна държавна собственост от момента 
на поставянето им и не представляват подо-
брение на обекта на концесията.

15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които 
са трайно прикрепени към морския плаж, са 
приращение към морския плаж и имат статут 
на публична държавна собственост от датата 
на въвеждането им в експлоатация.

15.4. Kонцесионерът е длъжен да осигури 
присъединяване на елементите на техническа-
та инфраструктура по т. 1.6.2 към съответните 
общи мрежи.

15.5. Не са налице специфични изисквания, 
свързани с националната сигурност и отбра-
ната на страната. При промяна на това об-
стоятелство страните по договора за концесия 
следва да сключат допълнително споразумение 
по реда на действащото законодателство.

16. Концесионерът се определя чрез от-
крита процедура. 

17. Изисквания, свързани с характера на 
концесията:

17.1. Участниците следва да докажат про-
фесионален опит в изпълнение на дейности 
с предмет, идентичен или сходен с този на 
концесията за морски плажове.

17.2. Участниците следва да докажат, че 
разполагат с необходимия човешки ресурс 
за извършване на услугите – предмет на 
концесията.

18. Изисквания към професионалните или 
техническите способности и финансовото и 
икономическото състояние на участниците:

18.1. Всеки участник следва да прилага 
система за управление на качеството EN ISO 
9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 и ISO 
13009:2015 с обхват за морски плажове, като 
в противен случай не се допуска до участие 
в процедурата.

18.2. Всеки участник следва да предос-
тави доказателства за осигуряването или 
за наличието и за произхода на средствата, 
необходими за изпълнение на предложената 
от него оферта.

19. Критериите за комплексна оценка на 
офертата и тяхната относителна тежест са:

19.1. Размер на ставката за роялти (годишно 
концесионно възнаграждение) – с относителна 
тежест 40 на сто.

19.2. Най-ниска предложена цена на един 
чадър и един шезлонг в зоната за платени 
плажни принадлежности за срока на конце-
сията – с относителна тежест 40 на сто.

19.3. Предложение за инвестиции, свързани 
с подобряване на достъпа до морския плаж – с 
относителна тежест 20 на сто.
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20. Определя гаранция за участие в про-
цедурата в размер 6 788,50 лв. под формата 
на внесен депозит или банкова гаранция, 
платима съгласно условията, посочени в до-
кументацията за концесията. 

21. Процедурата за възлагане на концеси-
ята се организира от министъра на туризма 
и се провежда от комисия, назначена от  
министър-председателя.

22. Комисията по чл. 8ж, ал. 1 от Закона за 
устройството на Черноморското крайбрежие 
може да предвиди възможност за промяна в 
организацията на откритото заседание при 
промяна на епидемиологичната обстановка, 
като същото може да се проведе чрез видеокон-
ферентна връзка или по друг начин и всеки от 
участниците, който иска да наблюдава пряко 
заседанието, получава възможност за това 
при условия и по ред, посочени от комисията.

23. Решението подлежи на обжалване 
относно неговата законосъобразност пред 
Комисията за защита на конкуренцията в 
10-дневен срок от обнародването му в „Дър-
жавен вестник“ по реда на глава шеста от 
Закона за концесиите.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

1885

РЕШЕНИЕ № 276 
ОТ 29 МАРТ 2021 Г.

за определяне на концесионер на морски 
плаж „Кранево – север“, община Балчик, 

област Добрич

На основание чл. 8м, ал. 2 и 3 и чл. 8о, 
ал. 1 във връзка с чл. 7 и 8 от Закона за ус-
тройството на Черноморското крайбрежие, 
Решение № 46 на Министерския съвет от 2021 г. 
за откриване на процедура за възлагане на 
концесия за морски плаж „Кранево – север“, 
община Балчик, област Добрич (ДВ, бр. 6 
от 2021 г.), проведена на 26 февруари 2021 г. 
открита процедура, протокол за резултатите 
от проведената процедура на комисията за 
организацията и провеждането на откритата 
процедура за възлагане на концесия, назначена 
със Заповед № Р-22 на министър-председателя 
от 3 февруари 2021 г., доклад за резултатите 
от проведената процедура на председателя на 
комисията за организацията и провеждане-
то на откритата процедура за възлагане на 
концесия и мотивиран доклад на министъра 
на туризма

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
Р Е Ш И :

1. Определя за спечелил участник в от-
критата процедура за възлагане на концесия 
за обект – изключителна държавна собстве-
ност – морски плаж „Кранево – север“, общи-

на Балчик, област Добрич, и за концесионер 
на морския плаж „Албена“ – АД, с ЕИК: 
834025872.

2. В съответствие с резултатите от про-
ведената открита процедура конкретизира 
условията на концесията и задълженията на 
концесионера, както следва:

2.1. Размер на дължимото концесионно 
възнаграждение за всяка календарна година, 
определен съгласно Методиката за определя-
не на минималния размер на концесионното 
възнаграждение за морските плажове – обекти 
на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от 
Закона за устройството на Черноморското 
крайбрежие, приета с Постановление № 277 
на Министерския съвет от 2019 г. (ДВ, бр. 88 
от 2019 г.), съгласно предложения от „Албе-
на“ – АД, размер на отчисленията от базата 
за изчисляване на размера на концесионното 
възнаграждение (роялти), равен на 7,80 на сто.

2.2. За целия срок на договора за концесия 
предложената цена за един чадър – в размер 
до 6 лева с данък върху добавената стойност 
(ДДС) при ставка 20 на сто, и за един шез-
лонг – в размер до 6 лв. с ДДС при ставка 
20 на сто, без да се увеличават за срока на 
концесията.

2.3. Предложение за инвестиции, свързани 
с подобряване на достъпа до морския плаж за 
срока на концесията, в размер 301 470 лв. с 
ДДС за целия срок на договора за концесия.

3. Оправомощава министъра на туризма:
3.1. Да сключи концесионен договор с „Ал-

бена“ – АД, в едномесечен срок от влизането 
в сила на решението.

3.2. Да представлява концедента в пра-
воотношенията, възникнали във връзка с 
изпълнението на концесионния договор, да 
организира контрола по изпълнението на 
концесионния договор, както и да предявява 
вземанията на концедента по съдебен ред и 
да представлява държавата по дела, свързани 
с изпълнението на договора.

4. Концесионният договор се сключва при 
условията на това решение, Решение № 46 на 
Министерския съвет от 2021 г. и подадената 
от „Албена“ – АД, оферта за участие в про-
цедурата за възлагане на концесия.

5. При отказ за сключване на договора 
по т. 4 спечелилият откритата процедура за 
възлагане на концесията участник губи га-
ранцията за участие в процедурата.

6. Решението подлежи на обжалване от-
носно неговата законосъобразност по реда 
на глава шеста от Закона за концесиите пред 
Комисията за защита на конкуренцията в 
10-дневен срок от обнародването му в „Дър-
жавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Росен Кожухаров

1886
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МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДОГОВОР № РД-НС-01-4-10 
от 1 април 2021 г.

за изменение и допълнение на Националния 
рамков договор за медицинските дейности 
между Националната здравноосигурител-
на каса и Българския лекарски съюз за 
2020 – 2022 г. (oбн., ДВ, бр. 7 от 2020 г.; 
попр., бр. 16 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18, 
36, 40, 77 и 101 от 2020 г.; изм., бр. 105 от 
2020 г.; изм. и доп., бр. 4 и 7 от 2021 г.; доп., 

бр. 17 от 2021 г.)

Днес, 1.04.2021 г., между Националната 
здравноосигурителна каса, от една стра-
на, и Българския лекарски съюз, от друга 
страна, на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, 
ал. 5 от Закона за здравното осигуряване 
(ЗЗО) и във връзка със Заповед № РД-01-724 
от 22.12.2020 г. и Заповед № РД-01-142 от 
4.03.2021 г. на министъра на здравеопазва-
нето, с последващи изменения и допълнения 
на същите, се сключи този договор за изме-
нение и допълнение на Националния рамков 
договор за медицинските дейности между 
Националната здравноосигурителна каса и 
Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г. 
за следното:

§ 1. В чл. 338в ал. 23 се изменя така:
„(23) По време на въведените с акт на 

министъра на здравеопазването противоепи-
демични мерки на територията на цялата 
страна НЗОК заплаща за КП № 39 и КП 
№ 48 цена 1200 лв. за случаите, представ-
ляващи потвърден случай на COVID-19 
(положителен резултат при приемане за 
хоспитализация или от проведено по време 
на хоспитализацията ВСМДИ „Полимеразна 
верижна реакция за доказване на COVID-19“ 
(91941-00) или извършен тест за откриване 
антиген на SARS-CoV-2) (91941-01), съответно 
поставена диагноза с код U07.1 COVID-19.“

§ 2. В приложение № 17 „Клинични пъ-
теки“ се правят следните изменения:

1. В КП № 39 „Диагностика и лечение 
на бронхопневмония и бронхиолит при лица 
над 18-годишна възраст“:

Под таблица „Кодове на основни проце-
дури по МКБ-9 КМ“, в част „Изискване“:

1.1. Абзацът „При отчитане на заболяване 
„Вирусна пневмония“ или „Бронхиолит“, 
причинени от COVID-19 с код U07.1, изпъл-
нителят задължително отчита и основна 
процедура с код **91.92 (код 92191-00) незави-

симо в кое лечебно заведение, определено със 
заповед на министъра на здравеопазването 
и има сключен договор с НЗОК за ВСМДИ 
„Полимеразна верижна реакция за доказване 
на COVID-19“, е извършено това изследване. 
Забележка: При извършено ВСМДИ „Поли-
меразна верижна реакция за доказване на 
COVID-19“ преди хоспитализацията, същото 
ВСМДИ в болнични условия се означава с 
код **91.92 (код 92191-00).“, се изменя така:

„При отчитане на заболяване „Вирусна 
пневмония“ или „Бронхиолит“, причинени 
от COVID-19 с код U07.1, изпълнителят за-
дължително отчита и основна процедура с 
код **91.92: ВСМДИ „Полимеразна верижна 
реакция за доказване на COVID-19“ (код 
92191-00) или тест за откриване антиген на 
SARS-CoV-2 (код 92191-01). Високоспециали-
зираното медико-диагностично изследване 
„Полимеразна верижна реакция за доказване 
на COVID-19“ може да бъде отчетено, неза-
висимо в кое лечебно заведение, определено 
със заповед на министъра на здравеопаз-
ването и има сключен договор с НЗОК, е 
извършено.“

1.2. В абзац „Изисквания при обявена 
епидемична обстановка със заповед на ми-
нистъра на здравеопазването по повод на 
инфекция с COVID-19“, т. 2а се изменя така:

„2а. в случаите на положителен резултат 
при приемане за хоспитализация или по 
време на хоспитализация на пациент с брон-
хопневмония или бронхиолит, предизвикани 
от COVID-19, за доказване на заболяване с 
код U07.1, лечебното заведение задължител-
но отчита ВСМДИ „Полимеразна верижна 
реакция за доказване на COVID-19“ (код 
92191-00) или тест за откриване антиген на 
SARS-CoV-2 (код 92191-01).“

2. В КП № 48 „Диагностика и лечение 
на бронхопневмония в детска възраст“ се 
правят следните изменения:

Под таблица „Кодове на основни проце-
дури по МКБ-9 КМ“, в част „Изискване“:

2.1. Абзацът „При отчитане на заболя-
ване „Вирусна пневмония“, причинено от 
COVID-19 с код U07.1, изпълнителят за-
дължително отчита и основна процедура с 
код **91.92 (код 92191-00) независимо в кое 
лечебно заведение, определено със заповед 
на министъра на здравеопазването и има 
сключен договор с НЗОК за ВСМДИ „По-
лимеразна верижна реакция за доказване на 
COVID-19“, е извършено това изследване. 
Забележка: При извършено ВСМДИ „Поли-
меразна верижна реакция за доказване на 
COVID-19“ преди хоспитализацията, същото 
ВСМДИ в болнични условия се означава с 
код **91.92 (код 92191-00).“, се изменя така:
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„При отчитане на заболяване „Вирусна 
пневмония“, причинено от COVID-19 с код 
U07.1, изпълнителят задължително отчита 
и основна процедура с код **91.92: ВСМДИ 
„Полимеразна верижна реакция за доказ-
ване на COVID-19“ (код 92191-00) или тест 
за откриване антиген на SARS-CoV-2 (код 
92191-01). Високоспециализираното меди-
ко-диагностично изследване „Полимеразна 
верижна реакция за доказване на COVID-19“ 
може да бъде отчетено, независимо в кое 
лечебно заведение, определено със заповед 
на министъра на здравеопазването и има 
сключен договор с НЗОК, е извършено.“

2.2. В абзац „Изисквания при обявена 
епидемична обстановка със заповед на ми-
нистъра на здравеопазването по повод на 
инфекция с COVID-19“, т. 2а се изменя така:

„2а. в случаите на положителен резултат 
при приемане за хоспитализация или по 
време на хоспитализация на пациент с брон-
хопневмония, предизвикани от COVID-19, 
за доказване на заболяване с код U07.1, 
лечебното заведение задължително отчита 
ВСМДИ „Полимеразна верижна реакция за 
доказване на COVID-19“ (код 92191-00) или 
тест за откриване антиген на SARS-CoV-2 
(код 92191-01).“

3. В КП № 104 „Диагностика и лечение 
на контагиозни вирусни и бактериални забо-
лявания – остро протичащи, с усложнения“ 
се правят следните изменения:

Под таблица „Кодове на основни проце-
дури по МКБ-9 КМ“, в част „Изискване“:

3.1. Абзацът „При отчитане на заболя-
ване, причинено от COVID-19 с код U07.1, 
изпълнителят задължително отчита и ос-
новна процедура с код **91.92 (код 92191-
00) независимо в кое лечебно заведение, 
определено със заповед на министъра на 
здравеопазването и има сключен договор с 
НЗОК за ВСМДИ „Полимеразна верижна 
реакция за доказване на COVID-19“, е из-
вършено това изследване. Забележка: При 
извършено ВСМДИ „Полимеразна верижна 
реакция за доказване на COVID-19“ преди 
хоспитализацията, същото ВСМДИ в бол-
нични условия се означава с код **91.92 (код 
92191-00).“, се изменя така:

„При отчитане на заболяване, причинено 
от COVID-19 с код U07.1, изпълнителят за-
дължително отчита и основна процедура с 
код **91.92: ВСМДИ „Полимеразна верижна 
реакция за доказване на COVID-19“ (код 
92191-00) или тест за откриване антиген на 
SARS-CoV-2 (код 92191-01). Високоспециали-
зираното медико-диагностично изследване 
„Полимеразна верижна реакция за доказване 
на COVID-19“ може да бъде отчетено, неза-
висимо в кое лечебно заведение, определено 

със заповед на министъра на здравеопаз-
ването и има сключен договор с НЗОК, е 
извършено.“

3.2. В т. II „Индикации за хоспитализа-
ция и лечение“, в т. 4 „Дехоспитализация 
и определяне на следболничен режим“, в 
„Диагностични, лечебни и рехабилитационни 
дейности и услуги при дехоспитализацията“, 
в последния абзац, след думите „ВСМДИ 
„Полимеразна верижна реакция за доказване 
на COVID-19“ се добавя „(код 92191-00) или 
на тест за откриване антиген на SARS-CoV-2 
(код 92191-01)“.

§ 3. В § 48, т. 3 на Договор № РД-НС-01-4-7 
от 30.12.2020 г. за изменение и допълнение 
на Националния рамков договор за меди-
цинските дейности между Националната 
здравноосигурителна каса и Българския 
лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 4 
от 2021 г.) думите „1.04.2021 г.“ се заменят 
с „1.06.2021 г.“.

§ 4. В § 3 от преходните и заключителните 
разпоредби на Договор № РД-НС-01-4-9 от 
22 февруари 2021 г. за изменение и допъл-
нение на Националния рамков договор за 
медицинските дейности между Национална-
та здравноосигурителна каса и Българския 
лекарски съюз за 2020 – 2022 г. (ДВ, бр. 17 
от 2021 г.) се правят следните изменения и 
допълнения:

1. В ал. 1 думите „(МЦ/ДКЦ)“ се залича-
ват, а накрая се поставя запетая и се добавя 
„в която се включва и издаване на документ/и 
за поставянето, например сертификат за 
ваксинация срещу COVID-19, отговарящ 
на изискванията на държавите – членки на 
Европейския съюз“.

2. В ал. 4 след думата „за“ се добавя „лица, 
записани в техните регистри, от“.

3. В ал. 9 думите „изпълнители на спе-
циализирана извънболнична медицинска 
помощ (МЦ/ДКЦ) и на болнична медицин-
ска помощ“ се заменят с „изпълнителите на 
първична извънболнична медицинска помощ 
(за лица, които не са записани в техните 
регистри), изпълнителите на специализира-
на извънболнична медицинска помощ и на 
болнична медицинска помощ,“.

Заключителни разпоредби
§ 5. Настоящият договор за изменение и 

допълнение на Националния рамков договор 
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. 
влиза в сила от датата на обнародване в 
„Държавен вестник“.

§ 6. Настоящият договор за изменение и 
допълнение на Националния рамков договор 
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. 
се подписа на хартиен носител в четири 
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еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК, 
БЛС, министъра на здравеопазването и 
„Държавен вестник“. 

§ 7. Настоящият договор за изменение и 
допълнение на Националния рамков договор 
за медицинските дейности за 2020 – 2022 г. 
се сключва на основание чл. 54, ал. 10 и 
чл. 55, ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се об-
народва от министъра на здравеопазването 
в „Държавен вестник“ на основание чл. 54, 
ал. 7 от ЗЗО и се публикува на официалната 
интернет страница на НЗОК.

За Националната здравно- За Българския
осигурителна каса: лекарски съюз:

Председател на НС Председател 
на НЗОК: на УС на БЛС:
Жени Начева Д-р Иван Маджаров

Членове на Надзорния  
съвет на НЗОК: 
Д-р Бойко Пенков Проф. д-р Николай
Галя Димитрова Габровски
Росица Велкова Д-р Николай Брънзалов 
Д-р Иван Кокалов Д-р Стоян Борисов
Теодор Василев Д-р Атанас Атанасов
Акад. Христо Доц. д-р Христо Шивачев
Григоров, д-р х.к. Д-р Нели Нешева
Мария Петрова Д-р Роза Анева
Пламен Таушанов Д-р Гергана Николова
 Д-р Александър Заимов

Управител на НЗОК:
Проф. д-р Петко Салчев

Съгласувал:
Министър на здравеопазването:
Проф. д-р Костадин Ангелов, дм

2066

МИНИСТЕРСТВО 
НА ФИНАНСИТЕ

Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за прилагане на Закона за 
данък върху добавената стойност (обн., 
ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 
2006 г., бр. 3 и 16 от 2007 г., бр. 39, 71 и 105 
от 2008 г., бр. 4 и 100 от 2009 г., бр. 6 от 
2010 г., бр. 10 и 84 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; 
попр., бр. 16 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 20 
и 110 от 2013 г., бр. 1 от 2015 г., бр. 8 и 70 
от 2016 г., бр. 24 от 2017 г., бр. 58 от 2018 г., 
бр. 3 от 2019 г.; попр., бр. 5 от 2019 г.; изм. 
и доп., бр. 25 от 2020 г.; Решение № 10037 
от 2019 г. на ВАС на РБ – бр. 57 от 2020 г.; 

изм. и доп., бр. 11 от 2021 г.)

§ 1. В чл. 4 се създават ал. 3, 4, 5 и 6:
„(3) Член 20, ал. 2 от закона се прилага 

при условие, че данъкът върху тези достав-
ки се декларира в съответствие с чл. 159а 
от закона.

(4) Правото на избор по чл. 20б, ал. 5 от 
закона се прилага за далекосъобщителните 
услуги, услугите за радио- и телевизионно 
излъчване и услугите, извършвани по елек-
тронен път.

(5) Правото на избор по чл. 20б, ал. 4 
от закона за доставчик, който е установен, 
има постоянен адрес или обичайно преби-
ваване само на територията на страната, 
се упражнява по реда на чл. 156, ал. 16 от 
закона или по правилата за регистрация за 
целите на данъка върху добавената стойност 
на съответната държава членка, в която за-
вършва изпращането или транспортирането 
на стоката до получателя при доставка на 
вътреобщностна дистанционна продажба 
на стоки.

(6) Член 35а от закона се прилага за дос-
тавки с място на изпълнение на територията 
на страната.“

§ 2. В чл. 5 ал. 3 се изменя така:
„(3) Правото на избор по чл. 20б, ал. 4 от 

закона за регистрация за целите на данъка 
върху добавената стойност по правилата 
на съответните държави членки, в които е 
мястото на изпълнение на доставките, се 
счита, че е упражнено от доставчика при 
издаване на първия му идентификационен 
номер по ДДС от друга държава членка след 
уведомяване на компетентната териториална 
дирекция на Националната агенция за при-
ходите по електронен път чрез използване 
на квалифициран електронен подпис в срока 
по чл. 97в от закона.“

§ 3. В раздел I на глава втора се създава 
чл. 8а:

„Доставки до Северна Ирландия
Чл. 8а. (1) Мястото на изпълнение на 

доставки по чл. 168а, ал. 2 от закона е на 
територията на страната, когато получателят 
на вътреобщностно придобиване на стоки 
е данъчно задължено лице или данъчно 
незадължено юридическо лице, което не е 
идентифицирано за целите на ДДС в Север-
на Ирландия с идентификационен номер по 
ДДС, който съдържа знака/префикса „XI“.

(2) В случай, че доставчикът по ал. 1 се 
снабди с идентификационен номер по ДДС, 
който съдържа знака/префикса „XI“ на по-
лучателя по доставката до изтичането на 
календарния месец, следващ календарния 
месец, през който данъкът за доставката 
е станал изискуем, доставчикът коригира 
резултата от прилагането на ал. 1.

(3) В случаите по ал. 2 доставчикът ану-
лира издадената фактура по реда на чл. 116 
от закона.“

§ 4. В чл. 12 се създават ал. 12 и 13:
„(12) Член 14а, ал. 7 от закона не се прилага 

за доставки по чл. 14а, ал. 6, т. 1 от закона 
за доставки на дистанционни продажби на 
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стоки, внасяни от трети страни или терито-
рии, независимо дали е приложен режимът 
по чл. 157а от закона.

(13) Член 14а, ал. 7 от закона не се прилага 
за доставки по чл. 14а, ал. 6, т. 2 от закона, 
за доставки на дистанционни продажби на 
стоки, внасяни от трети страни или терито-
рии, когато за тези доставки не е приложен 
режимът по чл. 157а от закона.“

§ 5. В чл. 23, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. лиценз за извършване на междунаро-

ден автомобилен превоз на товари, когато 
такъв се изисква съгласно нормативен акт;“.

§ 6. Създава се чл. 50а:
„Деклариране и отчитане на данъка при спе-
циалния режим за деклариране и отсрочено 

плащане на данъка при внос
Чл. 50а. (1) Изпълнението на условията 

по чл. 57б от закона се проверява служебно 
от митническите органи.

(2) Лицето по чл. 57б от закона подава 
месечна декларация по специалния режим 
за деклариране и отсрочено плащане на 
данъка при внос пред Агенция „Митници“, 
която съдържа най-малко следните данни:

1. общ размер на ДДС, събран през съ-
ответния период за деклариране;

2. период, за който се подава декларацията 
(във формат: мм/гггг);

3. основен референтен номер (MRNs) на 
митническата декларация;

4. дата на приемане на митническа дек-
ларация;

5. начислен ДДС по митническа декла-
рация с MRNs (стойност в лв.);

6. данъчно задължено лице;
7. номер на разрешението за отсрочено 

плащане;
8. общо заплатен ДДС за период, за който 

се подава декларацията (във формат: мм/
гггг).

(3) Месечната декларация по ал. 2 се 
подава по електронен път в структуриран 
файлов формат, утвърден със заповед на 
директора на Агенция „Митници“, по реда 
на Данъчно-осигурителния процесуален ко-
декс до 16-о число включително, на месеца, 
следващ месеца, за който се отнася.

(4) За целите на специалния режим за 
дек лариране и отсрочено плащане на да-
нъка при внос, лицето по чл. 57б от закона 
трябва да води електронен регистър, който 
позволява на митническите органи да про-
веряват правилното начисляване на данъка 
при специалния режим за деклариране и 
отсрочено плащане на данъка при внос, и 
съдържа най-малко следните данни:

1. номер на разрешението за отсрочено 
плащане;

2. MRNs на митническите декларации, 
по които е отсрочено плащането на ДДС;

3. дата на приемане на митническата 
дек ларация;

4. начислен ДДС по митническите декла-
рации със съответните MRNs (стойност в лв.);

5. данъчно задължено лице;
6. данни за получателя на пратката;
7. дата на плащане на ДДС от получателя 

на данъчно задълженото лице;
8. дата на отказано получаване, съответно 

заплащане на начисления данък върху до-
бавената стойност, MRNs на митническата 
декларация за износ или други доказателства, 
че стоките са изнесени с цел да бъдат вър-
нати на адреса на първоначалния доставчик 
или на друг посочен от него адрес;

9. дата на анулиране на митническата дек-
ларация за внос и размерът на ДДС, който 
подлежи на възстановяване или опрощаване.

(5) За внесения данък при прилагане на 
специалния режим за деклариране и отсро-
чено плащане на данъка при внос не възник-
ва право на данъчен кредит при условията 
на глава седма от закона за вносителя по 
чл. 57б от закона.“

§ 7. Създава се чл. 50б:
„Специфични случаи на внос

Чл. 50б. Когато не са налице условията 
на чл. 57а или 57б от закона, лице платец 
на данъка по чл. 83, ал. 1 от закона е по-
лучателят – данъчно незадължено лице, за 
което е предназначена пратката.“

§ 8. Създава се чл. 51б:
„Освобождаване от данък при внос на стоки 
по специален режим за дистанционни продаж-
би на стоки, внасяни от трети страни или 

територии
Чл. 51б. (1) В случаите на освобождаване 

от данък при внос по чл. 58, ал. 1, т. 19 от 
закона вносителят декларира в подадената 
митническа декларация за внос, че ще при-
лага специалния режим за дистанционни 
продажби на стоки, внасяни от трети страни 
или територии, като посочва индивидуалния 
си идентификационен номер по този режим.

(2) Изпълнението на условията по чл. 57а 
от закона се проверява служебно от митни-
ческите органи.“

§ 9. В глава осма се създава чл. 55б:
„Посочване на данък във фактури и известия 

към фактури
Чл. 55б. Данъчно задължените лица, ус-

тановени на територията на страната, които 
са регистрирани само на основание чл. 156 
и 157а от закона, нямат право да посочват 
данък в издаваните от тях фактури и из-
вестия към фактури за доставки с място на 
изпълнение на територията на страната, за 
които не се прилага режим.“

§ 10. В глава девета се създава чл. 61в:
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„Данъчен кредит при прилагане на режим в 
Съюза

Чл. 61в. В случаите на чл. 159б, ал. 6 от 
закона лицето има право на приспадане на 
данъчен кредит по общите правила на закона 
за получени доставки на стоки и/или услуги 
с място на изпълнение на територията на 
страната във връзка с извършвани от него 
доставки, за които лицето прилага режим в 
Съюза и когато е регистрирано на основание 
чл. 100, ал. 1 от закона.“

§ 11. В чл. 72 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Лице, което следва да се идентифици-

ра чрез служебен номер по чл. 84, ал. 3 от 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 
може да подаде заявление за регистрация по 
чл. 154 и/или 156 и/или 157а от закона, след 
като Националната агенция за приходите 
предостави на лицето служебния номер.“

2. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) При регистрация по чл. 157а, ал. 1 и 

3 от закона идентификационният номер за 
целите на ДДС съдържа знака IM.

(7) При регистрация по чл. 157а, ал. 2 от 
закона идентификационният номер за целите 
на ДДС съдържа знака IN.“

§ 12. В чл. 73 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 1 изречение трето се изменя така: 
„В облагаемия оборот по изречение първо 
на данъчно задължените лица, установени 
на територията на страната, които са реги-
стрирани само на основание чл. 156 и 157а 
от закона, се включват доставките с място 
на изпълнение на територията на страната, 
за които не се прилага режим.“

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Всяко данъчно задължено лице за 

упражняване на правото на избор по чл. 20б, 
ал. 4 от закона е длъжно:

1. да определя текущо общата стойност 
без ДДС на доставките по чл. 20б, ал. 1, т. 2 
от закона за текущата година;

2. да определи общата стойност без ДДС 
на доставките по т. 1 за предходната кален-
дарна година.“

3. В ал. 5 думите „чл. 96, 97, 98, 99, 100, 
102, 132, 132а или 133“ се заменят с „чл. 96, 
97, 99, чл. 100, ал. 1 и 2, чл. 102, 132, 132а 
или 133“.

4. Алинея 6 се отменя.
5. Алинея 8 се изменя така:
„(8) Лице, регистрирано на основание на 

чл. 96, ал. 9 от закона, което извършва на 
територията на страната само доставки, за 
които има право на избор по чл. 20б, ал. 4 
от закона, може да избере да продължи тази 
регистрация, като уведоми по електронен 
път компетентната териториална дирекция 

на Националната агенция за приходите 
чрез използване на квалифициран електро-
нен подпис в 7-дневен срок от датата на 
извършване на първата доставка, за която 
възникнат обстоятелствата на чл. 20б, ал. 4 
от закона. Правото на избор се прилага до 
изтичане на две календарни години, счи-
тано от началото на календарната година, 
следваща годината на избора.“

6. Създават се ал. 9 и 10:
„(9) Член 96, ал. 9 от закона не се прилага 

само за доставките, за които лицето е регис-
трирано по чл. 154, 156 и 157а от закона.

(10) Лице, което е регистрирано на ос-
нование чл. 154, 156 и/или 157а от закона 
и за което възникнат основания за задъл-
жителна регистрация по чл. 96, 97, 97а и 
99 от закона или което упражни правото 
на регистрация по избор по чл. 100, ал. 1 
и 2 от закона, се регистрира по реда и в 
сроковете за задължителна регистрация или 
регистрация по избор.“

§ 13. В чл. 74 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 3:
а) в т. 2 думите „по чл. 133, ал. 6 и чл. 135, 

ал. 2 и 3 от закона“ се заменят с „по чл. 133, 
ал. 5 и 6 и чл. 135, ал. 2, 3 и 4 от закона“;

б) точки 4 и 5 се отменят.
2. Алинея 6 се отменя.
§ 14. В чл. 76 се правят следните изме-

нения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по чл. 133, ал. 6 и 

чл. 135, ал. 2 и 3 от закона“ се заменят с 
„по чл. 133, ал. 5 и 6 и чл. 135, ал. 2, 3 и 4 
от закона“.

2. Създава се ал. 3:
„(3) За акредитиран представител по 

чл. 135 от закона се счита лицето по чл. 152, 
ал. 8, т. 2 от закона, определено като пред-
ставител за прилагане на режима за дистан-
ционни продажби на стоки, внасяни от трети 
страни или територии, в случаите, когато 
данъчно задължено лице, включително което 
управлява електронен интерфейс, не е уста-
новено по седалище и адрес на управление 
и по постоянен обект на територията на 
Европейския съюз, но е установено в трета 
страна, с която Европейският съюз не е 
сключил споразумение за взаимопомощ в 
областта по ДДС, и желае да се регистрира 
за прилагането на този режим в страната.“

§ 15. В чл. 77, ал. 2 т. 3 се отменя.
§ 16. Член 77а се изменя така:

„Процедура за прекратяване на регистрация 
(дерегистрация) на данъчно задължено лице, 
регистрирано на основание чл. 96, ал. 9 от 
закона, когато се регистрира за прилагане на 

специалните режими
Чл. 77а. (1) Когато данъчно задължено 

лице, регистрирано на основание чл. 96, 
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ал. 9 от закона, извършва само доставки, 
за които се прилага режим в Съюза, режим 
извън Съюза или режим за дистанционни 
продажби на стоки, внасяни от трети страни 
или територии, се регистрира в друга дър-
жава членка за прилагане на режим извън 
Съюза, режим в Съюза или за прилагане на 
режим за дистанционни продажби на стоки, 
внасяни от трети страни или територии, или 
се регистрира в страната по чл. 154, 156 или 
157а от закона, може да се дерегистрира. В 
този случай лицето подава в 14-дневен срок 
от настъпване на съответното обстоятелство 
заявление по образец – приложение № 8, в 
териториалната дирекция на Националната 
агенция за приходите – София.

(2) Заявлението по ал. 1 трябва да съ-
държа основанието за дерегистрация. Към 
заявлението се прилагат документи, посочени 
в чл. 77, ал. 2.

(3) В 7-дневен срок от постъпване на за-
явлението органът по приходите извършва 
проверка на основанието за дерегистрация.

(4) В 7-дневен срок от приключване на 
проверката органът по приходите издава акт, 
с който извършва или мотивирано отказва 
да извърши дерегистрацията.

(5) В случаите по ал. 1 за дата на дерегис-
трацията се смята датата на регистрация на 
лицето в друга държава членка за прилагане 
на режим извън Съюза, режим в Съюза или 
режим за дистанционни продажби на стоки, 
внасяни от трети страни или територии, или 
датата на регистрация в страната по чл. 154, 
чл. 156 или чл. 157а от закона.“

§ 17. В чл. 78, ал. 1 думите „чл. 97а, чл. 99, 
чл. 100, ал. 2, чл. 154 и чл. 156“ се заменят 
с „чл. 97а, чл. 99, чл. 100, ал. 2, чл. 154, 
чл. 156 и чл. 157а“.

§ 18. В чл. 79 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 2:
а) в т. 2 се създава изречение трето: „из-

вършена доставка на стоки и/или услуги, 
с място на изпълнение на територията на 
страната, за която не се прилага режим, 
от данъчно задължено лице, установено на 
територията на страната, което е регистри-
рано само на основание чл. 156, и 157а от 
закона, като основание за неначисляване на 
данъка във фактурата/известието се вписва 
„чл. 55б от ППЗДДС“;“

б) точка 6 се отменя.
2. В ал. 3, т. 2 след думите „дистанционни 

продажби“ се поставя запетая и се добавя „за 
които не се прилагат специалните режими 
по чл. 152, ал. 2, 3 и 5 от закона“.

§ 19. В глава шестнадесета наименовани-
ето на раздел III се изменя така:

„Раздел III
Специални режими за данъчно задължени 
лица, извършващи услуги, вътреобщностни 
дистанционни продажби на стоки, вътрешни 
дистанционни продажби на стоки и дис-
танционни продажби на стоки, внасяни от 
трети страни или територии, с получатели 

данъчно незадължени лица“

§ 20. В раздел III на глава шестнадесета 
се създава чл. 94а:
„Доставка, извършвана от лице, действащо 

от свое име и за чужда сметка
Чл. 94а. (1) Когато данъчно задължено 

лице, което управлява електронен интерфейс 
при доставка на далекосъобщителни услуги, 
услуги за радио- и телевизионно излъчване 
или услуги, извършвани по електронен път, 
действа от свое име и за чужда сметка в 
съответствие с чл. 9а от Регламент за изпъл-
нение (ЕС) № 1042/2013 на Съвета от 7 ок-
томври 2013 г. за изменение на Регламент за 
изпълнение (ЕС) № 282/2011 по отношение на 
мястото на доставка на услуги (OB, L 284/1 
от 26 октомври 2013 г.), наричан по-нататък 
„Регламент за изпълнение (ЕС) № 1042/2013“ 
към получател данъчно незадължено лице, 
се приема, че лицето е получило и предос-
тавило стоките или услугите. В тези случаи 
се прилага разпоредбата на чл. 127, ал. 1 и 
2, т. 1 и т. 2, буква „а“ от закона.

(2) В случаите на ал. 1, когато данъчно 
задълженото лице, което управлява електро-
нен интерфейс, е регистрирано на основание 
чл. 154 или 156 от закона, при прилагане 
разпоредбата на чл. 127, ал. 2, т. 1 от закона 
определя датата на възникване на данъч-
ното събитие и данъчната основа по глава 
осемнадесета от закона.“

§ 21. В чл. 95 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Заглавието се изменя така:
„Документи във връзка с регистрация и дере-
гистрация за прилагане на режим извън Съюза, 
режим в Съюза или режим за дистанционни 
продажби на стоки, внасяни от трети страни 

или територии“.
2. В ал. 3 думите „чл. 156, ал. 2 и 14“ се 

заменят с „чл. 156, ал. 2 и 16“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато регистрирано на основание 

чл. 156 от закона лице, за което са налице 
условията на чл. 20б, ал. 1 от закона, не 
подаде заявление за дерегистрация в срока 
по чл. 157, ал. 4 от закона, се счита, че ли-
цето е упражнило правото си на избор по 
чл. 20б, ал. 4 от закона.“

4. Създават се ал. 6 – 9:
„(6) Заявлението за регистрация за прила-

гане на режим за дистанционни продажби на 
стоки, внасяни от трети страни или територии 
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по чл. 157а, ал. 4 от закона, и заявлението 
за актуализация по чл. 157а, ал. 16 от закона 
се подават по образец – приложение № 42.

(7) Заявлението за регистрация на пред-
ставител за прилагането на задълженията 
по режим дистанционни продажби на стоки, 
внасяни от трети страни или територии по 
чл. 157а, ал. 4 от закона, и заявлението за 
актуализация по чл. 157а, ал. 16 от закона 
се подават по образец – приложение № 43.

(8) Заявлението за прекратяване на регис-
трация за прилагане на режим за дистанци-
онни продажби на стоки, внасяни от трети 
страни или територии по чл. 157б, ал. 4 от 
закона, се подава по образец – приложение 
№ 44.

(9) Заявлението за прекратяване на ре-
гистрация на представител за прилагането 
на задълженията по режим за дистанционни 
продажби на стоки, внасяни от трети страни 
или територии по чл. 157б, ал. 4 от закона, 
се подава по образец – приложение № 45.“

§ 22. В глава шестнадесета се създават 
чл. 95а и 95б:
„Прекратяване на специалната регистрация 
за прилагане на режим извън Съюза, режим в 
Съюза или режим за дистанционни продажби на 
стоки, внасяни от трети страни или терито-
рии, когато регистрираното лице не определи 
нов акредитиран представител/представител

Чл. 95а. (1) Когато регистрирано на ос-
нование чл. 154 от закона лице, което не е 
установено по седалище и адрес на управле-
ние и по постоянен обект на територията 
на Европейския съюз, но е установено в 
трета страна, с която Европейският съюз не 
е сключил споразумение за взаимопомощ, 
сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС на 
Съвета от 16 март 2010 г. относно взаимната 
помощ при събиране на вземания, свързани 
с данъци, такси и други мерки (OB, L 84/1 
от 31 март 2010 г.), наричана по-нататък 
„Директива 2010/24/ЕС“, и Регламент (ЕС) 
№ 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. 
относно административното сътрудничество 
и борбата с измамите в областта на данъка 
върху добавената стойност (OB, L 268/1 от 
12 октомври 2010 г.), наричан по-нататък 
„Регламент (ЕС) № 904/2010“, не определи 
нов акредитиран представител в срока по 
чл. 133, ал. 4 от закона, регистрацията му 
се прекратява по инициатива на органа по 
приходите с издаване на акт за дерегис-
трация. В тези случаи се прилага редът за 
прекратяване на регистрацията за режим 
извън Съюза на основание чл. 155, ал. 7, 
т. 2 от закона.

(2) Когато нов акредитиран представител 
не е определен в срока по чл. 133, ал. 4 от 

закона от лице, което не е установено по 
седалище и адрес на управление и по по-
стоянен обект на територията на Европей-
ския съюз, но е установено в трета страна, 
с която Европейс кият съюз не е сключил 
споразумение за взаимопомощ, сходно по 
обхват с Директива 2010/24/ЕС и Регла-
мент (ЕС) № 904/2010, и е регистрирано на 
основание чл. 156 от закона, регистрацията 
му се прекратява по инициатива на органа 
по приходите с издаване на акт за дерегис-
трация. В тези случаи се прилага редът за 
прекратяване на регистрацията за режим в 
Съюза на основание чл. 157, ал. 7, т. 2 от 
закона.

(3) Регистрацията, извършена на основа-
ние чл. 157а, ал. 3 от закона, се прекратява 
по инициатива на органа по приходите с 
издаване на акт за дерегистрация при пре-
кратяване на лицето – представител, или 
при настъпване на други обстоятелства, 
които водят до невъзможност това лице да 
изпълнява задълженията си по закона. В тези 
случаи се прилага редът за прекратяване на 
регистрацията на основание чл. 157б, ал. 7, 
т. 2 от закона.

Приложимост на специалните режими
Чл. 95б. (1) Режим в Съюза е приложим 

и при извършване на доставки на услуги в 
държава членка по потребление, по които 
получатели са данъчно незадължени лица, 
които са установени, имат постоянен адрес 
или обичайно пребиваване извън Европейс-
кия съюз.

(2) За доставки, за които се прилагат 
специалните режими по чл. 152, ал. 2, 3 и 
5 от закона, извършени от регистрирано по 
глава осемнадесета от закона лице, данъкът 
е дължим за държавата членка по потреб-
ление, където е мястото на изпълнение на 
доставката.

(3) В случаите по чл. 14а, ал. 6 от за-
кона изпращането или транспортирането 
на стоката се отнася само за доставката, 
извършена от данъчно задълженото лице, 
което управлява електронния интерфейс към 
получател – данъчно незадълженото лице.

(4) Право да се регистрира с предста-
вител по чл. 157а, ал. 3, изречение първо 
от закона за прилагането на режим за 
дистанционни продажби на стоки, внасяни 
от трети страни, има данъчно задължено 
лице, което не е установено по седалище и 
адрес на управ ление и по постоянен обект 
на територията на Европейския съюз и не е 
регистрирано за прилагането на този режим 
в друга държава членка, ако е установено 
в трета страна, с която Европейският съюз 
е сключил споразумение за взаимопомощ, 
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сходно по обхват с Директива 2010/24/ЕС 
и Регламент (ЕС) № 904/2010, което внася 
стоки от други трети страни.

(5) При дерегистрирация по режим за 
дистанционни продажби на стоки, внасяни от 
трети страни или територии, на представите-
ля по чл. 157а, ал. 2 от закона се прекратява 
и регистрацията на данъчно задължените 
лица, които са представлявани от него. 
Регистрацията на лицето по чл. 157а, ал. 3, 
изречение първо от закона се прекратява 
по реда на чл. 157б, ал. 12 – 14 от закона.“

§ 23. Член 96 се изменя така:
„Чл. 96. (1) Структурираният файлов 

формат на предоставяната по електронен 
път информация по чл. 159г, ал. 2 от закона 
се утвърждава със заповед на изпълнител-
ния директор на Националната агенция за 
приходите.

(2) Структурираният файлов формат на 
предоставяната по електронен път инфор-
мация по чл. 14а, ал. 11 и 12 от закона се 
утвърждава със заповед на изпълнителния 
директор на Националната агенция за при-
ходите.

(3) Електронният регистър по чл. 14а, 
ал. 11 от закона съдържа информацията по 
чл. 63в от Регламент за изпълнение (ЕС) 
2019/2026.“

§ 24. В чл. 97 се правят следните изме-
нения:

1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Справка-декларацията по чл. 159, 

ал. 4 от закона за прилагане на режим извън 
Съюза или на режим в Съюза и справка-
декларацията по чл. 159а, ал. 2 от закона 
за прилагане на режим за дистанционни 
продажби на стоки, внасяни от трети страни 
или територии, за всеки данъчен период се 
изготвя и подава от регистрирано на осно-
вание чл. 154, 156 или 157а от закона лице 
по реда на чл. 119.

(2) Когато страната е държава членка по 
потребление, след изтичането на три години 
от законоустановения срок по законодател-
ството на държавата членка по идентифика-
ция, неподадена в срок справка-декларация 
за прилагане на режим извън Съюза или на 
режим в Съюза, или за прилагане на режим 
за дистанционни продажби на стоки, внасяни 
от трети страни или територии, се изготвя 
и подава, съответно корекции в подадена 
справка-декларация се извършват по реда на 
чл. 119. В справка-декларацията се посочват 
само доставки с място на изпълнение на те-
риторията на страната. Справка-декларация 
не се подава за период, през който не са 
извършвани доставки с място на изпълнение 
на територията на страната.“

2. В ал. 3 думите „по ал. 2“ се заменят 
с „по ал. 1 и 2“.

§ 25. В чл. 100, ал. 1 думите „чл. 98, ал. 2 
и“ се заличават.

§ 26. В глава шестнадесета се създава 
раздел IVа с чл. 100б:

„Раздел IVa
Специални разпоредби във връзка с данъка 
върху добавената стойност по отношение на 

Северна Ирландия

Доставки на стоки от и до Северна Ирлан-
дия

Чл. 100б. Доставки на стоки по чл. 168а, 
ал. 2 от закона са:

1. вътреобщностна доставка или вътре-
общностно придобиване на стоки;

2. вътреобщностна доставка или вътре-
общностно придобиване на нови превозни 
средства;

3. доставка на стоки, които се монтират 
или инсталират;

4. дистанционна продажба на стоки до 
30 юни 2021 г. включително;

5. доставка на стоки по глава осемнаде-
сета от 1 юли 2021 г.;

6. доставка на стоки по режим складиране 
на стоки до поискване.“

§ 27. В чл. 112 се създава ал. 6:
„(6) Регистрирано по чл. 154, 156 и 157а 

от закона лице за доставките, за които 
прилага тези режими, не съставя отчет за 
извършените продажби по чл. 119 от закона.“

§ 28. В чл. 113 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Алинея 18 се изменя така:
„(18) Лицата, регистрирани на основание 

чл. 156 и 157а от закона, не отразяват в днев-
ника за продажбите данъчните документи и 
отчетите по чл. 159г от закона, издадени във 
връзка с извършените доставки на вътреоб-
щностни дистанционни продажби на стоки 
и дистанционна продажба на стоки, внасяни 
от трети страни или територии.“

2. Създава се ал. 19:
„(19) Лицата, регистрирани на основание 

чл. 154 и 156 от закона, не отразяват в днев-
ника за продажбите данъчните документи и 
отчетите по чл. 159г от закона, издадени във 
връзка с извършените доставки на услуги, 
за които прилагат режимите с място на из-
пълнение извън територията на страната.“

§ 29. В чл. 115, ал. 1 думите „по чл. 159б, 
ал. 4“ се заменят с „по чл. 159, ал. 4 и 
чл. 159а, ал. 2“ и се създава изречение второ: 
„Регистрирано само по глава осемнадесета 
от закона лице подава единствено справка-
декларацията по чл. 159б, ал. 4 от закона.“

§ 30. Член 119 се изменя така:
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„Справка-декларация за прилагане на режим 
извън Съюза или на режим в Съюза и справка-
декларация за прилагане на режим за дистан-
ционни продажби на стоки, внасяни от трети 

страни или територии
Чл. 119. (1) Регистрирано на основание 

чл. 154 от закона лице за прилагане на режим 
извън Съюза подава справка-декларация по 
чл. 159, ал. 4 от закона по образец – при-
ложение № 31.

(2) Регистрирано на основание чл. 156 от 
закона лице за прилагане на режим в Съюза 
подава справка-декларация по чл. 159, ал. 4 
от закона по образец – приложение № 32.

(3) Регистрирано на основание чл. 157а 
от закона лице за прилагане на режим за 
дистанционни продажби на стоки, внасяни от 
трети страни или територии, подава справ-
ка-декларация по чл. 159а, ал. 2 от закона 
по образец – приложение № 46.

(4) Данните за справка-декларацията по 
ал. 1, 2 или 3 се попълват въз основа на 
обоб щените данни от електронния регистър 
по чл. 159г, ал. 2 от закона.

(5) Лице, регистрирано в друга държава 
членка за прилагане на режим извън Съ-
юза, което извършва доставки, попадащи в 
обхвата на режима, с място на изпълнение 
на територията на страната, в случаите по 
чл. 159ж, ал. 5 от закона подава справка-
декларация по образец – приложение № 33.

(6) Лице, регистрирано в друга държава 
членка за прилагане на режим в Съюза, 
което няма постоянен обект на територията 
на страната и извършва доставки, попадащи 
в обхвата на режима, с място на изпълнение 
на територията на страната, в случаите по 
чл. 159ж, ал. 5 от закона подава справка-
декларация по образец – приложение № 34.

(7) Лице, регистрирано в друга държава 
членка за прилагане на режим за дистанци-
онни продажби на стоки, внасяни от трети 
страни или територии, което извършва 
доставки, попадащи в обхвата на режима, 
с място на изпълнение на територията на 
страната, в случаите по чл. 159ж, ал. 5 от 
закона подава справка-декларация по обра-
зец – приложение № 47.

(8) Справка-декларацията по ал. 5, 6 и 7 
се подава по електронен път с квалифици-
ран електронен подпис по реда на Данъч-
но-осигурителния процесуален кодекс до 
Териториалната дирекция на Националната 
агенция за приходите – София.

(9) В справка-декларацията по ал. 5 и 6 
се посочват идентификационният номер на 
лицето за целите на прилагане на съответ-
ния режим, приложимите данъчни ставки, 
общият размер на данъчните основи на 
извършените доставки, за които се прилага 
режимът и за които данъкът върху добавената 
стойност по съответните ставки е станал из-

искуем, общият размер на дължимия данък 
по съответните ставки, общият размер на 
дължимия данък за страната като държава 
членка по потребление за съответния данъ-
чен период, за:

1. доставки на услуги;
2. вътреобщностни дистанционни про-

дажби на стоки;
3. вътрешни дистанционни продажби на 

стоки по чл. 14а, ал. 5, т. 3 от закона.
(10) Когато стоките се изпращат или 

транспортират от територията на други 
държави членки, справка-декларацията по 
ал. 6, освен информацията по ал. 9 за тези 
доставки, включва и идентификационен 
номер за целите на ДДС или национален 
данъчен номер, издаден на лицето от държа-
вата членка, от която стоките се изпращат 
или транспортират.

(11) Лице, регистрирано в друга държава 
членка за прилагане на режим в Съюза, ко-
ето има един или повече постоянни обекти 
на територията на други държави членки, 
в справка-декларацията по ал. 6 посочва 
също идентификационните номера за целите 
на ДДС или национални данъчни номера, 
издадени от държавите членки, където се 
намира всеки от обектите, и информацията 
по ал. 9 за извършени от тези постоянни 
обекти през съответния данъчен период 
доставки на услуги, за които данъкът върху 
добавената стойност по приложимите ставки 
е станал изискуем, и са с място на изпъл-
нение на територията на страната, в която 
лицето няма постоянен обект.

(12) В справка-декларацията по ал. 7 се 
посочват идентификационният номер на 
лицето за целите на прилагане на този ре-
жим, приложимите данъчни ставки, общият 
размер на данъчните основи на извършените 
доставки, за които се прилага режимът и за 
които данъкът върху добавената стойност 
по съответните ставки е станал изискуем, 
общият размер на дължимия данък по съот-
ветните ставки, общият размер на дължимия 
данък върху добавената стойност за страна-
та като държава членка по потребление за 
съответния данъчен период.

(13) Стойностите по ал. 9, 10, 11 и 12 се 
посочват в евро. За доставки в други валути 
се използва обменният курс в последния 
ден от данъчния период, като се прилага 
обменният курс, публикуван от Европейската 
централна банка за този ден, или ако няма 
публикуван такъв за този ден, публикуваният 
на следващия ден.“

§ 31. В приложение № 1 към чл. 74, ал. 1, 
в раздел Б се правят следните изменения:

1. Изречение „□ Чл. 96, ал. 9 от ЗДДС – за-
дължителна регистрация за данъчно задълже-
но лице, което не е установено на територията 
на страната и извършва облагаеми доставки 
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на стоки или услуги по чл. 12 ЗДДС, раз-
лични от тези, по които данъкът е изискуем 
от получателя, и от тези, за които законът 
предвижда задължение за регистрация по 
чл. 97, 97б и 98 ЗДДС“ се заменя със:

„□ Чл. 96, ал. 9 от ЗДДС – задължителна 
регистрация за данъчно задължено лице, 
което не е установено на територията на 
страната и извършва облагаеми доставки 
на стоки или услуги по чл. 12 ЗДДС, раз-
лични от тези, по които данъкът е изискуем 
от получателя, и от тези, за които законът 
предвижда задължение за регистрация по 
чл. 97 или лицето е избрало да се регистрира 
по чл. 154, 156 и 157а ЗДДС“.

2. Изречение „□ Чл. 97б от ЗДДС – за-
дължителна регистрация за всяко данъчно 
задължено лице, което не е установено на 
територията на страната и извършва достав-
ки на далекосъобщителни услуги, услуги за 
радио- и телевизионно излъчване или услуги, 
извършвани по електронен път, с място на 
изпълнение на територията на страната с 
получатели – данъчно незадължени лица, 
които са установени или имат постоянен 
адрес, или обичайно пребивават в страната“ 
се заличава.

3. Изречение „□ Чл. 98, ал. 1 ЗДДС – за-
дължителна регистрация за данъчно задъл-
жено лице, което извършва доставка на стоки 
с място на изпълнение на територията на 
страната съгласно чл. 20 при условията на 
дистанционна продажба по чл. 14 ЗДДС“ 
се заличава.

4. Изречение „□ Чл. 100, ал. 3 ЗДДС – ре-
гистрация по избор за данъчно задължено 
лице, което извършва доставки на стоки 
при условията на дистанционни продажби 
и за което не са налице основанията за 
задължителна регистрация по чл. 98, ал. 1 
ЗДДС“ се заличава.  

5. Изречение „□ Чл. 99, ал. 3 ЗДДС – за-
дължителна регистрация за данъчно незадъл-
жено юридическо лице и данъчно задължено 
лице, което не е регистрирано на основание 
чл. 96, 97, 98, чл. 100, ал. 1 и 3 и чл. 102 
от ЗДДС и което извършва вътреобщност-
но придобиване на стоки, с което общата 
стойност на облагаемите вътреобщностни 
придобивания надвиши 20 000 лв. за текуща 
календарна година“ се заменя със:

„□ Чл. 99, ал. 3 ЗДДС – задължителна 
регистрация за данъчно незадължено юри-
дическо лице и данъчно задължено лице, 
което не е регистрирано на основание чл. 96, 
97, чл. 100, ал. 1 и чл. 102 от ЗДДС и което 
извършва вътреобщностно придобиване на 
стоки, с което общата стойност на облагаеми-
те вътреобщностни придобивания надвиши 
20 000 лв. за текуща календарна година“.

§ 32. В приложение № 8 към чл. 77, ал. 1, 
в раздел Б се правят следните изменения:

1. Изречение „□ Чл. 107, т. 5 ЗДДС – за-
дължителна дерегистрация при регистрация 
в друга държава членка за прилагане на 
режим извън Съюза или на режим в Съ-
юза – за лице, регистрирано на основание 
чл. 97б“ се заменя със:

„□ Чл. 77а, ал. 1 ППЗДДС – дерегистрация 
по избор при регистрация в друга държава 
членка за прилагане на режим извън Съюза 
или на режим в Съюза, или за прилагане на 
режим за дистанционни продажби на стоки, 
внасяни от трети страни или територии или 
по чл. 154, чл. 156 или чл. 157а – за лице, 
регистрирано на основание чл. 96, ал. 9, 
когато лицето извършва само доставки, за 
които се прилага режим в Съюза, режим 
извън Съюза, или режим за дистанционни 
продажби на стоки, внасяни от трети страни 
или територии“.

2 . Изречение „□ Чл. 108 , ал. 1, т. 1 
ЗДДС – дерегистрация по избор при отпадане 
на съответното основание за задължителна 
регистрация – за лице, регистрирано на 
основание чл. 96, ал. 1, чл. 97, 97б, чл. 98, 
ал. 3 или чл. 100, ал. 1“ се заменя със:

„□ Чл. 108, ал. 1, т. 1 ЗДДС – дерегистра-
ция по избор при отпадане на съответното 
основание за задължителна регистрация – за 
лице, регистрирано на основание чл. 96, 
ал. 1, чл. 97 или чл. 100, ал. 1“.

3. Изречение „□ Чл. 108 , ал. 1, т. 2 
ЗДДС – дерегистрация по избор на лице, 
регистрирано на основание чл. 98 или чл. 100, 
ал. 3, когато за всяка от двете календарни 
години преди текущата година сумата на 
данъчните основи на извършените доставки 
при условията на дистанционна продажба 
на територията на страната (без доставките 
на акцизни стоки) не надвишава 70 000 лв., 
и към датата на подаване на заявлението 
за дерегистрация не е налице основание за 
задължителна регистрация“ се заличава.

4. Създава се нов раздел „В“:
„Раздел В: Отчетна стойност по счетовод-

ни данни на наличните активи, намалена с 
начислените амортизации и обезценки към 
датата на подаване на заявлението за дере-
гистрация, за които следва да бъде начислен 
данък по чл. 111 от ЗДДС.

Обща отчетна стойност по счетоводни 
данни на наличните активи, намалена с 
начислените амортизации и обезценки към 
датата на подаване на заявлението за дере-
гистрация, за които следва да бъде начислен 
данък по чл. 111 от ЗДДС …….… лв.“

5. Досегашният раздел „В“ става раздел 
„Г“.

§ 33. Приложение № 16 към чл. 95, ал. 1 
се изменя така:
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„Приложение № 16 към чл. 95, ал. 1 
 Входящ номер/дата:  
 ТД на НАП:  
Попълва се от приходната администрация. 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ (АКТУАЛИЗАЦИЯ) ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 
СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ 
ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ С ПОЛУЧАТЕЛИ 
ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, УСТАНОВЕНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 

(СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА) 
 
 Настоящото заявление подавам за: 
  Регистрация за прилагане на специалния режим извън 

Съюза 
  Промяна на данни относно регистрацията за прилагане на 

специалния режим извън Съюза (актуализация) 
 
Данни за данъчно задълженото лице 
 
Идентификация 
 Национален данъчен номер на лицето, 
предоставен от държавата, където е установено 
по седалище и адрес на управление 

 

 ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по 
ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на 
НАП   

 

 Идентификационен номер по ЗДДС за 
прилагане на режим извън Съюза  

 

 Държава, в която данъчно задълженото лице е 
установено по седалище и адрес на управление

 

 Наименование/име, презиме, фамилия на 
данъчно задълженото лице 

 

 Търговско име, ако е различно от 
наименованието 

 

   
Контакти 
 Адрес 
Квартал .......................................Улица ................................................................................... 
Номер ................. Блок .............Етаж ............... Апартамент ..........Пощенска кутия .......... 
Град .............................................................................. Пощенски код ...................................  
Община ....................................... Област/Регион ................................................................... 
Община .................................................... Област/Регион ...................................................... 
Държава ..................................................................................................................................... 
 Телефон ............................................................ Електронен адрес ....................................... 
 Интернет страница на данъчно задълженото лице 
......................................................................................................................................................... 
 Лице, представляващо данъчно задълженото лице 
 ..........................................................................................................................................................
 Лице за контакт, когато е различно от лицето, представляващо данъчно задълженото лице 
 ......................................................................................................................................... 

„Приложение № 16 
към чл. 95, ал. 1 



БРОЙ 27  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  27   

Данни за акредитирания представител 
Идентификация 
Идентификационен номер по ЗДДС, ако има такъв  
ЕГН/ЛНЧ/ЛН, ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ/Служебен номер 
от регистъра на НАП 

 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от 
регистъра на НАП 

 

Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно 
задълженото лице 

 

Търговско име, ако е различно от наименованието  
Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по 
седалище и адрес на управление 

 

 
 

Декларация 

Подписаният  
………………………….…..
декларирам, че 
представлявам 
акредитирания 
представител, посочен по-
горе, и съм се запознал със 
задълженията на 
акредитирания 
представител съгласно 
ЗДДС и правилника за 
неговото прилагане. 

 
Банкова сметка 
 IBAN/OBAN  
 BIC  
 Наименование на банката  
 Титуляр на банковата сметка  
 
Предходни и настоящи/текущи регистрации за прилагане на специалните режими* 
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице: 
� вече е било регистрирано в Република България или в друга държава членка на ЕС за 
прилагане на този специален режим и/или специален режим в Съюза и/или специален
режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии,
и/или  
� е регистрирано в Република България или в друга държава членка на ЕС за прилагане 
на този специален режим и/или специален режим в Съюза и/или за специален режим за 
дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии,  
посочете идентификационните номера за прилагане на режим, които е използвало/ползва.
 
 Държава членка на ЕС, издала 
идентификационния номер за прилагане на 
режима 

Идентификационен номер за прилагане на 
режима 

   
*Информацията се попълва поотделно за всички идентификационни номера, използвани 
преди и/или към момента на подаване на заявлението. 
 
Дата на започване на прилагането на специалния режим извън Съюза 
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Извършвало ли е преди подаване на заявлението посоченото по-горе данъчно задължено 
лице доставки, за които специалният режим би бил приложим? 
Да � Не � 
Ако да, посочете датата на първата доставка:........................................................................... 
 
Промяна на държава членка по идентификация 
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице е регистрирано в друга държава членка 
за прилагане на режим извън Съюза, но желае да се регистрира за прилагане на този 
режим в Република България, посочете идентификационния номер за прилагане на режим 
извън Съюза, под който лицето е регистрирано в другата държава членка на ЕС. 
Имайте предвид, че за да се регистрира лицето за прилагане на режим извън Съюза в 
Република България, то трябва да прекрати регистрацията си в другата държава членка на 
ЕС, като я уведоми за прекратяването на регистрацията си в нея не по-късно от 10-о число 
на месеца, следващ посочената от лицето в заявлението дата на промяната. 
 
 Държава членка на ЕС, издала 
идентификационния номер за прилагане на 
режим извън Съюза 

Идентификационен номер за прилагане на 
режим извън Съюза 

   
 
 
Идентификация в други държави членки на ЕС* 
Ако друга държава членка на ЕС, е издала на посоченото по-горе лице идентификационен 
номер за целите на ДДС, като неустановено на територията на тази държава членка 
данъчно задължено лице, посочете всички такива идентификационни номера. 
Държава от ЕС, издала идентификационния номер за целите на 

ДДС 
Идентификационен 

номер за целите на ДДС
  

*информацията се попълва поотделно за всяка държава членка на ЕС, в която лицето има 
идентификация 
 
 
Декларация 
� Декларирам, че посоченото по-горе лице няма седалище и адрес на управление и няма 
постоянен обект на територията на Европейския съюз. 
 
 
Приложения: 
 Име на прикачения файл Описание Тип на файла 
    
 
 
Декларация 
� Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми 
е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
Дата:                                                                                                     Подпис: 

           „ 
 

“

„Приложение № 17 към чл. 95, ал. 2 
 

Входящ номер/дата:  
ТД на НАП  

 
Попълва се от приходната администрация. 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 

СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ 
ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ С ПОЛУЧАТЕЛИ 
ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, УСТАНОВЕНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
(СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА) 
Настоящото заявление подавам за: 

Прекратяване на регистрация за прилагане на специалния режим извън Съюза 
Данни за данъчно задълженото лице 
Идентификация 
 

Национален данъчен номер на лицето, 
предоставен от държавата, където е 
установено по седалище и адрес на 
управление 

 

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на 
ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП

 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по 
ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра 
на НАП 

 

Идентификационен номер по ЗДДС за 
прилагане на режим извън Съюза    

 

Държава, в която данъчно задълженото лице 
е установено по седалище и адрес на 
управление 

 

Наименование/име, презиме, фамилия на 
данъчно задълженото лице 

 

Търговско име, ако е различно от 
наименованието  

 

Контакти 
 

Адрес 
....................................................................................................................................................
Телефон 
......................................................................... 

Електронен адрес 
...................................................................... 

Интернет страница на данъчно задълженото лице 
.....................................................................................................................................................
Лице, представляващо данъчно задълженото лице 
.....................................................................................................................................................
Лице за контакт, когато е различно от лицето, представляващо данъчно задълженото 
лице 
.....................................................................................................................................................

 
Данни за акредитирания представител, когато данъчно задълженото лице, което 
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„Приложение № 17 към чл. 95, ал. 2 
 

Входящ номер/дата:  
ТД на НАП  

 
Попълва се от приходната администрация. 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 

СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ 
ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ С ПОЛУЧАТЕЛИ 
ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, УСТАНОВЕНИ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 
(СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН СЪЮЗА) 
Настоящото заявление подавам за: 

Прекратяване на регистрация за прилагане на специалния режим извън Съюза 
Данни за данъчно задълженото лице 
Идентификация 
 

Национален данъчен номер на лицето, 
предоставен от държавата, където е 
установено по седалище и адрес на 
управление 

 

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на 
ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП

 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по 
ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра 
на НАП 

 

Идентификационен номер по ЗДДС за 
прилагане на режим извън Съюза    

 

Държава, в която данъчно задълженото лице 
е установено по седалище и адрес на 
управление 

 

Наименование/име, презиме, фамилия на 
данъчно задълженото лице 

 

Търговско име, ако е различно от 
наименованието  

 

Контакти 
 

Адрес 
....................................................................................................................................................
Телефон 
......................................................................... 

Електронен адрес 
...................................................................... 

Интернет страница на данъчно задълженото лице 
.....................................................................................................................................................
Лице, представляващо данъчно задълженото лице 
.....................................................................................................................................................
Лице за контакт, когато е различно от лицето, представляващо данъчно задълженото 
лице 
.....................................................................................................................................................

 
Данни за акредитирания представител, когато данъчно задълженото лице, което 

§ 34. Приложение № 17 към чл. 95, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 17 

към чл. 95, ал. 2
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извършва услуги, за които се прилага специалният режим извън Съюза се представлява 
от акредитиран представител  

 
Идентификация 
 

Идентификационен номер по ЗДДС, ако има 
такъв 

 

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на 
ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП 

 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по 
ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на 
НАП 

 

Наименование/Име, презиме, фамилия на 
данъчно задълженото лице 

 

Търговско име, ако е различно от наименованието  
Държава, в която данъчно задълженото лице е 
установено по седалище и адрес на управление  

 
 

 
Правото (задължението) за прекратяване на регистрацията за прилагане на 

специалния режим извън Съюза се реализира на основание: 
 
чл. 155, ал. 1, т. 1 ЗДДС - регистрираното лице вече не извършва услуги, за които 
се прилага специалният режим извън Съюза 
Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство: 
...................................................................... 
чл. 155, ал. 1, т. 2 ЗДДС - регистрираното лице вече не отговаря на условията 
по чл. 154, ал. 1 ЗДДС 
Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство: 
...................................................................... 
�  при прекратяване на лицето - акредитиран представител, или при настъпване 
на други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява 
задълженията си по ЗДДС и данъчно задълженото лице в 14-дневен срок от 
датата на настъпване на новите обстоятелства не е определило нов акредитиран 
представител  
Посочете датата на настъпване на промяната: 
........................................................................................................................................ 
чл. 155, ал. 1, т. 3 ЗДДС - регистрираното лице не желае да прилага специалния 
режим извън Съюза 
Посочете датата, от която регистрираното лице желае да преустанови 
прилагането на специалния режим: 
........................................................................................................................................ 
чл. 155, ал. 10 ЗДДС - регистрираното лице желае да се регистрира за прилагане 
на специалния режим в друга държава членка на Европейския съюз 
Посочете датата, от която регистрираното лице желае да преустанови 
прилагането на специалния режим в Република България: 
........................................................................................................................................ 
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата 
държава членка, ако имате такъв: ............................................................................... 
Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС: 
......................................................................................................................................... 
Идентификационен номер за целите на ДДС: 
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“ 
 

......................................................................................................................................... 
Друга причина: 
Приложения: 

Име на прикачения файл Описание Тип на файла 

Декларация 
 
� Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. 

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния 
кодекс. 

 
Дата:                                                                                              Подпис: “
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 „Приложение № 18 към чл. 95, ал. 3 
Входящ номер/дата:  
ТД на НАП:  

 
попълва се от приходната администрация 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ (АКТУАЛИЗАЦИЯ) ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 

СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА 
СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ С ПОЛУЧАТЕЛИ ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНИ 
ЛИЦА, УСТАНОВЕНИ В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, ВЪТРЕОБЩНОСТНИ 
ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ И/ИЛИ ВЪТРЕШНИ ДИСТАНЦИОННИ 
ПРОДАЖБИ НА СТОКИ (СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА) 

Настоящото заявление подавам за: 
 Регистрация за прилагане на специалния 

режим в Съюза по чл. 156, ал. 1 ЗДДС 
 Регистрация за прилагане на специалния 

режим в Съюза по чл. 156, ал. 16 ЗДДС 
 Промяна на данни относно регистрацията за 

прилагане на специалния режим в Съюза
(актуализация) 

Данни за данъчно задълженото лице 
Идентификация 
 

Национален данъчен номер на лицето, предоставен 
от държавата, където е установено по седалище и 
адрес на управление, когато същото не е установено 
по седалище и адрес на управление в Република 
България 

 

Идентификационен номер по ЗДДС  
ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на 
ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП 

 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен 
номер от регистъра на НАП 

 

Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно 
задълженото лице 

 

Търговско име, ако е различно от наименованието  
Държава членка, в която данъчно задълженото лице 
е установено по седалище и адрес на управление 

 

Когато данъчно задълженото лице не е установено 
по седалище и адрес на управление в Република 
България, държавата членка, в която има постоянен 
обект и в която е избрало да се регистрира за 
прилагането на режима   

 

Държава, в която данъчно задълженото лице е 
установено по седалище и адрес на управление, 
когато същата не е държава членка на Европейския 
съюз (ЕС) 

 

§ 35. Приложение № 18 към чл. 95, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 18 

към чл. 95, ал. 3
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Държава, от която данъчно задълженото лице 
изпраща или транспортира стоки до данъчно 
незадължени лица в други държави членки, когато 
няма установяване по седалище и адрес на 
управление на територията на ЕС и няма постоянен 
обект както на територията на Република България, 
така и на територията на друга държава членка и в 
която е избрало да се регистрира за прилагането на 
режима  

 

Контакти 
 

Адрес 
Квартал .......................................Улица ................................................................................... Номер 
................. Блок .............Етаж ............... Апартамент ..........Пощенска кутия .......... 
Град .............................................................................. Пощенски код ..................................  
Община ....................................... Област/Регион .................................................................... 
Община .................................................... Област/Регион ....................................................... 
Държава ..................................................................................................................................... 
Телефон ……………………… Електронен адрес ............................... 
Интернет страница/и на данъчно задълженото лице 
.......................................................................................................................................................... 
Лице, представляващо данъчно задълженото лице 
......................................................................................................................................................... 
Лице за контакт, когато е различно от лицето, представляващо данъчно задълженото лице   
....................................................................................................................................................... 

 
Данни за акредитирания представител, когато данъчно задълженото лице, което извършва 

доставки на услуги, вътреобщностни дистанционни продажби и/или вътрешни дистанционни 
продажби на стоки, не е установено на територията на Европейския съюз 

 

Идентификация 
 

Идентификационен номер по ЗДДС, ако има 
такъв 

 

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ
/Служебен номер от регистъра на НАП 

 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по 
ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на 
НАП 

 

Наименование/Име, презиме, фамилия на 
данъчно задълженото лице 

 

Търговско име, ако е различно от 
наименованието 

 

Държава, в която данъчно задълженото лице е 
установено по седалище и адрес на управление 

 

 
 
 
Декларация 

Подписаният  
……………………..……………………......... 
декларирам, че представлявам акредитирания 
представител, посочен по-горе, и съм се 
запознал със задълженията на акредитирания 
представител съгласно ЗДДС и правилника за 
неговото прилагане. 

 

 
 
Банкова сметка 
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IBAN  
BIC   
Наименование на банката  
Титуляр на банковата сметка  

Постоянни обекти в други държави членки на ЕС* 
Идентификационен номер за целите на ДДС  
Идентификационен номер за целите на данъчна 
регистрация, ако постоянният обект няма 
идентификационен номер за целите на ДДС 

 

Търговско име на постоянния обект  
Адрес 
Улица ....................................... Номер ................. Етаж ..................... Апартамент.................... 
Град ............................................ Пощенски код ................ Пощенска кутия ............................ 
Община ................................................................... Област/Регион ............................................. 
Държава............................................................................................................................................ 

*информацията се попълва поотделно за всеки постоянен обект 
 
Държава членка, от която стоките са изпратени или транспортирани (различни от 

Република България - държавата членка по идентификация)* 
Идентификационен номер за целите на ДДС, ако има 
такъв 

 

Търговско име, ако е различно от наименованието  
Адрес 
Улица ........................................... Номер ................. Етаж ...................... Апартамент ............ 
Град .......................................................... Пощенски код ................ Пощенска кутия ............. 
Община ................................................................... Област/Регион ........................................... 
Държава ........................................................................................................................................ 

*информацията се попълва поотделно за всяка държава членка на ЕС 
 

Идентификация в други държави членки на ЕС* 
Ако друга държава членка на ЕС, е издала на посоченото по-горе лице идентификационен 

номер за целите на ДДС като данъчно задължено лице неустановено на територията на тази 
държава членка, посочете всички такива идентификационни номера.  

Държава от ЕС, издала идентификационния 
номер за целите на ДДС 

Идентификационен номер за целите на ДДС 

*информацията се попълва поотделно за всяка държава членка на ЕС, в която лицето има 
идентификация 

Предходни и настоящи/текущи регистрации за прилагане на специалните режими* 
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице  
� вече е било регистрирано в Република България или в друга държава членка на ЕС за 

прилагане на режим в Съюза и/или режим извън Съюза, и/или за специален режим за 
дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, и/или 

� е регистрирано в Република България или в друга държава членка на ЕС за прилагане на 
режим извън Съюза и/или режим в Съюза, и/или за специален режим за дистанционни продажби 
на стоки, внасяни от трети страни или територии.  

посочете идентификационните номера за прилагане на режим, които е използвало/ползва. 
Държава членка на ЕС, издала идентификационния 
номер за прилагане на режима 

Идентификационен номер за прилагане на 
режима 

 
*информацията се попълва поотделно за всички идентификационни номера, използвани 

преди и/или към момента на подаване на заявлението 
 
Декларация 
� Декларирам, че посоченото по-горе лице няма седалище и адрес на управление и няма 
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постоянен обект на територията на Европейския съюз. 
 
Декларация 
Посоченото по-горе данъчно задължено лице е електронен интерфейс, улесняващ доставки 

на стоки съгласно чл. 14а,  ал. 5, т. 1 и 3 от ЗДДС?  
Да �    Не � 
 
Декларация 
Посоченото по-горе данъчно задължено лице е група за целите на данъка върху добавената 

стойност съгласно чл. 11 от Директива 2006/112/ЕО?  
Да �    Не �  
Дата на започване на прилагането на специалния режим в Съюза 
Извършвало ли е преди подаване на заявлението посоченото по-горе данъчно задължено 

лице доставки, за които специалният режим би бил приложим? 
Да �    Не � 
Ако да, посочете датата на първата доставка: ...................................................... 
Промяна на държава членка по идентификация 
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице е регистрирано в друга държава членка 

за прилагане на режим в Съюза и: 
� е преместило мястото си на установяване по седалище и адрес на управление на 

територията на Република България, или 
� няма установяване по седалище или адрес на управление на територията на ЕС и е 

преместило постоянния си обект от територията на друга държава членка на територията на 
Република България, или 

� няма установяване по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, но има 
постоянен обект както на територията на Република България, така и на територията на друга 
държава членка и са изтекли две години, следващи годината, през която лицето е регистрирано за 
прилагане на режима в другата държава членка, или 

 
� няма установяване по седалище и адрес на управление и по постоянен обект на 

територията на Европейския съюз, ако започне да изпраща или транспортира доставяните от него 
стоки само от територията на страната, или  

� няма установяване по седалище и адрес на управление на територията на ЕС и няма 
постоянен обект както на територията на Република България, така и на територията на друга 
държава членка, но от територията на страната изпраща или транспортира стоки до данъчно 
незадължени лица в други държави членки и са изтекли две години, следващи годината, през 
която лицето е регистрирано за прилагане на режима в друга държава членка, от която е 
изпращало или транспортирало стоки,  

ако отговаря на условията за регистрация за прилагане на режима и желае да се регистрира 
за прилагане на този режим в Република България, посочете идентификационния номер за целите 
на ДДС, под който лицето е регистрирано в другата държава членка на ЕС.  

 
Имайте предвид, че за да се регистрира лицето за прилагане на режим в Съюза в 

Република България, то трябва да прекрати регистрацията си в другата държава членка на ЕС, 
като я уведоми за прекратяването на регистрацията си в нея не по-късно от 10-о число на месеца, 
следващ посочената от лицето в заявлението дата на промяната.  

 
 

Държава членка на ЕС, издала идентификационния 
номер за целите на ДДС 

Идентификационен номер за целите на ДДС 

Приложения: 
Име на прикачения файл Описание Тип на файла 

Декларация 
� Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми е, 

че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 
Дата:                                                                                                     Подпис:  
           “ 

 

“
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„Приложение № 30 към чл. 95, ал. 4 
 

Входящ номер/дата:  
ТД на НАП:  

попълва се от приходната администрация 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 

СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА ЗА ОБЛАГАНЕ С ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА 
СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИ НА УСЛУГИ С ПОЛУЧАТЕЛИ ДАНЪЧНО 
НЕЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА, УСТАНОВЕНИ В ДРУГА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА, 
ВЪТРЕОБЩНОСТНИ ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, И/ИЛИ 
ВЪТРЕШНИ  ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ (СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В 
СЪЮЗА) 
Настоящото заявление подавам за: 

 Прекратяване на регистрация за прилагане на 
специалния режим в Съюза 

 Данни за данъчно задълженото лице 
 Идентификация 

Национален данъчен номер на лицето, 
предоставен от държава членка, в която 
същото е установено по седалище и адрес на 
управление, когато лицето не е установено по 
седалище и адрес на управление в Република 
България 

 

Идентификационен номер по ЗДДС  
ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на 
ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП 

 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по 
ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на 
НАП 

 

Наименование/Име, презиме, фамилия на 
данъчно задълженото лице 

 

Търговско име, ако е различно от 
наименованието 

 

Държава членка, в която данъчно задълженото 
лице е установено по седалище и адрес на 
управление 

 

Когато данъчно задълженото лице не е 
установено по седалище и адрес на управление 
в Република България, държавата членка, в 
която има постоянен обект и в която е избрало 
да се регистрира за прилагането на режима   

 

Държава, в която данъчно задълженото лице е 
установено по седалище и адрес на 
управление, когато същата не е държава 
членка на Европейския съюз (ЕС) 

 

Държава, от която данъчно задълженото лице 
изпраща или транспортира стоки до данъчно 
незадължени лица в други държави членки, 
когато няма установяване по седалище и адрес 
на управление на територията на ЕС и няма 

 

§ 36. Приложение № 30 към чл. 95, ал. 4 се изменя така:
„Приложение № 30 

към чл. 95, ал. 4
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постоянен обект както на територията на 
Република България, така и на територията на 
друга държава членка и в която е избрало да се 
регистрира за прилагането на режима   

 
Контакти 

Адрес  
Квартал .......................................Улица ....................................................... Номер .................  
Блок ................................Етаж ........................................ Апартамент ...................................... 
Град .............................................................................. Пощенски код .....................................  
Община ....................................... Област/Регион ....................................................................... 
Държава ........................................................................................................................................ 
Телефон ..................................................... Електронен адрес ...................................... 
Интернет страница/и на данъчно задълженото лице 
....................................................................................................................................................... 
Лице, представляващо данъчно задълженото лице 
....................................................................................................................................................... 
Лице за контакт, когато е различно от лицето, представляващо данъчно задълженото лице 
....................................................................................................................................................... 

 
Данни за акредитирания представител, когато данъчно задълженото лице, което 

извършва доставки на стоки и услуги, обхванати от специалния режим в Съюза, се 
представлява от акредитиран представител  

Идентификация 
Идентификационен номер по ЗДДС, ако има 
такъв 

 

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на 
ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП 

 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по 
ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на 
НАП 

 

Наименование/Име, презиме, фамилия на 
данъчно задълженото лице 

 

Търговско име, ако е различно от наименованието  
Държава, в която данъчно задълженото лице е 
установено по седалище и адрес на управление 

 

 
 
Правото (задължението) за прекратяване на регистрацията за прилагане на 

специалния режим в Съюза реализирам на основание: 
чл. 157, ал. 1, т. 1 ЗДДС - регистрираното лице вече не извършва доставки на стоки 
и услуги, обхванати от специалния режим в Съюза     
Посочете датата на настъпване на съответното 
обстоятелство:................................................................................. 
чл. 157, ал. 1, т. 2 ЗДДС - регистрираното лице вече не отговаря на условията 
по чл. 156, ал. 1 ЗДДС 
Посочете датата на настъпване на съответното 
обстоятелство:................................................................................................................... 
�  при прекратяване на лицето - акредитиран представител, или при настъпване на 
други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява 
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задълженията си по ЗДДС и данъчно задълженото лице в 14-дневен срок от датата 
на настъпване на новите обстоятелства не е определило нов акредитиран 
представител  
Посочете датата на настъпване на промяната: 
............................................................................................................................................. 
чл. 157, ал. 10 ЗДДС - регистрираното лице е преместило седалището и адреса си 
на управление на територията на друга държава членка и желае да се регистрира за 
прилагане на специалния режим в другата държава членка 
Посочете датата на настъпване на промяната: 
............................................................................................................ 
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата 
държава членка, ако има такъв:  
Държава, издала идентификационния номер за целите на 
ДДС:.............................................................................. 
Идентификационен номер за целите на 
ДДС:............................................................................................................. 
чл. 157, ал. 11 ЗДДС - регистрираното лице, което не е установено по седалище и 
адрес на управление на територията на ЕС, е преместило постоянния си обект от 
територията на страната на територията на друга държава членка и желае да се 
регистрира за прилагане на специалния режим в другата държава членка или 
регистрираното лице, което е установено по постоянен обект на територията на 
страната, се е установило по седалище и адрес на управление на територията на 
друга държава членка и желае да се регистрира за прилагане на специалния режим 
в другата държава членка 
Посочете датата на настъпване на промяната: 
............................................................................................................................................. 
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата 
държава членка,  ако има такъв:  
Държава, издала идентификационния номер за целите на 
ДДС:.................................................................................................................................... 
Идентификационен номер за целите на 
ДДС:.................................................................................................................................... 
чл. 157, ал. 12 ЗДДС - регистрираното лице, което не е установено по седалище и 
адрес на управление на територията на ЕС, но има постоянен обект както на 
територията на страната, така и на територията на друга държава членка и са 
изтекли две календарни години, считано от началото на годината, следваща 
годината на регистрацията, желае да се регистрира за прилагане на специалния 
режим в друга държава членка, на територията на която има постоянен обект 
Посочете датата на настъпване на промяната:.............................................................. 
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата 
държава членка, ако има такъв: ...................................................................................... 
Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС:................................. 
Идентификационен номер за целите на ДДС:............................................................... 
чл. 157, ал. 13 ЗДДС - регистрирано лице, което не е установено по седалище и 
адрес на управление и няма постоянен обект на територията на Европейския съюз, 
престане да изпраща или транспортира доставяните от него стоки от територията 
на страната, и започне да изпраща или транспортира доставяните от него стоки от 
територията на друга държава членка и избере да се регистрира за прилагане на 
този режим в другата държава членка.  
Посочете датата на настъпване на промяната:.............................................................. 
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата 
държава членка, ако има такъв: .......................................................................................
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“

Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС:..................................
Идентификационен номер за целите на ДДС:................................................................ 
чл. 157, ал. 14 ЗДДС – регистрирано лице, което не е установено по седалище и 
адрес на управление и няма постоянен обект на територията на Европейския съюз, 
което изпраща или транспортира доставяните от него стоки, както от територията 
на страната, така и от територията на друга държава членка, и са изтекли две 
календарни години, считано от началото на годината, следваща годината на 
регистрацията, избере да се регистрира за прилагане на този режим в другата 
държава:  
Посочете датата на настъпване на промяната: 
............................................................................................................................................ 
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата 
държава членка: 
Държава, издала идентификационния номер за целите на 
ДДС:................................................................................................................................... 
Идентификационен номер за целите на 
ДДС:.................................................................................................................................. 
� чл. 157, ал. 1, т. 3 ЗДДС - регистрираното лице не желае да прилага режима в 
Съюза 
� чл. 157, ал. 16 ЗДДС - регистрираното лице не желае да прилага режим в Съюза 
(когато са налице условията по чл. 20б, ал. 1 ЗДДС, регистрирано на основание чл. 
156  ЗДДС лице може да прекрати регистрацията си, ако избере да не прилага 
режим в Съюза) 
Посочете датата, от която регистрираното лице желае да преустанови прилагането 
на специалния режим: 
...................................................................................................................................... 
Друга причина: 
 
 
 
 
 
Приложения: 

Име на прикачения файл Описание Тип на файла 
 
 
Декларация 
� Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. 

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
Дата:                                                                                                     Подпис: 
  “
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„Приложение № 31 към чл. 119, ал. 1 
Входящ номер  
Версия  
ТД на НАП/офис  

попълва се от приходната администрация 
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН 

СЪЮЗА 
ПО ЧЛ. 159, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 
 
Част 1: Обща информация 
 
1.1. Данни за регистрираното лице 
Идентификационен  
номер по ЗДДС  
Наименование/Име, 

презиме, фамилия на данъчно 
задълженото лице 

 

 
1.2. Данъчен период 
Данъчен период Година .............. Тримесечие ...................................
Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от 

една справка-декларация за прилагане на специалния режим за едно и също календарно 
тримесечие в две държави членки. 

Начална дата на 
данъчния период 

(дд.м
м.гггг) 

Крайна дата на 
данъчния период 

(дд.мм.г
ггг) 

 
1.3. Парична единица/валута 
Парична единица/валута EUR 
 
Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за всяка държава членка по 

потребление, включително Република България, за данъчния период 
Раздел 2А: Доставки на услуги, извършени от място на установяване по седалище 

или адрес на управление, включително от постоянни обекти извън Съюза 
 

№ 
По 
ред 

Код на държава 
членка по потребление 

ДДС 
ставка/вид 

(стандартна/н
амалена ставка) 

Общ 
размер на 
данъчна основа 

EUR 

Общ 
размер на ДДС 

EUR 

 1 2 3 4 
1.     
2.     
3.     

 
Раздел 2Б: Общ размер на дължимия ДДС за извършените доставки на услуги ...... 

EUR 
(сбор от сумите на всички редове в колона 4) 
Част 3: За всяка държава членка по потребление, за която се извършва корекция 

във връзка с ДДС (корекция на ДДС по подадена справка-декларация се извършва в 
срок от три години от датата, на която е подадена първоначалната справка-декларация) 

§ 37. Приложение № 31 към чл. 119, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 31 

към чл. 119, ал. 1
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№  
по  
ред 

Данъчен период Код на държава членка 
по потребление 

Общ размер на 
ДДС в резултат на 
корекции по доставки*  

 1 2 3 
1.    
2.    
3.    

 
Част 4: Салдо на дължимия ДДС за всяка държава членка по потребление 
 

№  
По 
ред 

Код на държава членка 
по потребление 

Общ размер на дължимия ДДС, включващ 
корекции на предходни справки-декларации* 

 1 2 
1.   
2.   
3.   

 
Част 5: Общ размер на дължимия ДДС за всички държави членки по 

потребление 
 
Общ размер на дължимия ДДС за всички държави членки ......... EUR** 
 
Декларация 
� Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. 

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния 
кодекс. 

Дата:                                                                                                     Подпис:  
---------------------------------------------------------------- 
* Общият размер на ДДС в резултат на корекции по доставки/Общият размер на 

дължимия ДДС, включващ корекции на предходни справки-декларации може да бъде 
отрицателен. 

** Отрицателните стойности в част 4 не може да се вземат предвид.“ 
 

“
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„Приложение № 32 към чл. 119, ал. 2 
Входящ номер  
Версия  
ТД на НАП/офис  
попълва се от приходната администрация 
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В СЪЮЗА 

ПО ЧЛ. 159, АЛ. 4 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ 
Част 1: Обща информация 
1.1. Данни за регистрираното лице 
Идентификационен номер по ЗДДС  
Наименование/Име, презиме, фамилия на 

данъчно задълженото лице 
 

1.2. Данъчен период 
Данъчен период Година ................... Тримесечие ......... 
Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от една 

справка-декларация за прилагане на специалния режим за едно и също календарно тримесечие в 
две държави членки. 

Начална дата 
на данъчния период 

(дд.мм.гггг) Крайна дата 
на данъчния период 

(дд.мм.гггг) 

1.3. Парична единица/валута 
Парична единица/валута EUR 
Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за всяка държава членка по 

потребление за данъчния период 
Раздел 2А: Доставки на услуги, извършени от мястото на установяване по седалище и 

адрес на управление или  постоянен обект в Република България и/или  от постоянни обекти 
извън Съюза *  

№  
по  
ред 

Код на 
държава членка по 
потребление 

ДДС ставка/вид 
(стандартна/намалена 
ставка) 

Общ 
размер на 
данъчна основа 
EUR 

Общ размер на 
ДДС EUR 

 1 2 3 4 
1.     
2.     
3.     

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги, извършени от установяване по 
седалище и адрес на управление или постоянен обект в Република България като държава членка 
по идентификация и/или от постоянни обекти извън Съюза ......... EUR  

(сбор от сумите на всички редове в колона 4) 
 
Раздел 2Б: Доставки на стоки, изпратени или транспортирани от мястото на установяване 

по седалище и адрес на управление или постоянен обект в Република България** 
 
 

№  
По 
 ред 

Код на 
държава членка по 
потребление 

ДДС ставка/вид 
(стандартна/намалена 
ставка) 

Общ размер на 
данъчна основа EUR 

Общ размер 
на ДДС EUR 

 1 2 3 4 
1.     
2.     
3      

§ 38. Приложение № 32 към чл. 119, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 32 

към чл. 119, ал. 2
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Общ размер на дължимия ДДС за стоки, изпратени или транспортирани от мястото на 

установяване по седалище и адрес на управление или постоянен обект в Република България 
като държава членка по идентификация ......... EUR 

(сбор от сумите на всички редове в колона 4) 
 
Раздел 2В: Доставки на услуги, извършени от постоянни обекти в държави членки, 

различни от Република България като държава членка по идентификация, с място на изпълнение 
на територията на държави членки по потребление, в които лицето не е установено по седалище 
и адрес на управление или няма постоянен обект 

 
№  
По 
 ред 

Идентифик
ационен номер за 
целите на ДДС 

Код 
на държава 
членка по 
потребление 

ДДС 
ставка/вид 
(стандартна/на
малена ставка) 

Общ 
размер на данъчна 
основа EUR 

Общ 
размер на ДДС 
EUR 

 1 2 3 4 5 
1.      
2.      
3.      

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги, извършени от постоянните 
обекти в държави членки, различни от Република България като държава членка по 
идентификация, с място на изпълнение на територията на държави членки по потребление, в 
които лицето не е установено по седалище и адрес на управление или няма постоянен обект ....... 
EUR 

(сбор от сумите на всички редове в колона 5) 
 
Раздел 2Г: Доставки на стоки, изпратени или транспортирани от държава членка, 

различна от Република България като държава членка по идентификация***  
 
 
 

№  
По 
 ред 

Идентифика
ционен номер за 
целите на 
ДДС/данъчен 
референтен номер, 
включващ кода на 
държавата**** 

Код на 
държава 
членка по 
потребление 

ДДС 
ставка/вид 
(стандартна/н
амалена 
ставка) 

Общ 
размер на данъчна 
основа EUR 

Общ 
размер на ДДС 
EUR 

 1 2 3 4 5 
1.      
2.      
3.      

 
Общ размер на дължимия ДДС за доставките на стоки, изпратени или транспортирани от 

държава членка, различна от Република България като държава членка по идентификация ....... 
EUR 

(сбор от сумите на всички редове в колона 5) 
Раздел 2Д: Общ размер на дължимия ДДС за доставките, извършени от мястото на 

установяване по седалище и адрес на управление или постоянния обект в Република България 
като държава членка по идентификация, за доставките на стоки, извършени от друга държава 
членка и/или за доставките на услуги, извършени от всички постоянни обекти извън Съюза 
и/или от постоянни обекти в държави членки, различни от Република България като държава 
членка по идентификация 
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Общ размер на дължимия ДДС по раздел 2А, раздел 2Б, раздел 2В и раздел 2Г...... EUR 
 
Част 3: За всяка държава членка по потребление, за която се извършва корекция във 

връзка с ДДС (корекция на ДДС по подадена справка-декларация се извършва в срок от три 
години от датата, на която е подадена първоначалната справка-декларация) 

 
№  
По 
 ред 

Данъчен период Код на държава членка по 
потребление 

Общ размер на ДДС 
в резултат на корекции по 
доставки*****  

 1 2 3 
1.    
2.    
3.    

 
Част 4: Салдо на дължимия ДДС за всяка държава членка по потребление 
 

№ 
по. 
 ред 

Код на държава членка по 
потребление 

Общ размер на дължимия ДДС, включващ 
корекции на предходни справки-декларации***** 

 1 2 
1.   
2.   
3.   

 
 
Част 5: Общ размер на дължимия ДДС за всички държави членки по потребление 
 
Общ размер на дължимия ДДС за всички държави членки ......... EUR****** 
 
 
Декларация 
� Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми 

е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
Дата:                                                                                                     Подпис:   
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
**Включително доставки, които се улесняват чрез електронен интерфейс, посочени в чл. 14а, ал. 5, т. 1 и 3 

от ЗДДС, когато изпращането или транспортирането на тези стоки започва или завършва в държавата членка по 
идентификация. 

***Включително доставки, които се улесняват от електронен интерфейс, посочени в чл. 14а, ал. 5, т. 1 и 3 
от ЗДДС, когато изпращането или транспортирането на тези стоки започва или завършва в същата държава 
членка. 

****Индивидуален идентификационен номер за целите на ДДС или, ако няма такъв, национален данъчен 
номер, включващ кода на държавата на обекта, от който са изпратени или транспортирани стоките. Когато 
доставките на стоки се извършват в съответствие с чл. 14а, ал. 5, т. 1 и 3 от ЗДДС и данъчно задълженото лице 
няма идентификационен номер за целите на ДДС или национален данъчен номер в държавата членка, от която са 
изпратени или транспортирани стоките, кодът на тази държава членка трябва да се предостави. 

*****Общият размер на ДДС в резултат на корекции по доставки/общият размер на дължимия ДДС, 
включващ корекции на предходни справки-декларации може да бъде отрицателен. 

******Отрицателните стойности в част 4 не може да се вземат предвид.“ 
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„Приложение № 33 към чл. 119, ал. 5 
 
 
Входящ номер  
Версия  
ТД на НАП/офис  
попълва се от приходната администрация 
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ИЗВЪН 

СЪЮЗА 
ПО ЧЛ. 159Ж, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА 

СТОЙНОСТ 
 
Част 1: Обща информация 
 
1.1. Данни за регистрираното лице 
Идентификационен  
номер по ЗДДС  
Наименование/Име, 

презиме, фамилия на данъчно 
задълженото лице 

 

 
1.2. Данъчен период 
Данъчен период Година .............. Тримесечие ...............................................
Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от 

една справка-декларация за прилагане на специалния режим за едно и също календарно 
тримесечие в две държави членки. 

Начална дата на 
данъчния период 

(дд.м
м.гггг) 

Крайна дата на 
данъчния период 

(дд.мм.г
ггг) 

 
1.3. Парична единица/валута 
Парична единица/валута EUR 
 
Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за Република България като 

държава членка по потребление за данъчния период 
Раздел 2А: Доставки на услуги, извършени от място на установяване по седалище 

или адрес на управление, включително от постоянни обекти извън Съюза  
 

№ 
По 
ред 

Код на държава 
членка по потребление 

ДДС 
ставка/вид 

(стандартн
а/намалена 
ставка) 

Общ 
размер на 
данъчна основа 

EUR 

Общ 
размер на ДДС 

EUR 

 1 2 3 4 
1.     

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги ...... EUR 
(сбор от сумите на всички редове в колона 4) 
Част 3: Корекция във връзка с ДДС за Република България като държава членка 

по потребление (корекция на ДДС по подадена справка-декларация се извършва след 

§ 39. Приложение № 33 към чл. 119, ал. 4 става приложение № 33 към чл. 119, ал. 5 и се 
изменя така:

 „Приложение № 33 
към чл. 119, ал. 5
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изтичане на три години от датата, на която е подадена първоначалната справка-
декларация) 

 
№  
по  
ред 

Данъчен период Код на държава членка 
по потребление 

Общ размер на 
ДДС в резултат на 
корекции по доставки*  

 1 2 3 
1.    
2.    
3.    

 
Част 4: Салдо на дължимия ДДС за Република България като държава членка по 

потребление  
 

№  
по  
ред 

Код на държава членка 
по потребление 

Общ размер на дължимия ДДС, включващ 
корекции на предходни справки-декларации* 

 2 3 
1.   

 
Част 5: Общ размер на дължимия ДДС за  Република България като държава 

членка по потребление 
 
Общ размер на дължимия ДДС за  Република България като държава членка по 

потребление ......... EUR** 
 
Декларация 
� Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. 

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния 
кодекс. 

Дата:                                                                                                     Подпис: 
---------------------------------------------------------------- 
* Общият размер на ДДС в резултат на корекции по доставки/Общият размер на 

дължимия ДДС, включващ корекции на предходни справки-декларации може да бъде 
отрицателен. 

** Отрицателните стойности в част 4 не може да се вземат предвид.“ 
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„Приложение № 34 към чл. 119, ал. 6 
 
Входящ номер  
Версия  
ТД на НАП/офис  
попълва се от приходната администрация 
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ В 

СЪЮЗА ПО ЧЛ. 159Ж, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА 
СТОЙНОСТ 

Част 1: Обща информация 
1.1. Данни за регистрираното лице 
Идентификационен номер по ЗДДС  
Наименование/Име, презиме, фамилия на 

данъчно задълженото лице 
 

1.2. Данъчен период 
Данъчен период Година ............. Тримесечие ..................
Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от 

една справка-декларация за прилагане на специалния режим за едно и също календарно 
тримесечие в две държави членки. 

Начална дата 
на данъчния период 

(дд.мм.г
ггг) 

Крайна дата 
на данъчния период

(дд.мм.гггг) 

1.3. Парична единица/валута 
Парична единица/валута EUR 
Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за Република България като 

държава членка по потребление за данъчния период 
 
Раздел 2А: Доставки на услуги, извършени от държавата членка по 

идентификация и/или от постоянни обекти извън Съюза 

№  
по  
ред 

Код на 
държава членка 
по потребление 

ДДС ставка/вид 
(стандартна/намалена 
ставка) 

Общ 
размер на 
данъчна основа 
EUR 

Общ размер на 
ДДС EUR 

 1 2 3 4 
1.     

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги, извършени от държавата 
членка по идентификация и/или от постоянни обекти извън Съюза......... EUR 

(сбор от сумите на всички редове в колона 4) 
 
Раздел 2Б: Доставки на стоки, изпратени или транспортирани от държавата 

членка по идентификация** 
 

№  
по  
ред 

Код на 
държава членка 
по потребление 

ДДС 
ставка/вид 
(стандартна/намалена 
ставка) 

Общ размер на 
данъчна основа EUR 

Общ 
размер на ДДС 
EUR 

 1 2 3 4 
1.     

 

§ 40. Приложение № 34 към чл. 119, ал. 5 става приложение № 34 към чл. 119, ал. 6 и се 
изменя така:

 „Приложение № 34 
към чл. 119, ал. 6
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Общ размер на дължимия ДДС за стоки, изпратени или транспортирани от 
държава членка по идентификация с място на изпълнение на територията на Република 
България като държава членка на потребление......... EUR 

(сбор от сумите на всички редове в колона 4) 
 
Раздел 2В: Доставки на услуги, извършени от постоянни обекти в други държави 

членки, различни от държавата членка по идентификация, при условие че лицето не е 
имало постоянен обект в Република България към момента на подаване на 
първоначалната справка-декларация 

 
№  
по  
ред 

Идентифи
кационен номер 
за целите на ДДС 

Код 
на държава 
членка по 
потребление

ДДС 
ставка/вид 
(стандартна/н
амалена 
ставка) 

Общ 
размер на 
данъчна основа 
EUR 

Общ 
размер на ДДС 
EUR 

 1 2 3 4 5 
1.      
2.      
3.      

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на услуги, извършени от 
постоянните обекти в държави членки, различни от държавата членка по идентификация 
....... EUR 

(сбор от сумите на всички редове в колона 5) 
 
Раздел 2Г: Доставки на стоки, изпратени или транспортирани от държава членка, 

различна от държавата членка по идентификация***  
 

№ 
 По 
 ред 

Идентифик
ационен номер за 
целите на 
ДДС/данъчен 
референтен номер, 
включващ кода на 
държавата**** 

Код 
на държава 
членка по 
потребление

ДДС 
ставка/вид 
(стандартна/
намалена 
ставка) 

Общ 
размер на 
данъчна основа 
EUR 

Общ 
размер на ДДС 
EUR 

 1 2 3 4 5 
1.      
2.      
3.      

 
Общ размер на дължимия ДДС за доставките на стоки, изпратени или 

транспортирани от държавата членка, различна от държавата членка по идентификация 
....... EUR 

(сбор от сумите на всички редове в колона 5) 
 
Раздел 2Д: 
Общ размер на дължимия ДДС за доставките, извършени от държавата членка по 

идентификация, за доставките на стоки, извършени от друга държава членка и/или за 
доставките на услуги, извършени от всички постоянни обекти извън Съюза и/или от 
постоянни обекти в държави членки, различни от държавата членка по идентификация, 
при условие че лицето не е имало постоянен обект в Република България към момента на 
подаване на първоначалната справка-декларация 
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Общ размер на дължимия ДДС по раздел 2А, раздел 2Б, раздел 2В и раздел 2Г...... 
EUR 

 
Част 3: Корекция във връзка с ДДС за Република България като държава членка 

по потребление (корекция на ДДС по подадена справка-декларация се извършва след 
изтичане на три години от датата, на която е подадена първоначалната справка-
декларация) 

 
№ 
 По 
 ред 

Данъчен период Код на държава членка 
по потребление 

Общ размер на 
ДДС в резултат на 
корекции по 
доставки*****   

 1 2 3 
1.    
2.    
3.    

 
Част 4: Салдо на дължимия ДДС за  Република България като държава членка по 

потребление 
 

№  
по  
ред 

Код на държава членка 
по потребление 

Общ размер на дължимия ДДС, включващ 
корекции на предходни справки-декларации*****

 2 3 
1.   

 
Част 5: Общ размер на дължимия ДДС за Република България като държава 

членка по потребление  
 
Общ размер на дължимия ДДС за  Република България като държава членка по 

потребление ......... EUR****** 
 
 
Декларация 
� Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. 

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
 
Дата:                                                                                                     Подпис: 

  
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
* Декларират се само доставки на услуги с място на изпълнение на територията 

на държави членки по потребление, в които лицето не е установено по седалище или 
адрес на управление или няма постоянен обект 

**Включително доставки, които се улесняват чрез електронен интерфейс, 
посочени в чл. 14а, ал. 5, т. 1 и 3 от ЗДДС, когато изпращането или транспортирането 
на тези стоки започва или завършва в държавата членка по идентификация. 

***Включително доставки, които се улесняват чрез електронен интерфейс, 
посочени в чл. 14а, ал. 5, т. 1 и 3 от ЗДДС, когато изпращането или транспортирането 
на тези стоки започва или завършва в същата държава членка. 
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****Индивидуален идентификационен номер за целите на ДДС или, ако няма 
такъв, национален данъчен номер, включващ кода на държавата на обекта, от който са 
изпратени или транспортирани стоките. Когато доставките на стоки се извършват в 
съответствие с чл. 14а, ал. 5, т. 1 и 3 от ЗДДС и данъчно задълженото лице няма 
идентификационен номер за целите на ДДС или национален данъчен номер в 
държавата членка, от която са изпратени или транспортирани стоките, кодът на тази 
държава членка трябва да се предостави. 

*****Общият размер на ДДС в резултат на корекции по доставки/общият размер 
на дължимия ДДС, включващ корекции на предходни справки-декларации може да 
бъде отрицателен. 

******Отрицателните стойности в част 4 не може да се вземат предвид.“ 
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„Приложение № 42 към чл. 95, ал. 6 
Входящ номер/дата:  
ТД на НАП:  
попълва се от приходната администрация 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ (АКТУАЛИЗАЦИЯ) ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 

СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ  ЗА ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, ВНАСЯНИ ОТ 
ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ ТЕРИТОРИИ  

Настоящото заявление подавам за: 
 Регистрация за прилагане на 

специалния  режим за дистанционни 
продажби на стоки, внасяни от трети страни 
или територии по чл. 157а, ал. 1 ЗДДС 

 Регистрация за прилагане на 
специалния режим за дистанционни 
продажби на стоки, внасяни от трети страни 
или територии  с представител по чл. 157а, 
ал. 3 ЗДДС 

 Промяна на данни относно 
регистрацията за прилагане на специалния 
режим  за дистанционни продажби на стоки, 
внасяни от трети страни или територии
(актуализация) 

Данни за данъчно задълженото лице 
Идентификация 
Национален данъчен номер на лицето, 

предоставен от държавата, където е установено 
по седалище и адрес на управление 

 

Идентификационен номер по ЗДДС  
Идентификационен номер по ЗДДС по 

специален режим за дистанционни продажби 
на стоки, внасяни от трети страни или 
територии, ако лицето има такъв 

 

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на 
ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП 

 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по 
ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на 
НАП 

 

Наименование/Име, презиме, фамилия 
на данъчно задълженото лице 

 

Търговско име, ако е различно от 
наименованието 

 

Държава членка, в която данъчно 
задълженото лице е установено по седалище и 
адрес на управление  

 

Когато не е установено по седалище и 
адрес на управление в   Република България, 
държавата членка, в която данъчно 
задълженото лице има постоянен обект  и в 
която е избрало да се регистрира за 
прилагането на режима   

 

Държава, в която данъчно задълженото 
лице е установено по седалище и адрес на 
управление, когато същата не е държава членка 
на Европейския съюз (ЕС) 

 

§ 41. Създава се приложение № 42 към чл. 95, ал. 6:
„Приложение № 42 

към чл. 95, ал. 6
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Контакти  
Адрес 
Квартал .......................................Улица .................................................................................... Номер 
................. Блок .............Етаж ............... Апартамент ..........Пощенска кутия .......... 
Град .............................................................................. Пощенски код ..................................  
Община ....................................... Област/Регион ................................................................... 
Държава ......................................................................................................................................... 

Телефон .................................... Електронен адрес .................................. 
Интернет страница/и на данъчно задълженото 

лице................................................................................................................................................. 
Лице, представляващо данъчно задълженото лице 

........................................................................................................................................................ 
Лице за контакт, когато е различно от лицето, представляващо данъчно задълженото 

лице ......................................................................................................................................................... 
 
Банкова сметка* 
IBAN  
BIC  
Наименование на банка  
Титуляр на банковата сметка  
*Информацията се попълва само, когато лицето се регистрира за прилагане на режима 

без да се представлява от представител 
 
Постоянни обекти в други държави членки на ЕС*  
Идентификационен номер за целите на 

ДДС 
 

Идентификационен номер за целите на 
данъчна регистрация, ако постоянният обект 
няма идентификационен номер за целите на 
ДДС  

 

Търговско име на постоянния обект  
 
 
Адрес 
Улица ................................................ Номер ............. Етаж ........... Апартамент ..................... 
Град ........................................... Пощенски код ............... Пощенска кутия ............................ 
Община .................................................Област/Регион ............................................................. 

Държава ....................................................................................................................................... 
*информацията се попълва поотделно за всеки постоянен обект 
 
 
 
 
Идентификация в други държави членки на ЕС* 
Ако друга държава членка на ЕС, е издала на посоченото по-горе лице 

идентификационен номер за целите на ДДС като  неустановено на територията на тази държава 
членка данъчно задължено лице, посочете всички такива идентификационни номера.  

Държава членка на ЕС, издала 
идентификационния номер за целите на ДДС 

Идентификационен номер за целите на 
ДДС 

*информацията се попълва поотделно за всяка държава членка на ЕС, в която лицето има 
идентификация 

Предходни и настоящи/текущи регистрации за прилагане на специалните режими* 
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице  
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� вече е било регистрирано в Република България или в друга държава членка на ЕС за 
прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или 
територии и/или режим в Съюза, и/или режим извън Съюза, и/или  

� е регистрирано в Република България или в друга държава членка на ЕС за прилагане 
на режим в Съюза и/или режим извън Съюза, и/или режим за дистанционни продажби на стоки, 
внасяни от трети страни или територии 

посочете идентификационните номера за прилагане на режим, които е 
използвало/ползва. 

Държава членка на ЕС, издала 
идентификационния номер за прилагане на 
режима 

Идентификационен номер за прилагане 
на режима 

*информацията се попълва поотделно за всички идентификационни номера, използвани 
преди и/или към момента на подаване на заявлението 

Декларация 
Посоченото по-горе данъчно задължено лице е електронен интерфейс, улесняващ 

доставки на стоки съгласно чл. 14а, ал. 5, т. 2 от ЗДДС? 
Да �    Не � 
Декларация 
� Декларирам, че посоченото по-горе лице няма седалище и адрес на управление и 

няма постоянен обект на територията на Европейския съюз. 
 
Промяна на държава членка по идентификация 
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице е регистрирано в друга държава членка 

за прилагане на режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или 
територии и: 

� не се представлява от представител и е преместило мястото си на установяване по 
седалище и адрес на управление на територията на Република България, или  

� не се представлява от представител и няма установяване по седалище или адрес на 
управление на територията на ЕС и е преместило постоянния си обект от територията на друга 
държава членка на територията на Република България, или 

� не се представлява от представител и няма установяване по седалище и адрес на 
управление на територията на ЕС, но има постоянен обект както на територията на Република 
България, така и на територията на друга държава членка и са изтекли две години, следващи 
годината, през която лицето е регистрирано за прилагане на режима в другата държава членка, 
или  

ако отговаря на условията за регистрация за прилагане на режима и желае да се 
регистрира за прилагане на този режим в Република България, посочете идентификационния 
номер за прилагане на режима, под който лицето е регистрирано в другата държава членка на 
ЕС.  

Имайте предвид, че за да се регистрира лицето за прилагане на режим за дистанционни 
продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии в Република България, то трябва да 
прекрати регистрацията си в другата държава членка на ЕС, като я уведоми за прекратяването на 
регистрацията си в нея не по-късно от 10-о число на месеца, следващ посочената от лицето в 
заявлението дата на промяната.  

Държава членка на ЕС, издала 
идентификационния номер за 
прилагане на режим за дистанционни 
продажби на стоки, внасяни от трети 
страни или територии  

Идентификационен номер за прилагане на 
режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от 
трети страни или територии 

 
Данни за представителя, когато данъчно задълженото лице, което 
 извършва дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или  
територии се представлява от представител 
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Идентификация 
Идентификационен номер по ЗДДС като 

представител за изпълнение на задълженията по 
специален режим за дистанционни продажби на стоки, 
внасяни от трети страни или територии 

 

Идентификационен номер по ЗДДС  
ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на 

ЧФЛ/Служебен номер от регистъра на НАП 
 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по 
ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра на НАП 

 

Наименование/Име, презиме, фамилия на 
данъчно задълженото лице 

 
 

 

 
 
 
 
 
Приложения: 
Име на прикачения файл Описание Тип на файла 
 
 
Декларация 
� Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми 

е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
Дата:                                                                                                     Подпис: 
 
 

“
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„Приложение № 43 към чл. 95, ал. 7 
Входящ номер/дата:  
ТД на НАП:  
попълва се от приходната администрация 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ (АКТУАЛИЗАЦИЯ) НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО 

ЛИЦЕ – ПРЕДСТАВИТЕЛ  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО СПЕЦИАЛЕН 
РЕЖИМ ЗА ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, ВНАСЯНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ 
ИЛИ ТЕРИТОРИИ 

 
Настоящото заявление подавам за: 
 Регистрация на данъчно задължено лице -

представител по чл. 157а, ал. 2 ЗДДС 
 Промяна на данни относно регистрацията на 

данъчно задълженото лице - представител
(актуализация) 

 
Данни за данъчно задълженото лице -  представител 
Идентификация 
Идентификационен номер по ЗДДС   
Идентификационен номер по ЗДДС за изпълнение на 

задълженията по специален режим за дистанционни продажби 
на стоки, внасяни от трети страни или територии 

 

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ/Служебен 
номер от регистъра на НАП 

 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен 
номер от регистъра на НАП 

 

Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно 
задълженото лице 

 

Търговско име, ако е различно от наименованието  
Държава членка, в която данъчно задълженото лице е 

установено по седалище и адрес на управление  
 

Когато данъчно задълженото лице не е установено по 
седалище и адрес на управление в Република България, 
държавата членка, в която има постоянен обект и в която е 
избрало да се регистрира за прилагането на режима   

 

Държава, в която данъчно задълженото лице е 
установено по седалище и адрес на управление, когато същата 
не е държава членка на Европейския съюз (ЕС) 

 

 
Контакти  

Адрес 
Квартал ...............................................Улица ............................................................................... 
Номер ..................... Блок .............Етаж ............... Апартамент ..........Пощенска кутия ..........
Град .............................................................................. Пощенски код ..................................... 
Община ....................................... Област/Регион ................................................................... 
Държава .................................................................................................................................. 

§ 42. Създава се приложение № 43 към чл. 95, ал. 7:
„Приложение № 43 

към чл. 95, ал. 7 
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Телефон …………………. Електронен адрес …………………. 
Лице, представляващо данъчно задълженото лице 
.............................................................................................................................................
Лице за контакт, когато е различно от лицето, представляващо данъчно 

задълженото лице ....................................................................................................................... 
 
Банкова сметка 
IBAN  
BIC  
Наименование на банка  
Титуляр на банковата сметка  

 

Постоянни обекти на данъчно задълженото лице - представител в други държави 
членки на ЕС*  

Идентификационен номер за целите на ДДС  
Идентификационен номер за целите на данъчна регистрация, 

ако постоянният обект няма идентификационен номер за целите на 
ДДС  

 

Търговско име на постоянния обект  
Адрес 
Улица .............................................................. Номер .......... Етаж ......... Апартамент ............ 
Град ............................................ Пощенски код ...................... Пощенска кутия ................... 
Община ................................................................... Област/Регион ….......................................
Държава …....................................................................................................................................

*информацията се попълва поотделно за всеки постоянен обект 
 
Идентификация на данъчно задълженото лице - представител в други държави 

членки на ЕС* 
Ако друга държава членка на ЕС е издала на посоченото по-горе лице 

идентификационен номер за целите на ДДС като неустановено на територията на тази 
държава членка данъчно задължено лице, посочете всички такива идентификационни 
номера. 

Държава членка на ЕС, издала 
идентификационния номер за целите на ДДС 

Идентификационен номер за 
целите на ДДС 

 
Предходни регистрации като представител* 
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице  
вече е било регистрирано в Република България или в друга държава членка на 

ЕС като представител, посочете идентификационните номера за изпълнение на 
задълженията по специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от 
трети страни или територии, които е използвало лицето. 

Държава членка на ЕС, издала 
идентификационния номер за изпълнение на 
задълженията по специален режим за 
дистанционни продажби на стоки, внасяни от 
трети страни или територии 

Идентификационен номер за 
изпълнение на задълженията по 
специален режим за дистанционни 
продажби на стоки, внасяни от трети 
страни или територии  
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Телефон …………………. Електронен адрес …………………. 
Лице, представляващо данъчно задълженото лице 
.............................................................................................................................................
Лице за контакт, когато е различно от лицето, представляващо данъчно 

задълженото лице ....................................................................................................................... 
 
Банкова сметка 
IBAN  
BIC  
Наименование на банка  
Титуляр на банковата сметка  

 

Постоянни обекти на данъчно задълженото лице - представител в други държави 
членки на ЕС*  

Идентификационен номер за целите на ДДС  
Идентификационен номер за целите на данъчна регистрация, 

ако постоянният обект няма идентификационен номер за целите на 
ДДС  

 

Търговско име на постоянния обект  
Адрес 
Улица .............................................................. Номер .......... Етаж ......... Апартамент ............ 
Град ............................................ Пощенски код ...................... Пощенска кутия ................... 
Община ................................................................... Област/Регион ….......................................
Държава …....................................................................................................................................

*информацията се попълва поотделно за всеки постоянен обект 
 
Идентификация на данъчно задълженото лице - представител в други държави 

членки на ЕС* 
Ако друга държава членка на ЕС е издала на посоченото по-горе лице 

идентификационен номер за целите на ДДС като неустановено на територията на тази 
държава членка данъчно задължено лице, посочете всички такива идентификационни 
номера. 

Държава членка на ЕС, издала 
идентификационния номер за целите на ДДС 

Идентификационен номер за 
целите на ДДС 

 
Предходни регистрации като представител* 
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице  
вече е било регистрирано в Република България или в друга държава членка на 

ЕС като представител, посочете идентификационните номера за изпълнение на 
задълженията по специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от 
трети страни или територии, които е използвало лицето. 

Държава членка на ЕС, издала 
идентификационния номер за изпълнение на 
задълженията по специален режим за 
дистанционни продажби на стоки, внасяни от 
трети страни или територии 

Идентификационен номер за 
изпълнение на задълженията по 
специален режим за дистанционни 
продажби на стоки, внасяни от трети 
страни или територии  

  

 

*информацията се попълва поотделно за всички идентификационни номера, 
използвани преди подаване на заявлението 

 
Промяна на държава членка по идентификация 
Ако посоченото по-горе данъчно задължено лице е регистрирано в друга държава 

членка като представител и: 
� е преместило мястото си на установяване по седалище и адрес на управление на 

територията на Република България, или 
� няма установяване по седалище или адрес на управление на територията на ЕС 

и е преместило постоянния си обект от територията на друга държава членка на 
територията на Република България, или 

� няма установяване по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, 
но има установяване по постоянен обект както на територията на Република България, 
така и на територията на друга държава членка и са изтекли две години, следващи
годината, през която лицето е регистрирано за прилагане на режима в другата държава 
членка  

и желае да се регистрира за прилагане на този режим в Република България, 
посочете идентификационния номер за изпълнение на задълженията по специален 
режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, под 
който лицето е регистрирано в другата държава членка на ЕС.  

Имайте предвид, че за да се регистрира лицето като  представител в Република 
България, то трябва да прекрати регистрацията си  в другата държава членка на ЕС, като 
я уведоми за прекратяването на регистрацията си в нея не по-късно от 10-число на 
месеца, следващ датата на настъпване на промяната. 

Държава членка на ЕС, издала 
идентификационния номер за изпълнение на 
задълженията по специален режим за 
дистанционни продажби на стоки, внасяни 
от трети страни или територии  

Идентификационен номер за 
изпълнение на задълженията по специален 
режим за дистанционни продажби на стоки, 
внасяни от трети страни или територии 

 

 
 

Приложения: 
Име на прикачения файл Описание Тип на файла 
Декларация 
� Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. 

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
Дата:                                                                                                     Подпис: 
  “

 

“



СТР.  58  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 27

„Приложение № 44 към чл. 95, ал. 8 
Входящ номер/дата:  
ТД на НАП:  
попълва се от приходната администрация 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 

СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, ВНАСЯНИ ОТ ТРЕТИ 
СТРАНИ ИЛИ ТЕРИТОРИИ  

Настоящото заявление подавам за: 
 Прекратяване на регистрация за прилагане на 

специалния режим за дистанционни продажби на стоки, 
внасяни от трети страни или територии 

Данни за данъчно задълженото лице 
 

Идентификация 
Национален данъчен номер  
Идентификационен номер по ЗДДС, ако лицето има такъв  
Идентификационен номер по ЗДДС по специален режим за 

дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии 
 

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ/Служебен номер от 
регистъра на НАП 

 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от 
регистъра на НАП 

 

Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото 
лице 

 

Търговско име, ако е различно от наименованието  
Държава членка, в която данъчно задълженото лице е установено по 

седалище и адрес на управление  
 

Когато не е установено по седалище и адрес на управление в 
Република България, държавата членка, в която данъчно задълженото лице 
има постоянен обект и в която е избрало да се регистрира за прилагането на 
режима   

 

Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по 
седалище и адрес на управление, когато същата не е държава членка на 
Европейския съюз (ЕС) 

 

Контакти 
Адрес  
Квартал ................................Улица .........................................................................................  
Номер ................. Блок ................................... Етаж ............................. Апартамент ............ 
Град .............................................................................. Пощенски код ...................................  
Община ................................................... Област/Регион ........................................................... 
Държава ...................................................................................................................................... 
Телефон ..................................................... Електронен адрес .................................... 
Интернет страница/и на данъчно задълженото лице 
..................................................................................................................................................... 

Лице, представляващо данъчно задълженото лице 
.......................................................................................................................................... 
Лице за контакт, когато е различно от лицето, представляващо данъчно задълженото лице 

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

 

§ 43. Създава се приложение № 44 към чл. 95, ал. 8:

„Приложение № 44 
към чл. 95, ал. 8
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§ 43. Създава се приложение № 44 към чл. 95, ал. 8:

„Приложение № 44 
към чл. 95, ал. 8

 
Правото (задължението) за прекратяване на регистрацията за прилагане на специалния 

режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии реализирам 
на основание: 

Данни за представителя, когато данъчно задълженото лице, което  
извършва дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни 
 или територии, се представлява от представител 

 

Идентификация 
Идентификационен номер по ЗДДС като представител по режим за 

дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии  
 

Идентификационен номер по ЗДДС  
ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ/Служебен номер от 

регистъра на НАП 
 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от регистъра 
на НАП 

 

Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото лице  
 

 

чл. 157б, ал. 1, т. 1 ЗДДС - регистрираното лице вече не извършва дистанционни 
продажби на стоки, внасяни от трети страни и територии     

Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство: 
................................................................................. 
чл. 157б, ал. 1, т. 2 ЗДДС - регистрираното лице вече не отговаря на условията 

по чл. 157а, ал. 1 ЗДДС 
Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство: 
............................................................................................................. 
�представителят на регистрираното лице е преместил мястото си на установяване 

по седалище и адрес на управление на територията на друга държава членка  
Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство: 

............................................................................................................ 
�представителят на регистрираното лице няма установяване по седалище или 

адрес на управление на територията на ЕС и е преместил постоянния си обект от 
територията на Република България на територията на друга държава членка или се е 
установил по седалище и адрес на управление или по постоянен обект на територията на 
друга държава членка  

Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство: 
............................................................................................................ 

�представителят на регистрираното лице няма установяване по седалище и адрес 
на управление на територията на ЕС, но има установеност по постоянен обект както на 
територията на страната, така и на територията на друга държава членка, след изтичането 
на две календарни години, считано от началото на годината, следваща годината на 
регистрацията за прилагане на режима на територията на Република България и желае да 
се регистрира за прилагането на специалния режим в другата държава членка  

Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство: 
............................................................................................................... 
� при прекратяване на лицето - представител на регистрираното лице, или при 

настъпване на други обстоятелства, които водят до невъзможност това лице да изпълнява 
задълженията си по ЗДДС (например: представителят, който представлява регистрираното 
лице, не желае да представлява същото; регистрираното лице, което се представлява от 
представител, не желае да бъде представлявано вече от това лице; регистрираното лице, 
което се представлява от представител, желае да бъде представлявано от друго лице)     

Посочете датата на настъпване на съответното обстоятелство: 
............................................................................................................  

чл. 157б, ал. 9 ЗДДС - регистрираното лице, което не се представлява от 
представител, е преместило седалището и адреса си на управление на територията на 
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друга държава членка и желае да се регистрира за прилагане на специалния режим в 
другата държава членка 

Посочете датата на настъпване на промяната: 
............................................................................................................ 

Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата 
държава членка: 

Държава, издала идентификационния номер за целите на 
ДДС:.............................................................................. 

Идентификационен номер за целите на 
ДДС:............................................................................................................. 

чл. 157б, ал. 10 ЗДДС - регистрираното лице, което не се представлява от 
представител, и което не е установено по седалище и адрес на управление на територията 
на ЕС, е преместило постоянния си обект от територията на страната на територията на 
друга държава членка и желае да се регистрира за прилагане на специалния режим в 
другата държава членка или регистрираното лице, което не се представлява от 
представител, и което е установено по постоянен обект на територията на страната, се е 
установило по седалище и адрес на управление на територията на друга държава членка и 
желае да се регистрира за прилагане на специалния режим в другата държава членка 

Посочете датата на настъпване на промяната: 
............................................................................................................ 

Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата 
държава членка: 

Държава, издала идентификационния номер за целите на 
ДДС:.............................................................................. 

Идентификационен номер за целите на 
ДДС:............................................................................................................. 

чл. 157б, ал. 11 ЗДДС - регистрираното лице, което не се представлява от 
представител, не е установено по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, 
но има установеност по постоянен обект както на територията на страната, така и на 
територията на друга държава членка, след изтичането на две календарни години, считано 
от началото на годината, следваща годината на регистрацията и желае да се регистрира за 
прилагане на специалния режим в друга държава членка, на територията на която има 
постоянен обект 

Посочете датата, от която регистрираното лице желае да преустанови прилагането 
на специалния режим в Република България:.............................................................. 

 
Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата 

държава членка: 
Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС:..................................
Идентификационен номер за целите на ДДС:........................................................ 
чл. 157б, ал. 1, т. 3 ЗДДС - регистрираното лице не желае да прилага режим за 

дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии 
Посочете датата, от която регистрираното лице желае да преустанови прилагането 

на специалния режим: 
.................................................................................................................................... 
Друга причина: 

Приложения: 
Име на прикачения файл Описание Тип на файла 
Декларация 
� Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми 

е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
Дата:                                                                                                     Подпис:  

“ 
“
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„Приложение № 45 към чл. 95, ал. 9 
Входящ номер/дата:  
ТД на НАП:  
попълва се от приходната администрация 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНО 

ЛИЦЕ – ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ 
ЗА ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, ВНАСЯНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ 
ТЕРИТОРИИ 

 
Настоящото заявление подавам за: 
 Прекратяване на регистрация на данъчно задължено 

лице - представител 
Данни за данъчно задълженото лице - представител 
Идентификация 
Идентификационен номер по ЗДДС   
Идентификационен номер по ЗДДС като представител за 

изпълнение на задълженията по специален режим за дистанционни 
продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии 

 

ЕГН/ЛНЧ/ЛН/ЕИК по БУЛСТАТ на ЧФЛ/Служебен номер от 
регистъра на НАП 

 

ЕИК по БУЛСТАТ/ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ/Служебен номер от 
регистъра на НАП 

 

Наименование/Име, презиме, фамилия на данъчно задълженото 
лице 

 

Търговско име, ако е различно от наименованието  
Държава членка, в която данъчно задълженото лице е установено по 

седалище и адрес на управление  
 

Когато данъчно задълженото лице не е установено по седалище и 
адрес на управление в Република България държавата членка, в която 
данъчно задълженото лице има постоянен обект и която е избрало за 
държава членка по идентификация  

 

Държава, в която данъчно задълженото лице е установено по 
седалище и адрес на управление, когато същата не е държава членка на 
Европейския съюз (ЕС) 

 

 

Контакти 
Адрес  
Квартал ...........................Улица ................................................................................................  
Номер ................. Блок ...............................Етаж ............................. Апартамент ..................... 
Град .............................................................................. Пощенски код .......................................  
Община ............................................ Област/Регион ................................................................... 
Държава ......................................................................................................................................... 
Телефон ..................................................... Електронен адрес .................................... 
Лице, представляващо данъчно задълженото лице
........................................................................................................................................................ 
Лице за контакт, когато е различно от лицето, представляващо данъчно задълженото лице 
........................................................................................................................................................ 

 
Правото (задължението) за прекратяване на регистрацията на данъчно задължено лице -

представител реализирам на основание: 
чл. 157б, ал. 2, т. 1 от ЗДДС - не е действал като представител от името и за сметка 

на данъчно задължено лице, което използва този режим, през 6 последователни месеца  

§ 44. Създава се приложение № 45 към чл. 95, ал. 9:
„Приложение № 45 

към чл. 95, ал. 9
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Посочете датата на настъпване на съответното 
обстоятелство:................................................................................. 

чл. 157б, ал. 9 ЗДДС - данъчно задълженото лице - представител е преместило 
седалището и адреса си на управление на територията на друга държава членка и желае да 
се регистрира за прилагане на специалния режим в другата държава членка 

Посочете датата на настъпване на промяната: 
............................................................................................................ 

Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата 
държава членка: 

Държава, издала идентификационния номер за целите на 
ДДС:.............................................................................. 

Идентификационен номер за целите на 
ДДС:............................................................................................................. 

чл. 157, ал. 10 ЗДДС - данъчно задълженото лице – представител, което не е 
установено по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, премести 
постоянния си обект на територията на друга държава членка или се установи по седалище 
и адрес на управление или по постоянен обект на територията на друга държава членка и 
желае да се регистрира за прилагане на специалния режим в другата държава членка  

Посочете датата, от която регистрираното лице желае да преустанови прилагането 
на специалния режим в Република България:.............................................................. 

Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата 
държава членка: 

Държава, издала идентификационния номер за целите на ДДС:..................................
Идентификационен номер за целите на ДДС:........................................................ 
чл. 157, ал. 11 ЗДДС - данъчно задълженото лице - представител, което не е 

установено по седалище и адрес на управление на територията на ЕС, но има установеност 
по постоянен обект както на територията на страната, така и на територията на друга 
държава членка, след изтичането на две календарни години, считано от началото на 
годината, следваща годината на регистрацията, и желае да се регистрира за прилагане на 
специалния режим в другата държава членка 

Посочете датата на настъпване на промяната: 
............................................................................................................ 

Посочете идентификационния номер за целите на ДДС, предоставен от другата 
държава членка: 

Държава, издала идентификационния номер за целите на 
ДДС:.............................................................................. 

Идентификационен номер за целите на 
ДДС:............................................................................................................. 

чл. 157б, ал. 1, т. 2 ЗДДС - данъчно задълженото лице - представител вече не 
отговаря на условията по чл. 157а, ал. 2 ЗДДС  

Посочете датата на настъпване на съответното 
обстоятелство:................................................................................. 

Друга причина: 
Приложения: 
Име на прикачения файл Описание Тип на файла 
Декларация 
� Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. Известно ми 

е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
Дата:                                                                                                     Подпис: “ 
 

 

“
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„Приложение № 46 към чл. 119, ал. 3 
Входящ номер  
Версия  
ТД на НАП/офис  
попълва се от приходната администрация 
 
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА 

ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, ВНАСЯНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ 
ТЕРИТОРИИ 

ПО ЧЛ. 159а, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ
 
Част 1: Обща информация 
1.1. Данни за регистрираното лице 
Идентификационен  
номер по ЗДДС  
Наименование/Име, 

презиме, фамилия на данъчно 
задълженото лице 

 

Идентификационен номер 
по ЗДДС като представител (ако 
регистрираното лице се 
представлява от представител) 

 

1.2. Данъчен период 
Данъчен период Година ...................... Месец ......................................
Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от 

една справка-декларация за прилагане на специалния режим за един и същ календарен 
месец в две държави членки. 

Начална дата на 
данъчния период 

(дд.м
м.гггг) 

Крайна дата на 
данъчния период 

(дд.мм.г
ггг) 

1.3. Парична единица/валута 
Парична единица/валута EUR 
 
Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за всяка държава членка по 

потребление, включително Република България, за данъчния период 
Раздел 2А: Доставки на стоки, извършени от място на установяване по седалище 

или адрес на управление, включително от постоянни обекти в/извън Съюза 
 

№ 
по 
ред 

Код на държава 
членка по потребление 

ДДС 
ставка/вид 

(стандартн
а/намалена 
ставка) 

Общ 
размер на 
данъчна основа 

EUR 

Общ 
размер на ДДС 

EUR 

 1 2 3 4 
1.     
2.     
3.     

 

§ 45. Създава се приложение № 46 към чл. 119, ал. 3:
„Приложение № 46 

към чл. 119, ал. 3
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Раздел 2Б: Общ размер на дължимия ДДС за извършените доставки на стоки ...... 
EUR 

(сбор от сумите на всички редове в колона 4) 
Част 3: За всяка държава членка по потребление, за която се извършва корекция във 

връзка с ДДС (корекции на ДДС по подадена справка-декларация се извършват в срок от 
три години от датата, на която е трябвало да бъде подадена първоначалната справка-
декларация)  

 
№ 
По 
 ред 

Данъчен период Код на държава членка 
по потребление 

Общ размер на 
ДДС в резултат на 
корекции по доставки*  

 1 2 3 
1.    
2.    
3.    

 
Част 4: Салдо на дължимия ДДС за всяка държава членка по потребление 
 

№  
По 
 ред 

Код на държава членка 
по потребление 

Общ размер на дължимия ДДС, 
включващ корекции на предходни справки-
декларации* 

 1 2 
1.   
2.   
3.   

 
Част 5: Общ размер на дължимия ДДС за всички държави членки по потребление 
 
Общ размер на дължимия ДДС за всички държави членки ......... EUR** 
 
Декларация 
� Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. 

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
Дата:                                                                                                     Подпис:  
---------------------------------------------------------------- 
*Общият размер на ДДС в резултат на корекции по доставки/общият размер на 

дължимия ДДС, включващ корекции на предходни справки-декларации може да бъде 
отрицателен. 

**Отрицателните стойности в част 4 не може да се вземат предвид.“  
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„Приложение № 47 към чл. 119, ал. 7 
 
Входящ номер  
Версия  
ТД на НАП/офис  
попълва се от приходната администрация 
СПРАВКА-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА 

ДИСТАНЦИОННИ ПРОДАЖБИ НА СТОКИ, ВНАСЯНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ ИЛИ 
ТЕРИТОРИИ 

ПО ЧЛ. 159Ж, АЛ. 5 ОТ ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА 
СТОЙНОСТ  

 
Част 1: Обща информация 
 
1.1. Данни за регистрираното лице 
 
Идентификационен  
номер по ЗДДС  
Наименование/Име, 

презиме, фамилия на данъчно 
задълженото лице 

 

Идентификационен номер 
по ЗДДС като представител (ако 
регистрираното лице се 
представлява от представител) 

 

 
1.2. Данъчен период 
 
Данъчен период Година ...................... Месец ......................................
Попълва се само в случаите, когато данъчно задълженото лице подава повече от 

една справка-декларация за прилагане на специалния режим за един и същ календарен 
месец в две държави членки. 

Начална дата на 
данъчния период 

(дд.мм.гггг) Крайна дата на 
данъчния период 

(дд.мм.гггг) 

 
1.3. Парична единица/валута 
 
Парична единица/валута EUR 
 
Част 2: Дължим данък върху добавената стойност за Република България като 

държава членка по потребление за данъчния период 
Раздел 2А: Доставки на стоки, извършени от място на установяване по седалище 

или адрес на управление, включително от постоянни обекти в/извън Съюза 
 
 
 

§ 46. Създава се приложение № 47 към чл. 119, ал. 7:
„Приложение № 47 

към чл. 119, ал. 7
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№ 
по 
ред 

Код на държава 
членка по потребление 

ДДС 
ставка/вид 

(стандартн
а/намалена 
ставка) 

Общ 
размер на 
данъчна основа 

EUR 

Общ 
размер на ДДС 

EUR 

 1 2 3 4 
1.     

Общ размер на дължимия ДДС за доставките на стоки ...... EUR 
(сбор от сумите на всички редове в колона 4) 
Част 3: Корекция във връзка с ДДС за Република България като държава членка по 

потребление (корекция на ДДС по подадена справка-декларация се извършва след 
изтичане на три години от датата, на която е следвало да бъде подадена първоначалната 
справка-декларация) 
№  
по  
ред 

Данъчен период Код на държава членка 
по потребление 

Общ размер на 
ДДС в резултат на 
корекции по доставки*  

 1 2 3 
1.    
2.    
3.    

Част 4: Салдо на дължимия ДДС за Република България като държава членка по 
потребление 
№  
по  
ред 

Код на държава членка 
по потребление 

Общ размер на дължимия ДДС, включващ 
корекции на предходни справки-декларации* 

 1 2 
1.   

Част 5: Общ размер на дължимия ДДС за Република България като държава членка 
по потребление 

Общ размер на дължимия ДДС за Република България като държава членка по 
потребление......... EUR** 

 
Декларация 
� Декларирам, че посочената в този формуляр информация е вярна и точна. 

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
Дата:                                                                                                     Подпис:  
---------------------------------------------------------------- 
*Общият размер на ДДС в резултат на корекции по доставки/общият размер на 

дължимия ДДС, включващ корекции на предходни справки-декларации може да бъде 
отрицателен. 

**Отрицателните стойности в част 4 не може да се вземат предвид.“  
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Преходни и заключителни разпоредби
§ 47. До 31 март 2021 г. включително се 

прилагат образците на документите по досе-
гашните приложения № 16 и 18.

§ 48. До 31 декември 2021 г. включително 
месечната декларация по чл. 50а, ал. 2 се 
подава на хартиен носител до 16-о число 
включително на месеца, следващ месеца, за 
който се отнася.

§ 49. За данъчни периоди до 30 юни 2021 г. 
включително се прилагат образците на доку-
ментите по досегашните приложения № 31 
към чл. 119, ал. 1 и № 32 към чл. 119, ал. 2.

§ 50. (1) Промените/корекциите в съдър-
жащите се стойности (допуснати грешки, 
неотразени или неправилно отразени стой-
ности, включително за издадени кредитни и/
или дебитни известия за доставка, извършена 
през предходен период) в подадена справка-
декларация за прилагане на режим в Съюза 
и режим извън Съюза за данъчни периоди до 
втория данъчен период за деклариране през 
2021 г. включително се извършват само чрез 
изменения на вече подадената справка-декла-
рация, като регистрираното лице отново подаде 
по реда на чл. 159, ал. 4 от закона изменената 
справка-декларация за същия данъчен период.

(2) В случаите по ал. 1 се прилагат образ-
ците на справка-декларацията по приложения 
№ 31 и 32 в сила до 30 юни 2021 г.

(3) Промените/корекциите по ал. 1 се 
извършват до три години от изтичането на 
срока за подаване на справка-декларацията 
за прилагане на съответния режим, вклю-
чително след прекратяване на прилагането 
му. След този срок корекции в подадена 
справка-декларация се извършват съгласно 
законодателството на съответната държава 
членка по потребление.

(4) Дължим данък в резултат на промяна/
корекция на подадена справка-декларация се 
внася в държавния бюджет по сметка на На-
ционалната агенция за приходите в евро. При 
плащането на сумата лицето посочва входящия 
номер на съответната справка-декларация.

§ 51. (1) Когато страната е държава членка 
по потребление, до изтичането на три години 
от законоустановения срок по законодателство-
то на държавата членка по идентификация, 
неподадена в срок справка-декларация за 
прилагане на режим в Съюза и режим извън 
Съюза за данъчни периоди до втория период 
за деклариране през 2021 г. включително се 
подава, съответно се извършват корекции в 
подадена справка-декларация в тази държава 
членка, а след този срок справка-декларацията 
се подава, съответно корекции се извършват 
в подадената справка-декларация в Терито-
риална дирекция на Национална агенция за 
приходите – София.

(2) В случаите по ал. 1 се прилагат образ-
ците на справка-декларацията по приложения 
№ 33 и 34 в сила до 30 юни 2021 г.

§ 52. (1) Данъчно задължени лица по § 63 
от преходните и заключителните разпоредби 
към Закона за изменение и допълнение на 
Закона за данък върху добавената стойност 
(обн., ДВ, бр. 104 от 2020 г.; доп., бр. 14 от 
2021 г.), установени по седалище и адрес на 
управление в трета страна, с която Европей-
ският съюз не е сключил споразумение за 
взаимопомощ, сходно по обхват с Директива 
2010/24/ЕС и Регламент (ЕС) № 904/2010, ко-
ито имат регистрация по реда на чл. 154 от 
закона към 31 март 2021 г., могат да продъл-
жат регистрацията си за прилагане на режим 
извън Съюза, ако определят акредитиран 
представител по чл. 133 от закона и подадат 
заявление по електронен път за актуализа-
ция на данните в подаденото първоначално 
заявление за регистрация, считано от 1 април 
2021 г. до 30 юни 2021 г. включително.

(2) Ако данъчно задълженото лице по 
ал. 1 не определи акредитиран представител 
в посочения срок, регистрацията му се пре-
кратява по инициатива на орган по приходите 
с издаване на акт за дерегистрация.

(3) В случаите по ал. 2 актът за дере-
гистрация не се връчва на лицето, а датата 
на дерегистрация е датата, на която изтича 
срокът по ал. 1.

§ 53. При определяне на данъка при доставка 
на обща туристическа услуга по формулата в 
чл. 85, ал. 1 и 2 данъчна ставка в размер 9 на 
сто се прилага до 31 декември 2021 г.

§ 54. Правилникът влиза в сила от 1 юли 
2021 г. с изключение на § 3, § 5, § 26 и § 53, 
които влизат в сила от деня на обнародването 
му в „Държавен вестник“, и § 11, т. 1, § 21, 
т. 4 относно чл. 95, ал. 6 и 7, § 33, § 35, § 41 
и § 42, които влизат в сила от 1 април 2021 г.

Министър: 
Кирил Ананиев

1852

Правилник за изменение и допълнение на 
Правилника за прилагане на Закона за акци-
зите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. 42 
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 61 и 70 от 2006 г., 
бр. 8 и 33 от 2007 г., бр. 4 от 2008 г., бр. 28 и 
100 от 2009 г., бр. 24 и 78 от 2010 г., бр. 16 и 
44 от 2011 г., бр. 7 от 2012 г., бр. 25 и 110 от 
2013 г., бр. 12 и 28 от 2014 г., бр. 49 от 2015 г., 
бр. 2 от 2016 г., бр. 13 и 80 от 2017 г., бр. 60 
от 2018 г., бр. 25 и 60 от 2019 г. и бр. 53 и 82 

от 2020 г.)

§ 1. В чл. 56з накрая се добавя „и копие 
от фактура, товарителница, опаковъчен лист 
или друг документ, удостоверяващ вида и 
количеството на изпратената акцизна стока 
от изпращача в другата държава членка“. 
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§ 2. В чл. 72б, ал. 5 думите „митническо-
то учреждение, издало ревизионния акт“ се 
заменят с „Агенция „Митници“.

§ 3. В чл. 80 ал. 1 се изменя така:
„(1) Регистриран електронен акцизен да-

нъчен документ се издава от лицензираните 
складодържатели, регистрираните по закона 
лица и лицата по чл. 3, ал. 1, т. 4 и 6 от за-
кона и съдържа съответните реквизити на 
приложение № 14. Регистриран електронен 
акцизен данъчен документ се издава от осво-
бодени от акциз крайни потребители само 
в случаите, когато енергийните продукти се 
използват за цели, различни от посочените 
в удостоверението. Реквизитите на данъч-
ните документи по чл. 84, ал. 6 от закона 
се попълват при отчитане на съответната 
специфика за акцизната стока. Регистриран 
електронен акцизен данъчен документ се 
издава от данъчно задълженото лице:

1. в случаите по чл. 43, ал. 5, т. 1 във 
връзка с чл. 20, ал. 2, т. 9, 10 и 19 от закона 
на датата на съобщаване на решението за 
прекратяване на лиценза, регистрацията или 
прекратяване действието на удостоверението 
за освободен от акциз краен потребител;

2. в случаите по чл. 43, ал. 5, т. 2 във 
връзка с чл. 20, ал. 2, т. 9, 10 и 19 от зако-
на в 14-дневен срок от датата на влизане в 
сила решението за прекратяване при спряно 
предварително изпълнение на: 

а) решение за прекратяване действието на 
лиценза за управление на данъчен склад, или 

б) решение на директора на компетентна-
та териториална дирекция за прекратяване 
действието на регистрация.“

§ 4. В приложение № 6 т. 2 се изменя така:
„2. копие от разрешението за въвеждане 

в редовна експлоатация на обекта или друг 
документ, удостоверяващ предназначението 
му, издадено от съответния компетентен ор-
ган, или се посочват индивидуализиращите 
данни на издаденото разрешение и админи-
стративният орган на издаване, въз основа 
на които може да се установи информацията 
по служебен път;“.

Заключителна разпоредба
§ 5. Параграф 2 влиза в сила от 1 януари 

2022 г.
Министър: 

Кирил Ананиев
1866

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Инструкция за изменение на Инструкция 
№ 8121з-1008 от 24 август 2015 г. за усло-
вията, реда за получаване и размера на 
стипендии на курсантите в Академията 
на Министерството на вътрешните работи 
редовна форма на обучение и за условията 
и реда за получаване на полагащото им се 
униформено облекло (обн., ДВ, бр. 67 от 

2015 г.; изм., бр. 4 от 2021 г.)

§ 1. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Стипендиите на курсантите – ре-

довна форма на обучение, се определят с 
коефициент спрямо базата по чл. 2 в зависи-
мост от общия успех, както следва: за успех 
до 3.99 – до 0,60; за успех от 4.00 до 4.49 – до 
0,90; за успех от 4.50 до 4.99 – до 1,00; за успех 
от 5.00 до 5.49 – до 1,15; за успех от 5.50 до 
6.00 – до 1,25.

(2) По предложение на ректора на Акаде-
мията на МВР се изготвя разпределение на 
финансови средства за изплащане на стипендии 
на курсантите – редовна форма на обучение, 
по ал. 1 до размера на утвърдените средства 
по чл. 3 и се представя на министъра на вът-
решните работи за утвърждаване.“

Заключителна разпоредба
§ 2. Инструкцията влиза в сила от 1 април 

2021 г.
Министър: 

Христо Терзийски
1898

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 2336-НС 
от 30 март 2021 г.

относно изменение на изборна книга, ут-
върдена с Решение № 1954-НС от 26 януари 

2021 г. на ЦИК

На основание чл. 6, ал. 1 от Изборния 
кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :
Изменя образец на изборна книга № 88-НС, 

утвърдена с Решение № 1954-НС от 26 януари 
2021 г. на ЦИК, съгласно приложението.

Решението да се обнародва в „Държавен 
вестник“.

Председател: 
Александър Андреев

Секретар: 
Севинч Солакова
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Приложение № 88-НС 
 

ПРОТОКОЛ 
за предаване и приемане на изборни книжа и материали от РИК на ЦИК 

в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.  
(по чл. 296, ал. 3 от Изборния кодекс) 

 
Днес, ......................................г., в .............. часа, Районната избирателна комисия 

№ ….. –   ................................ предаде на Централната избирателна комисия:  
 
1. Протокол на районната избирателна комисия за изборите за 
народни представители (неразпластен) 

 
1 брой 

2. Екземпляри от протоколи на секционните избирателни 
комисии, предназначени за ЦИК 
.............................................................................................. 

(брой с думи) 

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

(с цифри) 
3. Копия на разписките, съдържащи числовите данни от 
протоколите на СИК (по чл. 287, ал. 6 от ИК) 
............................................................................................. 

(брой с думи) 

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

(с цифри) 
4. Два броя записващи технически устройства (флаш памети) от 
машинното гласуване (ако е произведено такова) 
.............................................................................................. 

(брой с думи) 

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

(с цифри) 
5. Копие от компютърната разпечатка на данните за протокола и 
решението на районната избирателна комисия за изборите за 
народни представители, предоставени от изчислителния пункт 
.......................................................................................... 

(брой с думи) 

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

(с цифри) 
6. Списък на получените протоколи на СИК с кодовете на 
разписките им 
……………………………………………………………………….. 

(брой с думи) 

 
 

.............................................
(с цифри) 

7. Технически носители с числови данни от обработката на 
протоколите на СИК (два броя) 

................................................................................................ 
(брой с думи) 

 
 

...................................... 
(с цифри) 

8. Протоколи за предаване на сгрешен формуляр и приемане на 
нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК: 
............................................................................................. 

(брой с думи) 

 
 

.......................... 
(с цифри) 

9. Пет броя смарт карти от машинното гласуване (ако е 
произведено такова): 
............................................................................................. 

(брой с думи) 

 
 

.......................... 
(с цифри) 

 
Представители на РИК:     Представители на ЦИК: 
1. …………………….     1. ……….................... 
2. …………………….     2. …………………… 
3. ……………………. 
 

РИК предава на ЦИК материалите по чл. 296, ал. 1 и 2 ИК не по-късно от 48 часа от 
получаване на последния протокол на СИК в изборния район. 

Протоколът се подписва в два идентични екземпляра – за РИК и за ЦИК. 

2044
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ 

И ГОРИТЕ

ЗАПОВЕД № РД-09-146 
от 22 февруари 2021 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за адми-
нистрацията, чл. 21, ал. 3, т. 2 и ал. 7 от Закона 
за прилагане на Общата организация на пазарите 
на земеделски продукти на Европейския съюз 
(ЗПООПЗПЕС) и чл. 43, ал. 1 от Наредба № 5 от 
2019 г. за подготовка и представяне на искания 
до Европейската комисия относно земеделски-
те продукти и храни със защитени географски 
означения и традиционно специфичен характер, 
за контрол за съответствие с продуктовата спе-
цификация и за водене на регистри на произ-
водителите и контролиращите лица, доклад от 
доц. д-р Янко Иванов – заместник-министър 
на земеделието, храните и горите, с рег. индекс 
№ 93-1182/22.02.2021 г. и във връзка с подадено 
от „Нутрамед“ – ЕООД, заявление с рег. индекс 
№ 70-378/22.01.2021 г. с искане за разрешение за 
осъществяване на контрол за съответствие на зе-
меделски продукти и храни с географски означения 
и храни с традиционно специфичен характер със 
спецификацията на продукта или храната и Сер-
тификат за акредитация на ИА „Българска служба 
за акредитация“ с pег. № 16 ОСП/19.01.2021 г., 
валиден до 19.01.2025 г., нареждам:

Разрешавам на „Нутрамед“ – ЕООД, EИК: 
201694362, със седалище и адрес на управление: 
Пловдив, ул. Сливница № 6а, ет. 6, офис № 12, да 
упражнява дейност като контролиращо лице по 
смисъла на чл. 37 от Регламент (ЕС) № 1151/2012 
на Европейския парламент и на Съвета от 12 но-
ември 2012 г. относно схемите за качество на сел-
скостопанските продукти и храни, в съответствие 
с чл. 18, ал. 1 на ЗПООПЗПЕС, за осъществяване 
на контрол за съответствие със спецификацията 
на Защитено географско указание (ЗГУ) „Горно-
оряховски суджук“, ЗГУ „Българско розово масло“, 
Храна с традиционно специфичен характер (ХТСХ) 
„Филе Елена“, ХТСХ „Роле Трапезица“, ХТСХ 
„Луканка Панагюрска“, ХТСХ „Кайсерован врат 
Тракия“ и ХТСХ „Пастърма говежда“.

С тази заповед се отменя Заповед № РД-09-
1025 от 16.11.2018 г. на министъра на земеделието, 
храните и горите.

Заповедта да се съобщи на заявителя и на 
заинтересованите лица по реда на Администра-
тивнопроцесуалния кодекс.

Заповедта да се обнародва в „Държавен 
вестник“.

Настоящата заповед да се доведе до знанието 
на съответните длъжностни лица за сведение и 
изпълнение.

Министър: 
Д. Танева

1801

МИНИСТЕРСТВО  
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА 

ПОЛИТИКА

ЗАПОВЕД № РД-01-73 
от 22 март 2021 г.

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за адми-
нистрацията и чл. 10, ал. 1 от Закона за семейни 
помощи за деца утвърждавам:

1. Образец на заявление-декларация за от-
пускане на месечни помощи за отглеждане на 
дете до завършване на средно образование, но не 
повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от Закона 
за семейни помощи за деца (приложение № 1);

2. Образец на заявление-декларация за отпус-
кане на месечни помощи за отглеждане на дете с 
трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни 
помощи за деца (приложение № 2);

3. Образец на заявление-декларация за отпус-
кане на еднократна помощ за ученици, записани 
в първи клас, по чл. 10а от Закона за семейни 
помощи за деца (приложение № 3);

4. Образец на заявление-декларация за отпус-
кане на еднократна помощ за ученици, записани 
в осми клас, по чл. 10б от Закона за семейни 
помощи за деца (приложение № 4). 

Настоящата заповед отменя т. 5, 9 и 11, съ-
ответно приложения № 5, 9 и 11, от Заповед 
№ РД01-526 от 1.08.2019 г. на министъра на труда 
и социалната политика (ДВ, бр. 64 от 2019 г.), 
както следва: 

– Образец на заявление-декларация за отпус-
кане на месечни помощи за отглеждане на дете 
до завършване на средно образование, но не 
повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от Закона 
за семейни помощи за деца (приложение № 5);

– Образец на заявление-декларация за отпус-
кане на месечни помощи за отглеждане на дете с 
трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни 
помощи за деца (приложение № 9);

– Образец на заявление-декларация за отпус-
кане на еднократна помощ за ученици, записани 
в първи клас, по чл. 10а от Закона за семейни 
помощи за деца (приложение № 11).

Заповедта влиза в сила от датата на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

Министър:  
Д. Сачева
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Приложение № 1 към 
Заповед № РД-01-73 
от 22.03.2021 г. 

 
ДО 
ДИРЕКТОРА  
НА  ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО 
ПОДПОМАГАНЕ” 
ГРАД.......................... 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ–ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
ЗА ОТПУСКАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО ЗАВЪРШВАНЕ 
НА СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПОВЕЧЕ ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ ПО ЧЛ. 7 ОТ 

ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА 
 
От …………………………………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ …………………., 

(Име, презиме, фамилия) 
 
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ………………… 
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ……………………., 
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …….., 
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………… 
Гражданство: ………………………….. 
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ 
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ 
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ 
Учащ се  във висше училище…………………………………...ДА/НЕ 
Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ 
Семейство на роднини или близки или приемно семейство, 
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона 
за закрила на детето........................................................................ДА/НЕ 
Настойник/попечител………………………………………...….ДА/НЕ 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
  

1.        Семейно положение: …………………………………………… 
2.       Съпруг/съвместно живеещ родител без сключен граждански брак, с който съжителствам на един 

настоящ адрес: …...………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ ……………………., 
             (Име, презиме, фамилия) 

Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ………………… 
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. ……………………., 
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …….., 
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………… 
Гражданство: ………………………….. 
Осигурен ………………………………………………………...ДА/НЕ 
Пенсионер ……………………………………………………….ДА/НЕ 
Самоосигуряващ се ……………………………………………..ДА/НЕ 
Учащ се във висше училище…………………………………...ДА/НЕ 
Учащ се в училище до завършване на средно образование…..ДА/НЕ 
Семейство на роднини или близки или приемно семейство, 
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона 
за закрила на детето........................................................................ДА/НЕ 
Настойник/попечител………………………………………...….ДА/НЕ 
 
3.   Деца, отглеждани в семейството (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по 

реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето, поставени под настойничество/попечителство):  
№ Име, презиме, фамилия ЕГН/ЛНЧ Гражданство Учебна заетост

(ДА/НЕ)
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
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4. Имам/нямам дете/деца, което е/които са настанено/и за отглеждане извън семейството по реда на 
чл. 26 от Закона за закрила на детето; 
5. Детето/децата ми ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
не посещава/т училище/група за задължително предучилищно образование по здравословни причини; 
(решение на регионалния екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални 
образователни потребности към регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото 
образование, че детето не може да посещава училище) 
6. Детето/децата ми ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
е/са завършило/и средно образование преди навършване на 18-годишна възраст; 
7. Детето/децата ми ……………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
не е имунизирано/не са имунизирани по медицински противопоказания или по независещи от мен 
причини; 
(служебна бележка от личния лекар или от регионалната здравна инспекция) 
8. Детето ми ……………………………………………………................... има установени трайни 
увреждания 50 и над 50 на сто, определени с експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК и получава месечни 
помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца 
....................... ДА/НЕ; 
9. Имам/нямам влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите 
№…...........…../…..................... издадено от…………………………..................... 
10. Семейството и детето/децата ми живеем постоянно в страната – ДА/НЕ;  
11. Общият размер на брутния доход на семейството ми за предходните дванадесет месеца, считано от 
месец……………20….година до месец…………..20…..година е в размер на………………лв. 
(…………………………………………………………………………………………………………………...) 

словом 
Средномесечен доход на член от семейството (с изключение на детето/децата с учредено 
настойничество/попечителство):…………………лв. 
(…………………………………………………………………………………………………………………...) 

словом 
 
в това число доходи от: 
І. Брутни доходи на семейството, облагаеми по Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица                                       …………………………………………… …...............................лв.; 
ІІ. Пенсии, без добавката за чужда помощ на хората с трайно намалена работоспособност/вид и степен на 
увреждане над 90 на сто по чл. 103 от  Кодекса за социално  осигуряване              …...............................лв.; 
ІІІ. Обезщетения:                                                                                                              
1. обезщетения за временна неработоспособност и трудоустрояване                    …...............................лв.; 
2. обезщетения за майчинство                                                                                     …...............................лв.; 
3. обезщетения за безработица                                                                                    …...............................лв.; 
ІV. Помощи (с изключение на помощите и  средствата, получени по Закона за  
семейни помощи за деца (ЗСПД), по Закона за закрила на детето и по Закона за хората с 
увреждания)                        …………………….                                              …...............................лв.; 
V. Стипендии (с изключение на стипендиите на учащите се  
до завършване на средно образование, но не повече от 
20-годишна възраст)                                                                                                       …...............................лв. 
 
12. Известно ми е, че заявление-декларация за получаване на месечни помощи за дете до 
завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, се подава на всеки 12 
месеца; 
 
13. Известно ми е, че при допускане от страна на учащото ми дете на 5 учебни часа отсъствия по 
неуважителни причини в месеца, помощта ще бъде прекратена и същата може да бъде отпусната 
отново не по-рано от една година от датата на прекратяването. 
 
14. Известно ми е, че ако детето ми, записано в група за задължително предучилищно образование, 
допусне без уважителни причини повече от 3 дни отсъствия в месеца, помощта ще бъде прекратена 
и същата може да бъде отпусната отново не по-рано от една година от датата на прекратяването. 
 
15. Известно ми е, че ако детето ми, за което получавам помощта, стане родител, помощта ще бъде 
прекратена. В случай, че детето продължи да посещава редовно училище, то може да получи 
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еднократно помощ в размер, съответстващ на размера на прекратената помощ за периода от 
прекратяването до изтичането на срока, за който е била отпусната. Заявление-декларацията се 
подава от детето в 30-дневен срок от изтичане на срока, за който е била отпусната прекратената 
месечна помощ. 
 
16. Известно ми е, че при промяна на обстоятелствата, при които е отпусната помощта, се 
задължавам да уведомя в 30-дневен срок дирекцията „Социално подпомагане”, изплащаща 
помощта; 
 
17. Известно ми е, че при недобросъвестно получени от мен месечни помощи, включително и при 
неизпълнение на задължението по предходната точка, когато това е довело до недобросъвестно 
получаване на семейни помощи, ще бъда лишен от тези помощи до възстановяване на дължимите 
суми, но за срок, не по-дълъг от една година; 
 
18. Ако детето ми е записано в детска градина или училище извън системата на Министерството 
на образованието и науката се задължавам да представям в дирекция “Социално подпомагане” 
удостоверение от детската градина/училището, че детето ми е записано в подготвителна група за 
задължителна предучилищна подготовка или като ученик в срок до 31 октомври за новата учебна 
година. Известно ми е, че за децата, които постъпват за първи път в училище, удостоверението се 
представя до 31 октомври; 
 
19. Известно ми е, че след навършване на 18-годишна възраст от детето, месечните помощи се 
предоставят, ако то продължава да учи и редовно посещава училище, до завършване на средно 
образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст (включително ако има 
установено трайно увреждане или ако продължава да живее в семейството на роднини или близки 
или в приемно семейство, в което е било настанено по реда на чл. 26 от ЗЗД). В тези случаи следва 
да изпълня задължението си по т. 18; 
 
20. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося 
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
21. Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално 
подпомагане и нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни на трети лица 
единствено по повод отпускането и изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи 
за деца. 
 
22. На основание чл. 74, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс давам писменото 
си съгласие Национална агенция за приходите да предостави на Агенцията за социално 
подпомагане необходимата данъчна и осигурителна информация единствено по повод отпускането 
и изплащането на семейни помощи за деца по Закона за семейни помощи за деца.   
 
Прилагам следните документи: 
1. Удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, 
предхождащи месеца, през който е подадено заявление-декларацията. 
2. Удостоверение от детската градина/училището, че детето е записано в подготвителна група за 
задължителна предучилищна подготовка или като ученик в …клас (само в случаите, в които 
детето/децата се обучава/т в детска градина или училище извън системата на Министерството на 
образованието и науката); 
3. Решение на регионалния екип за подкрепа на личностното развитие на децата със специфични 
образователни потребности към Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото 
образование, че детето не може да посещава училище в случаите по чл. 18, ал. 2 от Правилника за 
прилагане на Закона за семейни помощи за деца (за децата и учениците със специални образователни 
потребности); 
4. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител; 
5. Служебна бележка, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар - от 
регионалната здравна инспекция, за всички извършени задължителни имунизации и профилактични 
прегледи, съобразно възрастта и здравословното състояние на детето; 
6. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК - за справка (само в случаите по чл. 7, ал. 8 от ЗСПД); 
(Документите се прилагат само в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може да 
получи информацията по служебен път.) 
7. Лична карта (за справка – при подаване на заявление-декларацията лично). 
8. ..................................................................................................................................................................... 
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Желая сумата да ми бъде преведена по:  
□ касов път - чрез териториалните поделения на „Български пощи“ ЕАД........................ДА/НЕ 
□ банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ 
IBAN   

                      
Банка ............................................................................ 
Банков клон................................................................. 
Декларирам, че посочената по-горе платежна сметка е лична с титуляр 
…………………………………………………………………………………., обозначена е с Международен 
номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни 
услуги, лицензиран от БНБ и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на 
територията на страната. 
 
Декларатор: 1. …………………………….                                             
Дата………….20......г.                                                           2. …………………………… 
                                                                                                                                Гр. ................................. 
 
Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………... 
                                                                        /име и фамилия, подпис/ 
  
                                                                                                  Дата ……………20… г., гр. …………………… 
 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ: 

Лицето има/няма право на месечна помощ за отглеждане на .............. дете/деца (брой деца) в размер на 

...................................лв. на основание чл. 7, ал. ...... от Закона за семейни помощи за деца. 

В т. ч. в натура:....................................................................................... 

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

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

Мотиви при отказ:.................................................................................................................................................... 
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
 
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................                                 
 
Подпис: .......................................               Дата ……………20… г., гр. ……………………                          
                                                                                                              
Съгласувал: 
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................                                
 
Подпис: .......................................              Дата ……………20… г., гр. ......................................                     

 
Указания за попълване и подаване на заявление-декларация 

Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона както следва:  
1. От двамата съпрузи-родители; 
2. Съвместно от двамата съжителстващи родители без сключен граждански брак; 
3. От роднини или близки или приемни семейства за деца, настанени по реда на чл. 26 от Закона за 
закрила на детето; 
4. От родителя, на когото е предоставено упражняването на родителските права, включително и при 
разведени родители – за дете, ненавършило пълнолетие; 
5. От родителя, при когото живее детето – за дете, навършило пълнолетие, ако продължава да учи; 
6. От настойника или попечителя на детето; 
7. От законния представител на малолетната майка – за нейното дете. 
Заявлението декларация се подава от посочените в Закона за семейни помощи за деца лица в дирекция 
„Социално подпомагане“ по настоящия им адрес: 
1. лично (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в оригинал); 
2. чрез лицензиран пощенски оператор (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в 
оригинал); 
3. по електронен път с квалифициран електронен подпис (необходимите документи се прилагат 
сканирани като прикачен файл). 
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца. 
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Приложение № 2 към  
Заповед № РД-01-73 
от 22.03.2021 г. 

 
ДО 
ДИРЕКТОРА 
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО 
ПОДПОМАГАНЕ” 
ГРАД.................................... 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

ЗА ОТПУСКАНЕ НА МЕСЕЧНИ ПОМОЩИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ С ТРАЙНО 
УВРЕЖДАНЕ ПО ЧЛ. 8д ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА 

 
От…………………………………………………………………..,ЕГН/ЛНЧ ………………….., 

                            (Име, презиме, фамилия) 
Лична карта №……………………, издадена на ………………., от МВР гр. ….........…… 
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………, община ………………., обл. ……………………., 
ж.к.…………………………....,бул./ул………………………………………………№ …….., 
бл. ….., вх. ……, ет. ….., ап. ……, тел: ………………., e-mail: ……..……………………… 

  Гражданство: ………………………….. 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 
I. 1. Семейно положение: ………………………………………… 
2. Съпруг(а)/родител………………….., ЕГН/ЛНЧ ……………………….………………...., 

                                    (Име, презиме, фамилия) 
Лична карта №………………, издадена на ……………., от МВР гр. ………………………. 
Настоящ адрес: гр. (с.) ……………, община …………., обл. ………………………………., 
ж.к.………………………………..,бул./ул. ……….…………………………………№ …….., 
бл. ….., вх. …., ет. ….., ап. ……, тел: …………………………., e-mail: …………………….. 
Гражданство: …………………..…………………….. 
 
II. Декларирам/е, че съм/сме: 
1. родител/и 
2. осиновител/и 
3. семейство на роднини или близки или доброволно приемно семейство, в което е настанено детето по 
реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето  
4. професионално приемно семейство, в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона за закрила 
на детето 
5. настойник/попечител 
 
III. Полагаме грижи за отглеждането на: 
1. …………………………………………...………………………………………………………………… 
                               (трите имена на детето,  за което се иска месечната помощ) 
ЕГН/ЛНЧ…………………., гражданство:……………... 
Влязло в сила ЕР на ТЕЛК/НЕЛК №..........от.................,срок до:............................. 
Вид и степен на увреждане/трайно намалена работоспособност:.........%, дата на 
инвалидизиране:................ 
Вид на експертизата: освидетелстване/преосвидетелстване 
Преосвидетелстването пред ТЕЛК/НЕЛК е забавено поради................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
                             (моля, посочете причината, отразена в експертното решение на ТЕЛК) 
2. ….........……………………………………………………………………………………. 
                              (трите имена на детето,  за което се иска месечната помощ) 
ЕГН/ЛНЧ…………………., гражданство:……………... 
Влязло в сила ЕР на ТЕЛК/НЕЛК №..........от.................,срок до:............................. 
Вид и степен на увреждане/трайно намалена работоспособност:.........%, дата на 
инвалидизиране:................ 
Вид на експертизата: освидетелстване/преосвидетелстване 
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Преосвидетелстването пред ТЕЛК/НЕЛК е забавено поради................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
                             (моля, посочете причината, отразена в експертното решение на ТЕЛК) 
3. ……………………………………………………………………………………………… 

(трите имена на детето,  за което се иска месечната помощ) 
ЕГН/ЛНЧ…………………., гражданство:……………... 
Влязло в сила ЕР на ТЕЛК/НЕЛК №..........от.................,срок до:............................. 
Вид и степен на увреждане/трайно намалена работоспособност:.........%, дата на 
инвалидизиране:................ 
Вид на експертизата: освидетелстване/преосвидетелстване 
Преосвидетелстването пред ТЕЛК/НЕЛК е забавено поради................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
                             (моля, посочете причината, отразена в експертното решение на ТЕЛК) 
IV. Отглеждам детето/децата в страната - ДА/НЕ. 
V. Детето/децата не е/са настанено/настанени в лечебно заведение, социална или интегрирана здравно-
социална услуга за резидентна грижа, на пълна държавна или общинска издръжка. 
VI. Детето/децата ми, за което/които се иска месечната помощ, не е/не са настанено/и за отглеждане 
извън семейството по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето - ДА/НЕ (само за родители 
(осиновители), настойници, попечители). 
VII. Детето е навършило 18-годишна възраст, но продължава средното си образование (само за дете, 
навършило пълнолетие, до навършване на 20 години) - ДА/НЕ. 
VIII. Имам/нямам влязло в сила съдебно решение за присъдени родителски права №………../……..,    
издадено от..……………………………………………………………………………………………. 
IX. При всяка промяна на декларираните по-горе обстоятелства се задължавам да уведомя писмено 
дирекция "Социално подпомагане" в срок не по късно от 30 дни от настъпването им.  
X. В случаите по т. VII, когато детето ми се обучава в училище извън системата на Министерството на 
образованието и науката, се задължавам да представям в дирекция “Социално подпомагане” 
удостоверение от училището, че детето ми е записано като ученик в срок до 31 октомври за новата 
учебна година. 
XI. Известно ми е, че при недобросъвестно получени от мен месечни помощи, включително и при 
неизпълнение на задължението по предходната точка, когато това е довело до недобросъвестно 
получаване на семейни помощи, ще бъда лишен от тези помощи до възстановяване на дължимите суми, 
но за срок, не по-дълъг от една година.  
XII. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося 
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
XIII. Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално 
подпомагане и нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни на трети лица единствено по 
повод отпускането и изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца. 
XIV. Известно ми е, че на основание чл. 8д, ал. 9 от Закона за семейни помощи за деца размерът на 
месечната помощ за семейства на роднини или близки и доброволни приемни семейства, когато 
настаненото дете е с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно 
намалена работоспособност, се намалява с размера на месечните финансови помощи, които семействата 
получават за детето съгласно Закона за закрила на детето. 
 
Прилагам следните документи: 
1. Удостоверение от учебното заведение, когато детето е навършило 18 години, че е записано като 
ученик, а за новата учебна година - до 31 октомври (само за деца, навършили 18 години, до навършване 
на 20 години, които се обучават в училище извън системата на Министерство на образованието и 
науката); 
2. Лична карта (за справка – при подаване на заявление-декларацията лично); 
 
Желая сумата да ми бъде преведена по:  
□ касов път - чрез териториалните поделения на „Български пощи“ ЕАД.........................ДА/НЕ 
□ банков път …………………………….……ДА/НЕ 
IBAN   

                      
Банка ............................................................................ 
Банков клон................................................................. 
Декларирам, че посочената по-горе платежна сметка е лична с титуляр 
…………………………………………………………………………………., обозначена е с Международен 
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номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни 
услуги, лицензиран от БНБ и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на 
територията на страната. 
 
Декларатор: 1. …………………………….         Дата………….20......г.                                                                                
                                                                                           гр. ....................                                                                                           
                     2.……………………………                                                                                                                          
Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………… 
                                                           /име и фамилия, подпис/ 

Дата………..20…г., гр. ……..... 
 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ: 
 
Лицето има/няма право на месечна помощ за отглеждане на .............. дете/деца (брой деца) в размер на 
...................................лв. на основание чл. 8д, ал. …(1 или 2 и/или 9), ал. 3 и ал. ......(7 и/или 8) от Закона за 
семейни помощи за деца  или чл. 24б, ал. ….. (4 или 5) от Правилника за прилагане на Закона за семейни 
помощи за деца. 
 
Мотиви при отказ: 
.......................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 
Име и фамилия, длъжност:....................................................... -  ......................................                
 
Подпис: .......................................               Дата ……………20… г., гр. ………………                       
 
Съгласувал: 
Име и фамилия, длъжност:....................................................... -  ......................................  
 
Подпис: .......................................               Дата ……………20… г., гр. .................                  

 
 

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация 
 

Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по 
настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”: 
1. лично (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в оригинал); 
2. чрез лицензиран пощенски оператор (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в 
оригинал); 
3. по електронен път с квалифициран електронен подпис (необходимите документи се прилагат 
сканирани като прикачен файл). 
Към заявлението-декларация следва да се прилагат и документите, посочени в образеца. 
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Приложение № 3 към  
Заповед № РД-01-73 от 
22.03.2021 г. 

 
ДО  
ДИРЕКТОРА  
НА  ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО 
ПОДПОМАГАНЕ” 
ГРАД.......................... 

   
ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ПЪРВИ КЛАС, ПО 

ЧЛ. 10а ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА 
   
От …………………………………………………………………………, ЕГН/ЛНЧ ……………………., 
         (Име, презиме, фамилия) 
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ………………… 
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………..…., 
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …….., 
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………… 
Гражданство: …………………………… 
 
Семейство на роднини или близки или приемно семейство, 
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона 
за закрила на детето............................................................................ДА/НЕ 
Настойник/попечител……………………………………………….ДА/НЕ 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

1.       Семейно положение: …………………………………………… 
2.       Съпруг(а)/съвместно живеещ родител без сключен граждански брак, с който съжителствам на един 

настоящ адрес: …...………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ ……………………., 
             (Име, презиме, фамилия) 

Лична карта №…………………………, издадена на ……………….……., от МВР гр. ……………….…… 
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………………., 
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …….….., 
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………….… 
Гражданство: ………………………….. 
Семейство на роднини или близки или приемно семейство, 
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона 
за закрила на детето.............................................................................ДА/НЕ 
Настойник/попечител…………………………………………….….ДА/НЕ 
3.     Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл. 26 от Закона за 

закрила на детето, поставени под настойничество/попечителство):  
№ Име, презиме, фамилия ЕГН/ЛНЧ Гражданство

1.      
2.      
3.      
4. Детето/децата ми не е/не са настанено/и за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от ЗЗД; 
5. Детето/децата ми е/са записано/записани за първи път в държавно/общинско училище за обучение в 
първи клас на учебната 20.../20...година; 
6. Имам/нямам влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите 
№…...........…../…..................... издадено от…………………………..................... 
7. Уведомена съм, че помощта по чл. 10а се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се 
изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория 
учебен срок, ако детето продължава да посещава училище. 
8.  Детето/децата, за които се иска помощта, живеят постоянно в страната – ДА/НЕ; 
9. Известно ми е, че заявление-декларацията се подава еднократно след записване на детето/децата 
ми в първи клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година. 
10. Известно ми е, че ако детето/децата ми не постъпи/ят в училище, не продължи/продължат 
обучението си през втория учебен срок до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно 
поради здравословното му/им състояние, или до завършване на първи клас детето/децата са 
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допуснали в рамките на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма 
уважителни причини, ще възстановя получената част от помощта заедно със законната лихва. 
11. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося 
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
12. Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално 
подпомагане и нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни на трети лица 
единствено по повод отпускането и изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи 
за деца. 
 
Прилагам следните документи: 
1.. Удостоверение, че детето/децата е/са записано/и като ученик/ци в първи клас на държавно или 
общинско училище, издадено от съответното училище;  
2. Медицински протокол на ЛКК (в случаите по чл. 31, ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за 
семейни помощи за деца); 
(Документите се прилагат само в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може да 
получи информацията по служебен път.) 
3. Kопие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител; 
4. Лична карта (за справка – при подаване на заявление-декларацията лично); 
5. ..................................................................................................................................................................... 
6. ..................................................................................................................................................................... 
 
Желая сумата да ми бъде преведена по:  
□ касов път - чрез териториалните поделения на „Български пощи“ ЕАД.........................ДА/НЕ 
□ банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ 
IBAN   

                      
Банка ............................................................................ 
Банков клон................................................................. 
Декларирам, че посочената по-горе платежна сметка е лична с титуляр 
…………………………………………………………………………………., обозначена е с Международен 
номер на банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни 
услуги, лицензиран от БНБ и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на 
територията на страната. 
 
Декларатор: 1. …………………………….                                             Дата………….20......г.         

        2. …………………………… 
                                                                                                                                 Гр. ................................. 
Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………... 
                                                                    /име и фамилия, подпис/ 
                                                                                                  Дата ……………20… г., гр. …………………… 
 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ: 
 
Семейството има/няма право на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на 
учебната година в размер на ...................................лв. на основание чл. 10а, ал. ....... от Закона за семейни 
помощи за деца. 
в т.ч.: 
• ............ лв. (50% от размера - след влизане в сила на заповедта за отпускането на помощта); 
В т. ч. в натура………………………………………………………………………………………………. 
Име и фамилия, длъжност:...................................................... - .........................................................                   
 
Подпис: .......................................              Дата ……………20… г., гр. ……………………                              
Съгласувал: 
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................                     
 
Подпис: .......................................             Дата ……………20… г., гр. ......................................                         
                                                                        
 
• …..…. лв. (50% от размера се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава 
да посещава училище. ). 
В т. ч. в натура………………………………………………………………………………………………. 
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................                      
 
Подпис: .......................................              Дата ……………20… г., гр. ……………………                             
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Съгласувал: 
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................                         
 
Подпис: .......................................             Дата ……………20… г., гр. ......................................                            
 
Мотиви при отказ: ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................  
 
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................                     
 
Подпис: .......................................              Дата ……………20… г., гр. ……………………                          
Съгласувал: 
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................                        
 
Подпис: .......................................             Дата ……………20… г., гр. ......................................                             
 

Указания за попълване и подаване на заявление-декларация 
 

Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по 
настоящ адрес пред съответната дирекция “Социално подпомагане”:  
1. лично (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в оригинал); 
2. чрез лицензиран пощенски оператор (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в 
оригинал); 
3. по електронен път с квалифициран електронен подпис (необходимите документи се прилагат 
сканирани като прикачен файл). 
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца. 
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Приложение № 4 към  
Заповед № РД-01-73 от 
22.03.2021 г. 

 
 
ДО  
ДИРЕКТОРА  
НА ДИРЕКЦИЯ “СОЦИАЛНО 
ПОДПОМАГАНЕ” 
ГРАД.......................... 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЕДНОКРАТНА ПОМОЩ ЗА УЧЕНИЦИ, ЗАПИСАНИ В ОСМИ КЛАС, ПО 
ЧЛ. 10б ОТ ЗАКОНА ЗА СЕМЕЙНИ ПОМОЩИ ЗА ДЕЦА 

 
От …………………………………………………………………………, ЕГН/ЛНЧ ……………………., 

(Име, презиме, фамилия) 
Лична карта №…………………………, издадена на ……………………., от МВР гр. ………………… 
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………..…., 
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …….., 
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………… 
Гражданство: …………………………… 
 
Семейство на роднини или близки или приемно семейство, 
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона 
за закрила на детето.........................................................................ДА/НЕ 
Настойник/попечител……………………………………………..ДА/НЕ 

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

 
1.  Семейно положение: …………………………………………… 
2.  Съпруг(а)/съвместно живеещ родител без сключен граждански брак, с който съжителствам на един 

настоящ адрес: …...………………………………………………….., ЕГН/ЛНЧ ……………………., 
(Име, презиме, фамилия) 

Лична карта №…………………………, издадена на ……………….……., от МВР гр. ……………….…… 
Настоящ адрес: гр. (с.) ………………………, община ……………………., обл. …………………………., 
ж. к. ………………………………………, бул./ул. ………………………………………………№ …….….., 
бл. ……….., вх. ……., ет. …….., ап. ………, тел: ……………………., e-mail: ………………………….… 
Гражданство: ………………………….. 
 Семейство на роднини или близки или приемно семейство, 
в което е настанено детето по реда на чл. 26 от Закона 
за закрила на детето........................................................................ДА/НЕ 
Настойник/попечител…………………………………………….ДА/НЕ 
3.  Деца (родени, припознати, осиновени, доведени, заварени, настанени по реда на чл. 26 от Закона за 

закрила на детето, поставени под настойничество/попечителство):  
№ Име, презиме, фамилия ЕГН/ЛНЧ Гражданство

1.      
2.      
3.      
4. Детето/децата ми не е/не са настанено/и за отглеждане извън семейството по реда на чл. 26 от ЗЗД; 
5. Детето/децата ми е/са записано/записани в държавно/общинско училище за обучение в осми клас на 
учебната20.../20… г.; 
6. Имам/нямам влязло в сила решение на съда за допускане на развод между съпрузите 
№…...........…../…..................... издадено от…………………………..................... 
7. Уведомена съм, че помощта се изплаща на два пъти, като 50 на сто от нейния размер се изплаща след 
влизане в сила на заповедта за отпускането й, а остатъкът се изплаща в началото на втория учебен срок, 
ако детето продължава да посещава училище. 
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8. Детето/децата, за които се иска помощта, живеят постоянно в страната – ДА/НЕ; 
9. Известно ми е, че заявление-декларацията се подава еднократно след записване на детето/децата ми в 
осми клас, но не по-късно от 15 октомври за текущата учебна година. 
10. Известно ми е, че ако детето/децата ми не постъпи/ят в училище, не продължи/продължат обучението 
си през втория учебен срок до завършване на осми клас, освен ако това е невъзможно поради 
здравословното му/им състояние, или до завършване на осми клас детето/децата са допуснали в рамките 
на един месец от учебната година отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини, ще 
възстановя получената част от помощта заедно със законната лихва. 
11. Известно ми е, че за неверни данни и обстоятелства, посочени в заявление-декларацията, нося 
наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 
12. Информиран съм, че личните ми данни ще бъдат обработвани от Агенцията за социално подпомагане 
и нейните териториални поделения и ще бъдат предоставяни на трети лица единствено по повод 
отпускането и изплащането на семейни помощи по Закона за семейни помощи за деца. 
 
Прилагам следните документи: 
1. Удостоверение, че детето/децата е/са записано/и като ученик/ци в осми клас на държавно или 
общинско училище, издадено от съответното училище;  
2. Медицински протокол на ЛКК (в случаите по чл. 34в, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за 
семейни помощи за деца); 
3. Копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител; 
(Документите се прилагат само в случаите, в които дирекция „Социално подпомагане“ не може да 
получи информацията по служебен път.) 
4. Лична карта (за справка – при подаване на заявление-декларацията лично); 
5. ..................................................................................................................................................................... 
6. ..................................................................................................................................................................... 
 
Желая сумата да ми бъде преведена по:  
□ касов път - чрез териториалните поделения на „Български пощи“ ЕАД.........................ДА/НЕ 
□ банков път ……………………………….....................................ДА/НЕ 
IBAN   

                      
Банка ............................................................................ 
Банков клон................................................................. 
Декларирам, че посочената по-горе платежна сметка е лична с титуляр 
…….…………………………………………………………………., обозначена е с Международен номер на 
банкова сметка (International Bank Account Number – IBAN), водена от доставчик на платежни услуги, 
лицензиран от БНБ и клонове на доставчици на платежни услуги, осъществяващи дейност на 
територията на страната. 
 
Декларатор: 1. …………………………….                                            Дата………….20......г.      

     2. …………………………… 
 
Гр. ................................. 
Длъжностно лице, приело заявление-декларацията:…………………………………………………………... 
                                                                 (име и фамилия, подпис) 
Дата ……………20… г., гр. …………………… 
 

ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ: 
 
Семейството има/няма право на еднократна помощ за покриване на част от разходите в началото на 
учебната година в размер на ...................................лв. на основание чл. 10б, ал. ....... от Закона за семейни 
помощи за деца. 
в т.ч.: 
• ............ лв. (50% от размера – след влизане в сила на заповедта за отпускането на помощта); 
В т. ч. в натура……………………………………………………………………………………………. 
Име и фамилия, длъжност:...................................................... - .........................................................        
 
Подпис: .......................................              Дата ……………20… г., гр. ……………………             
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Съгласувал: 
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................         
 
Подпис: .......................................             Дата ……………20… г., гр. ......................................         
                                                                        
 
• …..…. лв. (50% от размера се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да 
посещава училище). 
В т. ч. в натура………………………………………………………………………………………………. 
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................    
 
Подпис: .......................................              Дата ……………20… г., гр. ……………………  
Съгласувал: 
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................   
 
Подпис: .......................................             Дата ……………20… г., гр. ......................................   
 
Мотиви при отказ: ............................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................  
 
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................     
 
Подпис: .......................................              Дата ……………20… г., гр. ……………………    
Съгласувал: 
Име и фамилия, длъжност:....................................................... - .........................................................             
 
Подпис: .......................................             Дата ……………20… г., гр. ......................................         
 
 
 
Указания за попълване и подаване на заявление-декларация 
 
Заявление-декларацията се попълва лично от лицата, отговарящи на условията на Закона и се подава по 
настоящ адрес пред съответната дирекция „Социално подпомагане“:  
1. лично (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в оригинал); 
2. чрез лицензиран пощенски оператор (необходимите документи се прилагат на хартиен носител в 
оригинал); 
3. по електронен път с квалифициран електронен подпис (необходимите документи се прилагат 
сканирани като прикачен файл). 
Към заявление-декларацията следва да се прилагат и документите, посочени в образеца. 
 
 
 

1828
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

РЕШЕНИЕ № 64 
от 18 март 2021 г.

На основание чл. 25 от ЗБНБ Българската 
народна банка пуска в обращение считано от 
17.05.2021 г. сребърна възпоменателна монета 
„Нестинарство“ от серията „Български традиции 
и обичаи“ със следното описание:

Технически параметри:
емисия – 2021 г.;
номинална стойност – 10 лева;
метал – сребро, проба 999/1000;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 23,33 г;
диаметър – 38,61 мм;
гурт – гладък;
тираж – 3000 броя.

Графични елементи:
На лицевата страна на монетата са изобра-

зени следните елементи: емблемата на БНБ с 
годината „1879“ върху лентата; в полукръг горе 
надпис „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“, а долу 
номиналната стойност „10 ЛЕВА“ и годината на 
емисията „2021“.

На обратната страна на монетата: изображе-
ние на три нестинарки (едната – с икона в ръце), 
танцуващи върху жарава; в полукръг горе надпис 
„БЪЛГАРСКИ ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ“, а долу 
„НЕСТИНАРСТВО“.

Автори на художествения проект са Елена 
Тодорова и Тодор Тодоров.

Управител: 
Д. Радев

1892

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК

РЕШЕНИЕ № 358 
от 25 февруари 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1, 
т. 23 от ЗМСМА, чл. 31, ал. 1 от ЗПСК, чл. 1, 
чл. 2, ал. 1, т. 1, чл. 3, ал. 1, т. 1, чл. 5, 6, 8 и 9 от 
Наредбата за търговете и конкурсите Общинският 
съвет – Долни чифлик, реши:

1. Приватизацията на 134 110 бр. поименни 
акции, собственост на Община Долни чифлик, 
всяка с номинална стойност от един лв., представ-
ляващи 12,12 % от капитала на „Бункера“ – АД, 
ЕИК 200488594, със седалище и адрес на управле-
ние с. Гроздьово, община Долни чифлик, област 
Варна, бул. Владимир Илич Ленин № 2, да се 
извърши чрез публичен търг с явно наддаване 
при следните условия:

• начална тръжна цена – 171 000 лв.;
• стъпка на наддаване – 5 на сто от началната 

тръжна цена;
• размер на депозита – 17 100 лв.;
• краен срок за внасянето на депозита – пос-

тъпването му по сметка на Община Долни чифлик 
следва да бъде най-късно до обявените дата и час 
за започване на публичния търг;

• тръжната документация се закупува от 
касата на общината, намираща се в ЦУИГ в 
гр. Долни чифлик;

• цена на тръжната документация – 1710 лв.;
• тръжната документация се закупува в срок 

10 дни от датата на обнародване на решението в 
„Държавен вестник“;

• срок за подаване на предложения за участие 
в търга – 15 дни от датата на обнародване на 
решението в „Държавен вестник“;

• срок за извършване на огледи на обекта 
на търга, съответно на активите на търговското 
дружество – всяка сряда и четвъртък от 10 до 
12 ч. и от 14 до 16 ч.;

• място, ден и начален час на провеждането 
на търга – търгът ще се проведе на 16-ия ден от 
датата на обнародване на решението в „Държавен 
вестник“ от 14 ч. в заседателната зала на Община 
Долни чифлик.

2. Утвърждава тръжната документация.
3. Оправомощава кмета на община Долни 

чифлик да извърши всички действия по органи-
зация и провеждане на търга, както и сключване 
на договор за приватизация и джиросване на 
акциите на спечелилия търга участник.

Председател: 
Н. Николов

1868

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК

РЕШЕНИЕ № 25 
от 25 февруари 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с 
ал. 2 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6, чл. 129, ал. 1 и 
чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и 3 от ЗУТ Общинският 
съвет – Пазарджик, реши:

1. Одобрява проект за изменение на действащ 
ОУП на гр. Пазарджик, одобрен с Решение № 150 
от 26.07.2006 г. на Общинския съвет – Пазарджик, 
в обхвата на кв. 414, 415, 415г и 415д, с който се 
променят границите на устройствена зона „Жс“, 
въвежда се нова зона Ц2 (Смесена централна 
зона) и се актуализират и променят зони „Жк“ 
(Жилищна с комплексно застрояване) и „Оо“ 
(Обществено обслужване).

2. Одобрява проект за ПУП – изменение на 
ПРЗ в обхват кв. 414, 415, 415г и 415д, по плана 
на гр. Пазарджик, с който УПИ VI-1266 и УПИ 
VII-1267 в кв. 414 се обединяват в един нов УПИ 
VI-1266, 1267, жилищно строителство, разделя 
се предвиденото в действащия план сключено 
застрояване и се ситуира ново свободно стоящо 
застрояване, с височина до 15 м, при показатели 
за Смесена централна устройствена зона (Ц2), 
Плътност – 80 %, Кинт. – 3,0, Оз. пл. – 20 %, 
променят се границите на зона „Жс“, въвежда 
се нова зона „Ц2“ и се актуализират и променят 
зони „Жк“ и „Оо“ в съответствие с изменението 
на ОУП съгласно означенията на проекта.

Председател:  
Х. Харалампиев

1878
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РЕШЕНИЕ № 26 
от 25 февруари 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с 
ал. 2 от ЗМСМА, чл. 127, ал. 6, чл. 129, ал. 1 и 
чл. 134, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и 3 от ЗУТ Общинският 
съвет – Пазарджик, реши:

1. Одобрява проект за изменение на действащ 
ОУП на гр. Пазарджик, одобрен с Решение № 150 
от 26.07.2006 г. на Общинския съвет – Пазарджик, 
в обхвата на кв. 364, 1364, 1362 и 2371, с който се 
променят границите на устройствени зони „Жк“ 
(Жилищна с комплексно застрояване), „Жм“ 
и „Жс“ и се въвежда нова зона „Ц2“ (Смесена 
централна зона).

2. Одобрява проект за ПУП – изменение на 
ПРЗ в обхват кв. 364, 1364, 1362 и 2371, по плана 
на гр. Пазарджик, с който УПИ ХХ-647 и УПИ 
XIX-648 в кв. 1364, се обединяват в един нов 
УПИ ХIХ-647, 648, като предвиденото за имотите 
сключено застрояване се запазва, конкретизирано 
в РУП с необходимите, силуети,  с височина до 15 
м, при показатели за Смесена централна устрой-
ствена зона (Ц2), Плътност – 80 %, Кинт. – 3,0, 
Оз. пл. – 20 %, променят се границите на зони 
„Жк“, „Жм“ и „Жс“ и се въвежда нова зона „Ц2“ 
в съответствие с изменението на ОУП съгласно 
означенията на проекта.

Председател:  
Х. Харалампиев

1879

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –  
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 68 
от 25 февруари 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от 
ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, 
ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет 
„Марица“ одобрява проекта за изменение на 
ОУП на община „Марица“, неразделна част от 
настоящата докладна, касаещо разширение на 
структурна единица 189-Псп (складово-производ-
ствена структурна единица/зона), включващо по-
землен имот с идентификатор 78080.60.2 – частен 
имот, и част от поземлен имот с идентификатор 
78080.61.199 – общински полски път, по кадаст-
ралната карта на с. Царацово, местност Долап 
тарла, община „Марица“, област Пловдив.

Председател:  
Г. Трендафилова

1871

РЕШЕНИЕ № 69 
от 25 февруари 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от 
ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, 
ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет 
„Марица“ одобрява проекта за изменение на 
ОУП на община „Марица“, неразделна част от 
настоящата докладна, касаещо разширение на 
структурна единица 332-Жм (жилищна струк-
турна единица/зона), включващо поземлени 
имоти с идентификатори 35300.15.18 – частен 

имот, и част от поземлен имот с идентификатор 
35300.15.27 – общински път, по кадастралната 
карта на с. Калековец, местност Кедерица, община 
„Марица“, област Пловдив.

Председател:  
Г. Трендафилова

1872

РЕШЕНИЕ № 70 
от 25 февруари 2021 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от 
ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 136, 
ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от ЗУТ Общинският съвет 
„Марица“ одобрява проекта за изменение на 
ОУП на община „Марица“, касаещо промяна на 
част от структурна единица 137-Тп (далекоперс-
пективна урбанизиция след 2025 г.) и разшире-
ние на структурна единица 143-Жм (жилищна 
структурна единица/зона), включващо поземлен 
имот с идентификатор 61412.27.5 – частен имот, 
61412.27.7 – общински имот, други територии, 
заети от селското стопанство, и част от поземлен 
имот с идентификатор 61412.27.11 – общински 
път IV клас, по кадастралната карта на с. Ради-
ново, местност Банко, община „Марица“, област 
Пловдив.

Председател:  
Г. Трендафилова

1873

17. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 
от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж 
№ РС-25 от 26.03.2021 г. за подобект: „Входящ и 
изходящ шлейфи и кранов възел 7 на Компре-
сорна станция „Нова Провадия“, подобект: „Нова 
оптична кабелна линия от Компресорна станция 
„Нова Провадия“ до Компресорна станция „Про-
вадия“ в нова тръбна мрежа до кранов възел 7 и 
в съществуваща тръбна мрежа от кранов възел 7 
до Компресорна станция „Провадия“, към обект 
„Разширение на газопреносната инфраструктура 
на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на север-
ния (магистрален) газопровод до българо-сръбска 
граница“, на територията на: област Варна, община 
Ветрино, землище с. Ветрино, и община Провадия, 
землище на с. Златина, с допуснато предварително 
изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 от Админи-
стративнопроцесуалния кодекс. Предварителното 
изпълнение на разрешението за строеж може да 
се обжалва пред Върховния административен съд 
в 3-дневен срок от обнародване на съобщението 
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството. На 
основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението 
за строеж подлежи на обжалване от заинтересува-
ните лица пред Върховния административен съд 
в 14-дневен срок от обнародване на обявлението 
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството.
1899

19. – Министърът на регионалното разви-
тие и благоустройството на основание чл. 149, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение 
за строеж № РС-23 от 25.03.2021 г. за подобект: 
„Външна канализация DN600 от площадката на 
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Компресорна станция „Нова Провадия“ до заус-
тване в язовир в имот 56143.12.74“, към обект 
„Разширение на газопреносната инфраструктура 
на „Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на север-
ния (магистрален) газопровод до българо-сръб-
ска граница“, на територията на: област Варна, 
община Ветрино, землище с. Ветрино, и община 
Провадия, землища на с. Златина и с. Петров 
дол, с допуснато предварително изпълнение по 
реда на чл. 60, ал. 1 от Административнопроце-
суалния кодекс. Предварителното изпълнение 
на разрешението за строеж може да се обжалва 
пред Върховния административен съд в 3-дневен 
срок от обнародване на обявлението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството. На основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ разрешението за строеж 
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародване на обявлението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
1854

20. – Министърът на регионалното разви-
тие и благоустройството на основание чл. 149, 
ал. 1 от ЗУТ обявява, че е издал Разрешение 
за строеж № РС-24 от 25.03.2021 г. за подобект: 
„Външен водопровод и водопроводно отклоне-
ние за Компресорна станция „Нова Провадия“ 
∅ 63 ПЕ – първи етап“, етап Компресорна 
станция „Нова Провадия“, към обект „Разши-
рение на газопреносната инфраструктура на 
„Булгартрансгаз“ – ЕАД, паралелно на северния 
(магистрален) газопровод до българо-сръбска 
граница“, на територията на: област Варна, об-
щина Ветрино, землище с. Ветрино, и община 
Провадия, землища на с. Златина, с допуснато 
предварително изпълнение по реда на чл. 60, ал. 1 
от Административнопроцесуалния кодекс. Пред-
варителното изпълнение на разрешението за 
строеж може да се обжалва пред Върховния 
административен съд в 3-дневен срок от обна-
родване на обявлението в „Държавен вестник“ 
чрез Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на 
обжалване от заинтересуваните лица пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародване на обявлението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
1855

29. – Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет: 

1. Открива на основание чл. 194а,  ал. 1 от 
Закона за съдебната власт процедури за избор 
на административни ръководители в органите 
на съдебната власт, както следва: 

1.1. Административен ръководител – предсе-
дател на Окръжен съд – Русе – свободна длъжност;

1.2. Административен ръководител – пред-
седател на Районен съд – Ардино – свободна 
длъжност;

1.3. Административен ръководител – пред-
седател на Районен съд – Гълъбово – свободна 
длъжност;

1.4. Административен ръководител – председа-
тел на Районен съд – Мадан – свободна длъжност;

1.5. Административен ръководител – предсе-
дател на Районен съд – Нови пазар – свободна 
длъжност;

1.6. Административен ръководител – пред-
седател на Районен съд – Оряхово – свободна 
длъжност;

1.7. Административен ръководител – предсе-
дател на Районен съд – Панагюрище – свободна 
длъжност;

1.8. Административен ръководител – пред-
седател на Районен съд – Първомай – свободна 
длъжност;

1.9. Административен ръководител – председа-
тел на Районен съд – Средец – свободна длъжност;

1.10. Административен ръководител – пред-
седател на Районен съд – Тервел – свободна 
длъжност;

1.11. Административен ръководител – пред-
седател на Районен съд – Чепеларе – свободна 
длъжност.

2. В едномесечен срок от датата на обнародване 
на свободните длъжности в „Държавен вестник“ 
могат да се подават в администрацията на Вис-
шия съдебен съвет предложения за назначаване 
на административен ръководител на съответния 
орган на съдебната власт, като приемът на до-
кументи може да се осъществява и по пощата. 
Към предложението се прилагат: подробна ав-
тобиография, подписана от кандидата; копие от 
диплома за завършено висше образование по 
специалността „Право“; копие от удостоверение 
за придобита юридическа правоспособност; 
медицинско удостоверение, издадено в резултат 
на извършен медицински преглед, че лицето не 
страда от психическо заболяване; концепция за 
работата като административен ръководител, 
която трябва да съдържа: лична мотивация за 
заемане на длъжността, анализ и оценка на състоя-
нието на органа на съдебната власт, очертаване 
на достиженията и проблемите в досегашната 
му дейност, набелязване на цели за развитието 
и мерки за тяхното достигане; удостоверение от  
Националната следствена служба, Столичната 
следствена служба или от окръжните следствени 
отдели към окръжните прокуратури за образу-
вани досъдебни производства;  декларация за 
имотното състояние, произхода на средствата 
за придобиване на имуществото и за наличи-
ето на частен интерес по образец, утвърден от 
Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, 
удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 
от ЗСВ, и други документи, които по преценка на 
кандидата имат отношение към професионалните 
или нравствените му качества.
1893

46. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – София, отдел „Публич-
ни вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с 
постановление за възлагане на недвижим имот 
№ С210022-091-0000216/22.03.2021 г. възлага на 
Вилиян Илиев Марков, ЕГН 6108209141, следния 
недвижим имот: камериерна – самостоятелен 
обект в сграда, с идентификатор 02676.13.54.4.92, 
с брой нива на обекта: 1, с площ по документ: 
20,57 кв. м, прилежащи части: 0,33 %, равняващи 
се на 4,14 кв. м идеални части от общите части 
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на сградата и 0,33 % идеални части от правото 
на строеж. Местонахождение: гр. Банско, м. Гра-
мадето, блок 4, етаж 0, сграда 4.
1807

52. – Националната агенция за приходите, Те-
риториална дирекция – София, отдел „Публични 
вземания“, съобщава, че на основание чл. 253 от 
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с 
постановление за възлагане на недвижим имот 
№ С210022-091-0000120/1.03.2021 г. възлага на Лъ-
чезар Валериев Петров следния недвижим имот: 
поземлен имот с идентификатор 23025.39.44, трай-
но предназначение на територията: земеделска, с 
начин на трайно ползване: ливада, категория на 
земята: 10, с площ: 2351 кв. м, с адрес: гр. Доспат, 
област Смолян, м. Келебека, по кадастралната 
карта съгласно Заповед № РД-18-35 от 15.06.2010 г. 
на изпълнителния директор на АГКК и с данни по 
документи за собственост, а именно: н.а. № 196, 
том ІV, рег. № 6139, дело № 0731/2007 г., вписан 
в Службата по вписванията – Девин – за имот 
№ 03944, с издадена Заповед за одобряване на 
ПУП № А-180 от 25.03.2008 г. на кмета на община 
Доспат – план за регулация и застрояване на ПИ 
039044 в м. Келебека, землище на гр. Доспат, като 
поземлен имот 039044 се урегулира и образува 
УПИ ІІІ-039044 – база за отдих в кв. 1 в земли-
щето на гр. Доспат, със застрояване на сгради 
до три етажа съгласно матрицата, с граници, 
при съседи: 23025.39.71; 23025.39.49; 23025.39.48; 
23025.39.47; 23025.39.81; 23025.39.46; 23025.39.45; 
23025.71; 23025.39.42.
1835

76. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – София, офис Кюс-
тендил, на основание чл. 253 от ДОПК с пос-
тановление за възлагане на недвижим имот 
№ С210010-091-0000243/29.03.2021 г. възлага на 
Пламен Маринов Ангелов, ЕГН 7703071520, адрес 
за кореспонденция: София, кв. Витоша, ул. Чав-
дар Мутафов № 39, вх. Б, ет. 5, ап. 45, следния 
недвижим имот: 1. поземлен имот 38432.39.41, 
представляващ земеделска земя – нива в земли-
щето на с. Коняво, местността Кадревец, област 
Кюстендил, община Кюстендил, вид собстве-
ност – частни, обществени организации, вид 
територия – земеделска, категория 5, НТП – нива, 
площ 9502 кв. м, стар номер 039041, при съседи: 
поземлен имот 38432.39.40, 38432.39.319 – улица, 
38432.39.42, 38432.39.23, 38432.39.22 и 38432.39.62, 
съгласно Заповед за одобрение на КККР № РД-
18-508 от 20.02.2018 г. на изпълнителния директор 
на АГКК, съгласно документ за собственост с 
площ 9503 кв. м. Имотът е закупен за сумата 
8567 лв. Собствеността преминава у купувача от 
датата на постановлението за възлагане и същото 
подлежи на вписване от съдията по вписванията 
при районен съд по местонахождение на имота.
1905

31. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Варна, офис Русе, отдел 
„Публични вземания“, сектор ОСПВ – Русе, на 
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление 
№ С210018-091-0000192/17.03.2021 г. възлага на 
Петър Нецов Георгиев, ЕГН 6703017560, от Стара 
Загора, област Стара Загора, ул. Ген. Столетов 
№ 18, вх. Б, ет. 9, ап. 36, следния недвижим имот: 
апартамент № 3, на партерния етаж в Блок „А“ 

на жилищна сграда „Златна дюна“, в гр. Несе-
бър, община Несебър, област Бургас, състоящ 
се от партерен и шест жилищни етажа, който 
апартамент е с площ 64,09 кв. м, състоящ се 
от: дневна с кухненски бокс, спалня, санитарен 
възел и тераса, с граници: външен зид, коридор, 
апартамент № 2 и апартамент № 4, отгоре – апар-
тамент № 8 на първи жилищен етаж, ведно с 
13,71 кв. м идеални части от общите части на 
сградата, общата разгъната площ на апартамен-
та е 77,80 кв. м, ведно с 10/2255,41 кв. м ид. ч. 
от терен – дворно място с площ 2255,41 кв. м, 
образуващо урегулиран поземлен имот (УПИ) 
I-800, 801в, кв. 55Г по плана на гр. Несебър, 
област Бургас, при граници на имота: от двете 
страни – улици, терен на Държавен горски фонд 
на Държавна дивечовъдна станция – Несебър, и 
почивна станция на „Булгартабак“ – АД. Съгласно 
копие от кадастрална карта с данни от КРНИ 
на самостоятелен обект в сграда: апартамент с 
идентификатор 51500.502.820.1.13 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед № РД-18-46 от 18.08.2006 г. на изпълни-
телния директор на АК – гр. Несебър; адрес на 
имота: гр. Несебър, Несебър – нов град № 1, бл. А, 
ет. 0, ап. 3; самостоятелният обект се намира в 
сграда № 1, разположена в поземлени имоти с 
идентификатори 51500.502.820, 51500.502.859; брой 
нива на обекта: 1; площ по документ: 64 кв. м; 
прилежащи части: 13,71 кв. м идеални части от 
общите части; съседни самостоятелни обекти 
в сградата: на същия етаж – 51500.502.820.1.12, 
51500.502.820.1.14, под обекта: 51500.502.820.1.5, 
51500.502.820.1.6, над обекта: 51500.502.820.1.19, 
51500.502.820.1.20. Собствеността преминава у 
купувача от датата на постановлението и същото 
подлежи на вписване от съдията по вписванията 
чрез службата по вписванията.
1897

53. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Пловдив, на основа-
ние чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановление за 
възлагане на недвижим имот изх. № С190016-
091-0000648/3.09.2019 г., възлага на „Ферро Спед 
България“ – ЕООД, ЕИК по БУЛСТАТ 204499136, 
със седалище и адрес на кореспонденция: Со-
фия, район „Слатина“, ж.к. Яворов, бл. 73, ет. 5, 
ап. 10, следния недвижим имот: поземлен имот 
с идентификатор 68080.171.177 по кадастралната 
карта и кадастралните регистри, одобрени със 
Заповед № РД 18-8 от 11.03.2011 г. на изпълнител-
ния директор на АГКК, последното изменение на 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
засягащо поземления имот, е от 6.11.2019 г.; адрес 
на поземления имот: гр. Сопот, п.к. 4330, местност 
Пайталка, площ – 40 057 кв. м  по скица, а по 
титул за собственост – 40 064 кв. м, трайно пред-
назначение на територията: земеделска, начин на 
трайно ползване: за друг вид производствен, скла-
дов обект, категория на земята: нула, при съседи: 
ПИ № 68080.171.544, 68080.171.29; 68080.171.182; 
68080.171.21; 68080.171.593; 68080.171.543. Имотът е 
придобит с нотариален акт за покупко-продажба, 
вписан в СВ – Карлово, с  № 130, том IV, дело 
№ 798/2.07.2001 г., за предложената от него цена 
90 013 лв. Имотът се продава такъв, какъвто е в 
момента на продажбата, и купувачът не може да 
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претендира за недостатъци на закупената вещ. 
Собствеността преминава у купувача от датата 
на постановлението. 
1896

211. – Националната агенция за приходи-
те, Териториална дирекция – Пловдив, офис 
Па зарджик, на основание чл. 239, ал. 2 от 
ДОПК с постановление изх. № С210013-091-
0000194/17.03.2021 г. възлага на Мирослава Три-
фонова Ботева, ЕГН 7508113473, с адрес Пазар-
джик, ул. Градинарска № 17, следния недвижим 
имот: 1/2 идеална част от гараж с идентификатор 
55155.501.1240.4, със застроена площ 17 кв. м, 
разположен в поземлен имот с идентифика-
тор 55155.501.1240, намиращ се в Пазарджик, 
ул. Градинарска № 17, при съседи на гаража: 
55155.501.1240.3, 55155.501.1240.5, 55155.501.1231 и 
55155.501.1240, придобит с нотариален акт, вписан 
вх. рег. № 4665/30.05.2013 г., том 17, акт № 101, 
н.д. № 2509/2013 г. Собствеността преминава у 
купувача от датата на постановлението и същото 
подлежи на вписване от съдията по вписванията 
при Агенцията по вписванията по местонахож-
дението на имота.
1822

96. – Военната академия „Г. С. Раковски“ –  
София, отменя конкурса за доцент в област на 
висшето образование 9. Сигурност и отбрана, 
професионално направление 9.1. „Национална 
сигурност“, за цивилен служител в научна секция 
„Иновации и платформи в образованието и ква-
лификацията“ – един (ДВ, бр. 12 от 12.02.2021 г., 
стр. 235).
1821

29. – Лесотехническият университет – София, 
обявява конкурс за заемане на академична длъж-
ност доцент към катедра „Физическо възпитание 
и спорт“ към Агрономически факултет в област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.6. Спорт, научна 
специалност „Методика на обучението по фи-
зическо възпитание и спорт“, по дисциплината 
„Физическо възпитание и спорт“, със срок за по-
даване на документите 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Код на процедурата AGR-
AsP-0321-53. 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.
1818

30. – Лесотехническият университет – Со-
фия, обявява конкурс за заемане на академична 
длъжност доцент към катедра „Почвознание“ към 
факултет „Горско стопанство“ в област на висше 
образование 4. Природни науки, математика и 
информатика, професионално направление 4.4. 
Науки за земята, научна специалност „Екология 
и опазване на екосистемите“, по дисциплината 
„Микробиология“, със срок за подаване на доку-
ментите 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“. Код на процедурата FOR-AsP-0321-54. До-
кументи по конкурса се подават в стая 6 – „Обща 
канцелария“, централна сграда на Лесотехниче-
ския университет, София, бул. Климент Охридски 
№ 10, тел. 02/91 907, вътр. 445.
1819

31. – Лесотехническият университет – Со-
фия, обявява конкурс за заемане на академична 
длъжност доцент към катедра „Ловно стопанство“ 
към факултет „Горско стопанство“ в област на 
висше образование 6. Аграрни науки и ветери-
нарна медицина, професионално направление 6.5. 
Горско стопанство, научна специалност „Ловно 
стопанство“, по дисциплината „Ловно стопанство“, 
със срок за подаване на документите 2 месеца 
от обнародването в „Държавен вестник“. Код на 
процедурата FOR-AsP-0321-55. Документи по кон-
курса се подават в стая 6 – „Обща канцелария“, 
централна сграда на Лесотехническия универси-
тет, София, бул. Климент Охридски № 10, тел. 
02/91 907, вътр. 445.
1820

6. – Химикотехнологичният и металургичен 
университет – София, обявява конкурси за: 
редовни докторанти за учебната 2020/2021 г. по 
следните научни специалности: 4.2. Химически 
науки (Органична химия) – един; 5.10. Химич-
ни технологии (Технология на природните и 
синтетичните горива) – един; 5.10. Химични 
технологии (Техника на безопасността на труда 
и противопожарната техника) – един; главни 
асистенти по: 5.9. Металургия (Металургична 
топлотехника) – един; 5.10. Химични технологии 
(Процеси и апарати в химичната и биохимичната 
технология) – един; доцент по 5.13. Общо инже-
нерство (Системи и устройства за опазване на 
околната среда) – един. Документи се приемат 2 
месеца от обнародване на обявата в „Държавен 
вестник“ в ХТМУ, бул. Климент Охридски № 8, 
сграда „А“, ет. 2, кабинет 205, тел.: 02/81 63 136 
и 02/81 63 120.
1927

95. – Медицинският университет „Проф. 
д-р Параскев Стоянов“ – Варна, на основание 
чл. 3, ал.1 от Закона за развитие на академичния 
състав в Република България обявява конкурс 
за заемане на академична длъжност доцент в 
област на висше образование 7. Здравеопазване 
и спорт, професионално направление 7.1. Меди-
цина, специалност „Нервни болести“ – един, 0,25 
щатна длъжност за нуждите на катедра „Нервни 
болести и невронауки“ към факултет „Медицина“ 
на Медицинския университет – Варна. Срокът 
за подаване на документи е 2 месеца от датата 
на обнародване на обявата в „Държавен вест-
ник“. За справки и документи – Медицински 
университет – Варна, ул. Марин Дринов № 55, 
отдел „Кариерно развитие“, ет.3, стая 320, тел.: 
052/677-055 и 052/677-156.
1793

4. – Шуменският университет „Епископ Кон-
стантин Преславски“ обявява конкурси за: профе-
сор по: област на висше образование 6. Аграрни 
науки и ветеринарна медицина, професионално 
направление 6.2. Растителна защита (Биологична 
растителна защита) – един; доцент по: област 
на висше образование 9. Сигурност и отбрана, 
професионално направление 9.1. Национална 
сигурност (Системи за сигурност) – един; област 
на висше образование 3. Социални, стопански и 
правни науки, професионално направление 3.8. 
Икономика (Финанси) – един; главни асистенти 
по: област на висше образование 2. Хуманитарни 
науки, професионално направление 2.1. Филоло-
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гия) и един в професионално направление 6.2. 
Pacтителна защита (фитопатология) за нуждите 
на научен отдел „Агротехника и растителна за-
щита“, двата със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Справки и подаване на 
документи в ЦУ на ССА – София, ул. Суходолска 
№ 30, стая № 102, от 9 до 17 ч.
1865

381. – „Аджибадем Сити Клиник МБАЛ Току-
да“ – ЕАД, София, с решение на научния съвет 
(протокол № 35 от 18.03.2021 г.) обявява конкурс 
за трима доценти, както следва: двама в област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.1. Медицина, научна 
специалност „Кардиология“ – един за нуждите на 
Клиниката по кардиология и един за нуждите на 
Отделението по инвазивна електрофизиология 
към Клиниката по кардиология; един в област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, 
професионално направление 7.1. Медицина, науч-
на специалност „Акушерство и гинекология“, за 
нуждите на Отделението по обща и онкологична 
гинекология, тазова хирургия и акушерство. Кон-
курсът е със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Заявления и документи – в 
деловодството на болницата, София, бул. Н. 
Вапцаров № 51Б, за справки – тел.: 02/403 4228, 
02/403 4221. 
1846

3. – Община Благоевград на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план (ПУП) – парце-
ларен план (ПП) за техническата инфраструкту-
ра – тръбна разводка до съоръжения за изкуствен 
сняг с трасе и сервитут, засягащи и ограничаващи 
ползването на имоти с идентификатори 04217.1.410 
(за друг вид дървопроизводителна гора – дър-
жавна частна собственост), 04217.1.184 (за местен 
път – общинска собственост), 04217.1.593 (ски 
писта – общинска собственост) и 04217.1.595 (ски 
писта – общинска собственост) по кадастралната 
карта на землище с. Бистрица, община Благо-
евград. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация – Благо-
евград. Проектът се намира в стая 219 в сградата 
на Община Благоевград.
1856

2. – Община гр. Божурище, Софийска област, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че 
е изработен проект за подробен устройствен план 
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементите на 
техническата инфраструктура извън границите 
на урбанизираната територия на подземно трасе 
на водопровод към обект: Водопровод за водос-
набдяване на община Костинброд и с. Волуяк, 
Столична община, от мрежата на „Софийска 
вода“ – АД. Проектът за ПУП – ПП е изложен 
за разглеждане в Община Божурище. На осно-
вание на чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта за подробен 
устройствен план до общинската администрация 
в едномесечен срок от обнародването в „Държа-
вен вестник“.
1804

гия (Германски езици – Съвременен английски 
език) – един; област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика, 
професионално направление 4.5. Математика 
(Алгебра и теория на числата) – един; област 
на висше образование 4. Природни науки, мате-
матика и информатика, професионално направ-
ление 4.6. Информатика и компютърни науки 
(Информатика) – един. Всички конкурси са със 
срок за подаване на документи 2 месеца от об-
народването в „Държавен вестник“. Документи 
се подават в ректорската канцелария на ШУ, 
Шумен, ул. Университетска № 115, корпус 1, каб. 
107. За информация: тел.: 054/830 495, вътр. 121, 
GSM 0899 901943.
1928

8. – Институтът по биоразнообразие и еко-
системни изследвания (ИБЕИ) при БАН, София, 
обявява конкурси за академични длъжности, както 
следва: доцент по професионално направление 
4.3. Биологически науки, научна специалност 
„Ботаника“ за нуждите на Аграрния универ-
ситет – Пловдив – 1 брой; главен асистент по 
професионално направление 4.3. Биологически 
науки, научна специалност „Екология и опазване 
на екосистемите“ за нуждите на секция „Екосис-
темни изследвания с център LTER – България“ 
на отдел „Екосистемни изследвания, екологичен 
риск и консервационна биология“ – 2 броя. Срок 
за подаване на документи – 2 месеца от обна-
родването в „Държавен вестник“. Изискванията 
към кандидатите и документите по конкурса 
са публикувани на сайта на института: www.
iber.bas.bg. Справки: при научния секретар на 
ИБЕИ (тел. 0879499178, e-mail: katyageor@gmail.
com). Документи се подават в деловодството на 
ИБЕИ, бул. Цар Освободител № 1.
1895 

91. – Институтът по механика при БАН –  
София, обявява конкурс за заемане на академич-
на длъжност главен асистент в област на висше 
образование 5. Технически науки, професионално 
направление 5.3. Комуникационна и компютърна 
техника, научна специалност „Комуникационни 
мрежи и системи“ за нуждите на научно струк-
турно звено „Мехатроника“ със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Справки 
и документи – в Института по механика, София, 
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 4, тел. 02/979 64 23, факс: 
02/870 74 98.
1869

498. – Институтът по органична химия с 
Център по фитохимия при БАН – София, обя-
вява конкурс за академична длъжност главен 
асистент в област на висше образование 4. 
Природни науки, математика и информатика, 
по професионално направление 4.2. Химически 
науки, научна специалност „Органична химия“ 
за нуждите на лаборатория „Органичен синтез и 
стереохимия“. Срок за подаване на документи 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Справки и документи – в института, ул. Акад. 
Г. Бончев, бл. 9, стая № 206, тел. (02)872 48 17.
1902

54. – Институтът по овощарство – Пловдив, 
към Селскостопанската академия – София, обявя-
ва конкурс за заемане на академичната длъжност 
главен асистент – двама: един в професионално 
направление 6.2. Pacтителна защита (вирусоло-
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25. – Община гр. Божурище, Софийска об-
ласт, на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съоб-
щава, че с Решение № 4 от протокол № 1 от 
28.01.2021 г. на ОбС – Божурище, е одобрен 
проект за изменение на подробен устройствен 
план – план за регулация и план за застроява-
не (ПРЗ) в обхват УПИ XXV-25.170 (поземлен 
имот с идентификатор 77246.25.170), квартал 1, 
м. Герена, с. Хераково, община Божурище. С 
проекта за изменение на ПУП – плана за регу-
лация – урегулиран поземлен имот (УПИ) XXV-
25.170, кв. 1, м. Герена, с. Хераково, се разделя 
на десет нови урегулирани поземлени имота и 
се създават два нови квартала. Устройствената 
зона се запазва – жилищна устройствена зона, 
означена като (Жм). На основание чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат 
да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез 
Общинския съвет – Божурище, до Администра-
тивния съд – София област, в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
1805

42. – Община гр. Божурище, Софийска област, 
на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с 
Решение № 3 от протокол № 1 от 28.01.2021 г. на 
ОбС – Божурище, е одобрен проект за подробен 
устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за елементите на техническата инфраструктура на 
линеен обект извън границите на урбанизираната 
територия за осигуряване на транспортен достъп 
до имот № 18174.22.32, м. Шеовица, с. Гурмазово, 
община Божурище, в обхват полски път с иден-
тификатор № 18174.22.169 по КККР на с. Гурма-
зово, община Божурище, одобрени със Заповед 
№ РД-18-24 от 28.03.2016 г. на изпълнителния 
директор на АГКК. На основание чл. 215, ал. 1 
и 4 от ЗУТ възражения срещу решението могат 
да бъдат подавани от заинтересованите лица чрез 
Общинския съвет – Божурище, до Администра-
тивния съд – София област, в 30-дневен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“.
1806

1. – Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ“, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ обявява на 
заинтересуваните страни, че е постъпило заяв-
ление вх. № 2600-7/5.03.2021 г. от „Трейс Рисор-
сиз“ – ЕООД, София, с управител Атанас Петров 
Тасмов чрез пълномощник Диляна Петрова Сто-
именова с внесен за приемане и одобрение проект 
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен 
план (ПП) за трасе и сервитут на система от 
четири броя шахтови кладенци, тръбопроводи, 
кабел за управление на автоматиката, ел. захран-
ване на шахтовите кладенци и ел. захранване 
20 kW на помпена станция в УПИ I-49.84 – „За 
производствени, складови дейности и техническа 
инфраструктура“, в кв. 132 по регулационния 
план на гр. Брезник. ПУП – ПП предвижда 
трасето на водопроводите да премине през ПИ 
с № 06286.49.11, 06286.49.81, 06286.49.83 по КККР 
на гр. Брезник, които представляват земеделска 
земя с НТП „нива“, ПИ № 06286.49.70 по КККР 
на гр. Брезник, представляващ земеделска земя 
с НТП „изоставена орна земя“, ПИ № 06286.49.66 
по КККР на гр. Брезник, представляващ земе-
делска земя с НТП „за селскостопански, горски 
ведомствен път“, ПИ № 06286.49.64 по КККР на 
гр. Брез ник, представляващ територия на транс-

порта с ПТП „за местен път“ и ПИ № 06286.48.2 по 
КККР на гр. Брезник, представляващ територия, 
завзета от води и водни обекти с НТП „за водно 
течение“, два броя кладенеца са в землището на 
гр. Брезник. Други два кладенеца ще бъдат изгра-
дени в землището на с. Конска, община Брезник, 
за което се предвижда трасето на водопроводите 
да премине през ПИ № 41126.13.106, 41126.13.107, 
41126.13.108 по КВС на с. Конска, община Брез-
ник, които представляват земеделска земя с НТП 
„нива“, ПИ с № 41126.13.292 по КВС на с. Конска, 
който представлява земеделска земя с НТП „за 
селскостопански, горски ведомствен път“, ПИ 
с № 41126.13.301 по КВС на с. Конска, който 
представлява земеделска земя с НТП „изоста-
вена орна земя“, и ПИ с № 41126.13.299 по КВС 
на с. Конска, представляващ земеделска земя с 
НТП „дере“. Проектът за ПУП – ПП се намира 
в дирекция „ТСУ и ЕИ“ при Община Брезник и 
може да бъде прегледан всеки присъствен ден. 
Заинтересуваните страни в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация – Брезник, 
съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
1808

8. – Община Велинград на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 72 от 
25.02.2021 г. на ОбС – Велинград, е одобрен 
ПУП – парцеларен план – за трасе на нов во-
допровод за минерална вода от сондаж № 8КГ 
„Топилата“ в УПИ № L – „3a хотел, ресторант, 
търговия, услуги и рехабилитация“, кв. № 3442 
(ПИ 10450.501.2825), преминаващ през ПИ 
10450.501.2780 (за жилищни нужди) (на тротоара 
ще се изгради водомерна шахта и резервоар), 
ПИ 10450.502.3351 (река) и ПИ 10450.502.3359, 
10450.502.3050, 10450.502.3356, 10450.502.3046, 
10450.502.3079, 10450.502.3054, 10450.502.3132, 
10450.502.3348, 10450.502.3031, 10450.502.3152, 
10450.502.3155 (улици), по регулационния план и 
кадастралната карта на гр. Велинград, преминава 
през ПИ 10450.150.110 (полски път) и завършва в 
УПИ № СLIХ-159 – „За хотел, търговия и услуги, 
бар-ресторант, спа, басейн, отдих, балнеолечение“, 
м. Голямо блато (ПИ 10450.149.159), по КККР на 
гр. Велинград (където ще се изгради водомерна 
шахта). Трасето е възложено от „Строителна къща 
„Диамант ООД“ – ООД, Пловдив. Дължината на 
новия подземен водопровод ще бъде 2202 м – в 
регулация, и 132 м – извън регулация.
1874

9. – Община Велинград на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 71 от 
25.02.2021 г. на ОбС – Велинград, е одобрен 
ПУП – парцеларен план за ремонт и рекон-
струкция на съществуващ водопровод от водоем 
в ПИ  10450.217.69 и шахта в ПИ 10450.217.54 по 
КК на гр. Велинград до водоем в ПИ 10450.99.71. 
С проекта са определени засегнатите имоти от 
трасето и сервитутът на съществуващия водо-
провод, който започва от помпено помещение 
към водоем „Гергевана“ (ПИ 10450.217.69), а 
шахтата, от която започва трасето, се намира в 
ПИ 10450.217.54. Оттам трасето продължава на 
северозапад до т. 16, където прави чупка и тръгва 
на североизток през земеделски и горски имоти, 
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описани в приложение – регистър на засегнатите 
имоти, докато достигне до водоем „Нежовица“, 
който се намира в ПИ 10450.99.71. Подмяната 
и ремонтът са на съществуващи водопроводни 
тръби ∅ 100 – азбестоциментови. Сервитутът на 
трасето е  6 м – по 3 м от двете страни на оста и 
е показан с прекъсната синя линия в графичната 
част. Трасето ще бъде осъществено подземно. 
Общата дължина на водопровода е 1283 м.
1875

2. – Община Ветово на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе за 
довеждащ водопровод ПЕВП ∅ 63 мм за позем-
лен имот с идентификатор 10803.161.14, местност 
Параджика, гр. Ветово, община Ветово, област 
Русе. Трасето тръгва от нова шахта по улица 
с идентификатор 10803.501.1833 (ул. Марица) и 
преминава през ПИ с идентификатори, както 
следва: 10803.17.328 с НТП: селскостопански, 
горски, ведомствен път, публична общинска 
собственост; 10803.16.5 с НТП: пасище, мера, 
публична общинска собственост; 10803.161.317 с 
НТП: селскостопански, горски, ведомствен път, 
публична общинска собственост; 10803.161.821 с 
НТП: друг вид поземлен имот без определено 
стопанско предназначение, публична общинска 
собственост; 10803.161.319 с НТП: селскостопан-
ски, горски, ведомствен път, публична общинска 
собственост; 10803.161.320 с НТП: пасище, мера, 
публична общинска собственост; 10803.161.820 с 
НТП: селскостопански, горски, ведомствен път, 
публична общинска собственост, и влиза в имо-
та на възложителя. Трасето е с дължина 285 м. 
Проектът се намира в сградата на общинската 
администрация, ет. 1, стая № 4, отдел „Устройство 
на територията“. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародване на обявлението 
в „Държавен вестник“ заинтересованите лица 
могат да направят писмени възражения, пред-
ложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
1785

23. – Община Габрово съобщава, че на осно-
вание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ е изработен проект 
за подробен устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП) за трасе на водопровод (извън 
границите на урбанизираната територия) до ПИ 
с идентификатор 14218.66.14, местност Ръта, по 
кадастралната карта на гр. Габрово. На основа-
ние чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересо-
ваните лица могат да направят писмени искания, 
предложения и възражения.
1791

24. – Община Габрово съобщава, че на ос-
нование чл. 129, ал. 1 от ЗУТ с Решение № 43 
от 25.02.2021 г. на Общинския съвет – Габро-
во, е одоб рен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: 
„Трасе на водопровод (извън границите на ур-
банизираната територия) до ПИ с идентифика-
тор 14533.26.25 по кадастралната карта (КК) на 
с. Гарван, община Габрово“.
1833

114. – Община Каварна на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план 
за линеен обект на техническата инфраструк-
тура извън границите на населените места и 
селищните образувания, представляващ трасе 
на път за осигуряване на транспортен достъп 
за имот с идентификатор 35064.118.42 по КККР 
на гр. Каварна, започващ от републикански 
път I-9, през имот с проектен идентификатор 
35064.39.87 (получен след разделяне на общински 
имот с идентификатор 35064.39.83 по КККР на 
гр. Каварна), с цел промяна предназначението на 
този участък „за местен път“, а останалата част 
от общинския път (с проектен идентификатор 
35064.39.88) запазва начина си на трайно ползване 
„за селскостопански, горски, ведомствен път“. 
Проектът се намира в отдел ,,Устройство на те-
риторията и инвестиции“ при Община Каварна. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в ,,Държавен вестник“ 
заинтересованите лица могат да се запознаят с 
проекта, като при необходимост могат да направят 
писмени искания, предложения и възражения до 
общинската администрация – Каварна.
1894

65. – Община Костинброд на основание 
чл. 128, ал. 1 и 2 във връзка с ал. 13 от ЗУТ 
съобщава, че е изработен проект за подробен ус-
тройствен план – парцеларен план за елементите 
на техническата инфраструктура извън границите 
на урбанизираната територия за подземно трасе 
на водопровод към обект „Водопровод за водо-
снабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, 
Столична община, от мрежата на Софийска вода“ 
на територията на община Костинброд с опре-
делено трасе: поземлен имот с идентификатор 
38978.667.14 – нива, собственост на общината; 
поземлени имоти с идентификатори 38978.665.41, 
38978.669.20, 38978.670.26, 38978.670.15 – за селско-
стопански, горски ведомствен път. Проектната 
документация е изложена за разглеждане в Об-
щина Костинброд. На основание чл. 128, ал. 5 от 
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания 
по проекта за подробен устройствен план до 
общинската администрация в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
1792

2. – Община гр. Лясковец, област Велико Тър-
ново, на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, 
че е изготвен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за обект: 
„Изграждане на трасе на ел. кабел 20 kV от ПИ 
23217.251.571 по КККР на с. Драгижево до ПИ 
44793.258.14 по КККР на гр. Лясковец“, община 
Лясковец. Трасето на ел. кабела е отразено в гра-
фичната част на изготвения парцеларен план със 
съответния цвят. Проектът може да се обжалва в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ пред Административния съд – Велико 
Търново, чрез Общинския съвет – гр. Лясковец, 
съгласно разпоредбите на чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
1794

9. – Община Мездра на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – план за застрояване 
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за промяна предназначението на земеделска земя 
за „Кариера за добив на подземни богатства“ 
от находище „Горна Кремена“ в землището на 
с. Горна Кремена, община Мездра, област Враца, 
в обхвата на концесионната площ, индивиду-
ализирана с координатите на точките от № 1 до 
№ 15 съгласно приложението към договора за 
предоставяне на концесия по партида № D-00111 
от Националния концесионен регистър за конце-
сии, предоставени от държавата, за 13,901 дка от 
ПИ № 16256.15.103, целият 176,124 дка, отделени в 
нов проектен имот № 16256.15.170, и 79,121 дка от 
ПИ № 16256.15.133, целият 187,651 дка, отделени 
в нов проектен имот № 16256.15.172, по КККР на 
землището на с. Горна Кремена. Заинтересувани 
лица по чл. 131, ал. 1 от ЗУТ са собствениците 
на ПИ 16256.15.121, 16256.15.102, 16256.15.104, 
16256.15.105, 16256.15.106, 16256.15.181, 16256.15.214, 
16256.15.101, 16256.67.11, 16256.67.63, 16256.67.68, 
16256.15.103, 16256.15.133 и 16256.67.64. Проектът 
с пълна текстова и графична част е публикуван 
на интернет страницата на Община Мездра. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересувани-
те лица могат да правят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта за подробен 
устройствен план до общинската администрация в 
едномесечен срок от обнародване на обявлението 
в „Държавен вестник“.
1786

10. – Община Мездра на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – план за застрояване 
за промяна предназначението на земеделска земя 
за „Кариера за добив на подземни богатства“ от 
находище „Върбешница“ в землището на с. Вър-
бешница, община Мездра, област Враца, в обхвата 
на концесионната площ, индивидуализирана с 
координатите на точките от № 1 до № 11 съгласно 
приложението към договора за предоставяне на 
концесия по партида №D-00112 от Националния 
концесионен регистър за концесии, предоставени 
от държавата, за 8,964 дка от ПИ № 12704.52.91, 
целият 9,812 дка, отделени в нов проектен имот 
№ 12704.52.160 по КККР на землището на с. Вър-
бешница. Заинтересувани лица по чл. 131, ал. 1 
от ЗУТ са собствениците на ПИ 12704.52.91, 
12704.52.92, 12704.165.1 и 12704.52.20. Проектът 
с пълна текстова и графична част е публикуван 
на интернет страницата на Община Мездра. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересувани-
те лица могат да правят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта за подробен 
устройствен план до общинската администрация в 
едномесечен срок от обнародване на обявлението 
в „Държавен вестник“.
1787

9. – Община Момчилград на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че на основание Решение № 40 от протокол № 2 от 
26.02.2021 г. на Общинския съвет – Момчилград, 
е одобрен проект за изменение на подробен ус-
тройствен план – план за регулация (ПУП – ПР) 
на част от урбанизираната територия с обхват на 
регулационни квартали 9, 10, 11, 13, 14, 17 и 19 
с цел изменение на улична регулация по осови 
точки 22, 28, 29, 30, 31, 72, 73 и 74 – разреше-
ние за частична промяна на предназначението 

на УПИ І – „за училище“, кв. 13 по плана на 
с. Постник, община Момчилград, одобрен със 
Заповед № 1703 от 4.08.1972 г., и допълване на 
частична регулация, одобрена със Заповед № 590 
от 25.09.1980 г. На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ 
решението подлежи на обжалване в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
чрез Община Момчилград до Административния 
съд – Кърджали.
1834

10. – Община Момчилград на основание 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересо-
ваните лица, че на основание Решение № 35 
от протокол № 2 от 26.02.2021 г. на Общинския 
съвет – гр. Момчилград, е одобрен окончателен 
проект за подробен устройствен план – изменение 
на план за регулация (ПУП – ИПР) за регулаци-
онен квартал № 16 по плана на гр. Момчилград, 
премахващ регулационен квартал 40, обособяващ 
нови регулационни граници на квартали 16 и 
18 и обособяващ нови регулационни квартали 
16Б и 17 по плана на гр. Момчилград, община 
Момчилград, област Кърджали. На основание 
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението подлежи на об-
жалване в 30-дневен срок от обнародването му в 
„Държавен вестник“ чрез Община Момчилград  
до Административния съд – Кърджали.
1870

2. – Община Пловдив на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план за обект: Уличен водо-
провод и канализация по път с ид. 56784.382.182 до 
УПИ І-382.1085 – автоцентър, ПИ 56784.382.1085, 
район „Южен“, м. Бялата воденица, Пловдив. 
Проектът е изложен за запознаване в Община 
Пловдив, пл. Централен № 1, ет. 8, стая 6. Съг-
ласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ проектът подлежи на 
обжалване в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ чрез Община Пловдив до 
Административния съд – Пловдив.
1847

26. – Община Раднево на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на всички заинтересова-
ни, че с Решение № 247 от 29.10.2020 г. е одобрен 
проект за изменение на ПУП – план за регулация 
на УПИ ХІІ-1 и V-1 в кв. 1; създаването на улица 
с о.т. 8А-8Б-8В-6А и нов квартал 28 по регула-
ционния план на с. Тополяне, община Раднево, 
област Стара Загора. На основание чл. 215, ал. 4 
от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Дър-
жавен вестник“ заинтересованите лица могат да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до Община Раднево.
1790

5. – Община Раковски на основание чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 286, взето 
с протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общинския 
съвет – Раковски, е одобрен проект за подробен 
устройствен план – парцеларен план за обект 
„Отливен канал I в землището на с. Белозем, 
община Раковски“, преминаващ през: поземлен 
имот 3620.52.23 с начин на трайно ползване – за 
селскостопански, горски, ведомствен път – пуб-
лична общинска собственост, поземлен имот 
3620.52.40 с начин на трайно ползване – за сел-
скостопански, горски, ведомствен път – частна 



БРОЙ 27  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  93   

общинска собственост, поземлен имот 3620.52.231 
с начин на трайно ползване – за селскостопански, 
горски, ведомствен път – публична общинска 
собственост, в землището на с. Белозем, община 
Раковски, област Пловдив. На основание чл. 215, 
ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ решението подлежи на 
обжалване чрез Община Раковски до Админи-
стративния съд – Пловдив.
1784

532. – Областният управител на област Смо-
лян на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на 
заинтересованите лица, че е одобрен технически 
инвестиционен проект и е издадено Разрешение 
за строеж № 36 от 23.03.2021 г. за обект: „Основен 
ремонт на горски автомобилен път „Тешел – Муг-
ла“, намиращ се в териториалния обхват на ТП 
„ДГС – Смолян“, ТП „ДГС – Триград“ и ТП 
„ДГС – Извора“, попадащ на територията на 
две общини – община Смолян и община Девин, 
област Смолян, с части – „Геодезия“, „Пътна“, 
„Конструктивна“, „Хидроложки и хидравлични 
изчисления“, „Пожарна безопасност“, „ПБЗ“ и 
„План за управление на строителните отпадъ-
ци“. Проектът и разрешението за строеж могат 
да бъдат разгледани от заинтересованите лица 
в деловодството на областната администра-
ция – Смолян, и обжалвани пред Върховния 
административен съд в 14-дневен срок от съоб-
щаването им.
1814

5. – Община Созопол на основание чл. 129, 
aл. 1 от ЗУТ съобщава, че с Решение № 304 от 
протокол № 15 от 9.02.2021 г. на ОС – Созопол, е 
одобрен подробен устройствен план – парцеларен 
план за елементи на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираните територии, за 
обект „Кабели ниско напрежение за захранване 
на ПИ с идентификатор 40124.18.134, местност 
Калън Бозалък, с. Крушевец, община Созопол“ 
и обект „Уличен водопровод за водоснабдяване 
на ПИ 40124.18.134 в местност Калън Бозалък, 
с. Крушевец, община Созопол“. Проектът е 
изложен за разглеждане в стая 28 в сградата 
на Община Созопол. Решението може да бъде 
обжалвано по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред 
Административния съд – Бургас, в 30-дневен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
1817

27. – Община Троян, дирекция „Устройство 
на територията“, на основание чл. 128, ал. 1 от 
ЗУТ съобщава, че е изработен проект за под-
робен устройствен план – план за регулация за 
частично изменение на плана за улична регулация 
(ПУП – ПР за ЧИПУР) на ул. Мир – от о.т. 1129 
до о.т. 1588 между строителни квартали 88, 281 и 
512 по плана на гр. Троян. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от датата на 
обнародване в „Държавен вестник“ заинтересо-
ваните лица могат да направят писмени възра-
жения, предложения и искания по проекта до 
общинската администрация. Проектът е изложен 
в сградата на Община Троян, стая № 30, от 9 до 
12 ч. всеки работен ден.
1864

1. – Община Чепеларе съобщава, че на ос-
нование чл. 25, ал. 2 и 4, чл. 21, ал. 1 от ЗОС и 
издадена Заповед № 55 от 3.02.2021 г. на кмета 

СЪДИЛИЩА

Върховният административен съд на основа-
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че е 
постъпило оспорване от Националния браншови 
пчеларски съюз, със седалище и адрес на упра-
вление: София, пл. Македония № 1, ет. 1, офис 
1 – 5, представляван от Пламен Иванов, срещу 
Наредба № 10 от 13.12.2019 г. за условията и реда 
за прилагане на мерките от Националната прог-
рама по пчеларство за периода 2020 – 2022 г., 
издадена от министъра на земеделието, храните 
и горите (обн., ДВ, бр. 101 от 27 декември 2019 г.; 
изм. и доп. бр. 59 от 3 юли 2020 г.), по което е 
образувано адм. дело № 858/2021 г. по описа на 
Върховния административен съд, седмо отделение, 
насрочено за 13.04.2021 г. от 15,30 ч., зала № 3.
1850

Административният съд – Благоевград, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че 
по жалба на кмета на община Благоевград срещу 
Решение № 12 по протокол № 1 от заседание на 
Общинския съвет – Благоевград, проведено на 
29.01.2021 г., е образувано адм. дело № 146/2021 г. 
по описа на Административния съд – Благоевград, 
и същото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 14.05.2021 г. от 10,30 ч.
1925

Административният съд – Сливен, на ос-
нование чл. 181, ал. 1 от АПК съобщава, че в 
Административния съд – Сливен, е постъпило 
оспорване от прокурор при Районна прокура-
тура – Сливен, на чл. 2, т. 2 и 3, чл. 5, ал. 1 в 

на община Чепеларе за отчуждаване на части от 
имоти – частна собственост, за общинска нужда 
за изграждането на ул. Есперанто в обхвата от 
о.т. 545 до о.т. 514 по регулационния план на 
гр. Чепеларе, община Чепеларе, а именно: част 
от поземлен имот с идентификатор 80371.242.611, 
намиращ се в гр. Чепеларе, община Чепеларе, 
по одобрената кадастрална карта, с обща площ 
812 кв. м, с трайно предназначение: урбанизирана 
територия, с начин на трайно ползване – ниско 
застрояване, с площ за отчуждаване – 3 кв. м, 
собственост на н-ци на Аделина Николова Щър-
бева: за друг обществен обект, улица, в размер 
60 лв.; част от поземлен имот с идентификатор 
80371.242.607, намиращ се в гр. Чепеларе, община 
Чепеларе, по одобрената кадастрална карта, с 
обща площ 152 кв. м, с трайно предназначение: 
урбанизирана територия, с начин на трайно 
ползване – ниско застрояване, с площ за отчуж-
даване – 7 кв. м, собственост на н-ци на Блага 
Асенова Авлиева: за друг обществен обект, 
улица, в размер 140 лв.; част от поземлен имот 
с идентификатор 80371.242.3193, намиращ се в 
гр. Чепеларе, община Чепеларе, по одобрената 
кадастрална карта, с обща площ 1639 кв. м, с 
трайно предназначение: урбанизирана територия, 
с начин на трайно ползване – ниско застрояване, 
с площ за отчуждаване – 80 кв. м, собственост 
на н-ци на Гела Атанасова Лещева: за друг об-
ществен обект, улица, в размер 1600 лв.
1876
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частта „пчелни семейства“, раздел III и раздел 
IV от Наредбата за притежаване, отглеждане, 
контрол и регистрация на животни на терито-
рията на община Сливен, приета от Общинския 
съвет – Сливен, с Решение № 498 от 25.02.2021 г., 
по което е образувано адм. дело № 130/2021 г. по 
описа на Административния съд – Сливен, което 
е насрочено за разглеждане за 12.05.2021 г. от 15 ч.
1860

Административният съд – София област, 
седми състав, на основание чл. 188 във връзка с 
чл.181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Адми-
нистративния съд – София област, е образувано 
адм. дело № 126/2021 г. по описа на Администра-
тивния съд – София област, което е насрочено 
за разглеждане в открито съдебно заседание на 
26.05.2021 г. от 10 ч., с предмет на оспорване Пра-
вилникът за финансово подпомагане на изследва-
ния и процедури, свьрзани с лечение на безплодие 
на лица, двойки вьв фактическо сьжителство и 
семейства с репродуктивни проблеми, живеещи 
на територията на община Ботевград, приет с 
Решение № 244 от 29.10.2020 г. на Общинския 
съвет – Ботевград.
1859

Районният съд – гр. Бяла, област Русе, съглас-
но разпореждане в З.З. от 22.03.2021 г. на съдията, 
ІІ гр. състав, по гр. дело № 890/2020 г. уведомява 
ответницата Феня Красимирова Филипова, ЕГН 
8107301555, с постоянен адрес с. Баниска, област 
Русе, ул. Стара планина № 49, и настоящ адрес 
Нидерландия, за образуваното гр. дело с предявен 
иск по чл. 227, ал. 1, буква „в“ от ЗЗД, като є се 
укаже, че следва да се яви в Районния съд – Бяла, 
канцеларията на деловодството, в двуседмичен 
срок от обнародване на съобщението в „Държа-
вен вестник“, за да получи препис от исковата 
молба и приложенията към нея, като в противен 
случай делото ще бъде разгледано при условията 
на чл. 48, ал. 2 от ГПК и в указания срок ще є 
бъде назначен особен представител.
2036

Окръжният съд – Ямбол, гражданско отде-
ление, IV състав, на основание чл. 155, ал. 1 от 
Закона за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество 
(ЗПКОНПИ) уведомява, че има образувано гр. д. 
№ 21/2021 г. по описа на ЯОС въз основа на 
искова молба от Комисията за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно при-
добитото имущество (КПКОНПИ), БУЛСТАТ 
129010997, чрез председателя Сотир Стефанов 
Цацаров, с адрес за призоваване: Бургас, ул. Фи-
лип Кутев № 26А, ет. 3, срещу: Емил Рафаилов 
Емилов, с постоянен и настоящ адрес: област 
Ямбол, общ. Болярово, с. Воден, ул. Иван Сто-
илов № 3; „ЕМК“ – ЕООД, ЕИК 205099764, със 
седалище и адрес на управление: област Ямбол, 
общ. Болярово, с. Воден, ул. Иван Стоилов № 3, 
представлявано от Наум Харизанов Найденов, за 
отнемане в полза на държавата на имущество на 
обща стойност 1 186 974,95 лв., описано подробно 
в исковата молба, както следва: 

1. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 и чл. 147 от ЗПКОНПИ от Емил Рафаилов 
Емилов с цена на иска 136 230,19 лв.:

5 бр. банкноти с номинал 200 евро; 137 бр. 
банкноти с номинал 500 евро и 6 бр. банкноти 
с номинал 50 лв., възлизащи на обща стойност 
136 230,19 лв., представляващи парични средства, 
намерени и иззети от складова база – собственост 
на „ЕМК“ – ЕООД, ЕИК 205099764, намираща се 
на адрес: Елхово, област Ямбол, индустриална 
зона, в обособено спално помещение, обитавано 
от Емил Рафаилов Емилов.

2. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Емил Рафаилов Емилов 
с цена на иска 14 050 лв.: 

Лек автомобил марка „Волво“, модел „С 40 
2.0Д“, peг. № У9697АТ, рама № YV1MS753152074164, 
двигател: 4027054, цвят: син металик, дата на пър-
воначална регистрация – 19.10.2004 г., с пазарна 
стойност към момента в размер 4500 лв.

Товарен автомобил марка „Фолксваген“, 
модел „Транспортер“, peг. № У9698АТ, рама 
№ WV1ZZZ70ZVH116925, двигател: ACV055606, 
цвят: тъмносин, дата на първоначална регистра-
ция – 7.03.1997 г., с пазарна стойност към момента 
в размер 5300 лв.

Специален автомобил (платформа) марка 
„Мерцедес“, модел „609 Д“, peг. № У1629АХ, рама 
№ WDB66800310852079, двигател: 36490610029799, 
цвят: бежов, дата на първоначална регистра-
ция – 1.10.1987 г., с пазарна стойност към момента 
в размер 4250 лв.

3. На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Емил Рафаилов Емилов 
с цена на иска 1000 лв.: 

На основание чл. 143, т. 2 във връзка с чл. 141 
от ЗПКОНПИ сделката, обективирана в Дого-
вор за прехвърляне на дружествени дялове от 
30.12.2019 г., със страни: Емил Рафаилов Еми-
лов – прехвърлител, и Наум Харизанов Найде-
нов – приобретател, да се обяви за недействителна 
по отношение на държавата и да се отнеме в полза 
на държавата от Емил Емилов равностойността 
на 100 дружествени дяла в размер 1000 лв. от 
капитала на „ЕМК“ – ЕООД, ЕИК 205099764.

В случай че съдът не уважи иска по чл. 143, 
т. 2 във връзка с чл. 141 от ЗПКОНПИ, предявен 
за отнемане на отчужденото незаконно придобито 
имущество от Емил Рафаилов Емилов, за което 
не е установен законен източник на средства за 
придобиването му, то в условията на евентуал-
ност се предявява иск за отнемане в полза на 
държавата на сумата в размер 1000 лв., получена 
от продажбата на 100 дружествени дяла от ка-
питала на „ЕМК“ – ЕООД, ЕИК 205099764, на 
основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 
и чл. 141 от ЗПКОНПИ.

4. От Емил Рафаилов Емилов на основание 
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 от 
ЗПКОНПИ с цена на иска 266 694,76 лв.:

Сумата в размер 2750 лв., представляваща па-
зарната стойност към датата на отчуждаване на лек 
автомобил марка „Тойота“, модел „Ярис Версо 1.3 
И“, рег. № У6822АТ, рама № JTDKW223100184827, 
двигател № 2NZ1811061.
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Сумата в размер 4100 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждаване 
на лек автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“, 
рег. № У8603АТ, рама № WF0HXXGBVHTB20744, 
двигател: без номер.

Сумата в размер 2699,20 лв., представляваща 
получена сума от трето лице по разплащателна 
сметка в левове, IBAN BG68IABG74601000297401, 
открита на 11.04.2019 г. в „Интернешънъл Aceт 
Банк“ – АД, с титуляр Емил Рафаилов Емилов.

Сумата в размер 1190 лв., представляваща внос-
ки на каса по разплащателна сметка № 17928601 
в левове, IBAN BG70STSA93000017928601, открита 
на 8.12.2009 г. в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр 
Емил Рафаилов Емилов.

Сумата в размер 1804,90 лв., представля-
ваща получена сума от трето лице по разпла-
щателна сметка № 17928601 в левове, IBAN 
BG70STSA93000017928601, открита на 8.12.2009 г. 
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Емил Рафаилов 
Емилов.

Сумата в размер 4000 лв., представляваща 
възстановена парична гаранция по разпла-
щателна сметка № 17928601 в левове, IBAN 
BG70STSA93000017928601, открита на 8.12.2009 г. 
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Емил Рафаилов 
Емилов.

Сумата в размер 127 900 евро с левова рав-
ностойност 250 150,66 лв., представляваща внос 
на парични средства от Емил Рафаилов Емилов 
през 2019 г.

5. От „ЕМК“ – ЕООД, ЕИК 205099764, на осно-
вание чл. 145, ал. 2 от ЗПКОНПИ с цена на иска 
15 000 лв.: 

– товарен автомобил марка „Форд“, мо-
дел „Транзит“, рег. № У0059АХ, № на рама: 
WF0LXXTTFL5R39437, № на двигател: без номер, 
цвят: бял, дата на първоначална регистрация: 
31.10.2005 г., придобит с договор от 9.07.2018 г.; 
пазарна стойност на автомобила към настоящия 
момент – 6000 лв.;

– товарен автомобил марка „Ивеко“, мо-
дел 49.10.135, рег. № У0228АХ, № на рама: 
ZCFC4970102188943, № на двигател: 814023, 
цвят: бял, дата на първоначална регистрация: 
10.10.1996 г., придобит с договор от 20.07.2018 г.; 
пазарна стойност на автомобила към настоящия 
момент – 9000 лв.

6. От „ЕМК“ – ЕООД, ЕИК 205099764, на осно-
вание чл. 145, ал. 2 от ЗПКОНПИ с цена на иска 
754 000 лв.:

Недвижим имот, намиращ се в Елхово, област 
Ямбол, индустриална зона, а именно:

– 13438/17283 идеални части от поземлен имот 
с кадастрален идентификатор 27382.500.9665 по 
кадастралната карта и кадастралните регис-
три на гр. Елхово, целият с площ 17 283 кв. м, 
трайно предназначение на територията: урбани-
зирана; начин на трайно ползване: за друг вид 
производствен, складов обект, стари идентифи-
катори: 27382.500.9022; 27382.500.9646, номер по 
предходен план: кв. 3, парцел III, при съседи: 
ПИ № 27382.500.3566, ПИ № 27382.500.7230, ПИ 
№ 27382.500.9717, ПИ № 27382.500.7227, ведно с 
реално построените в имота сгради:

с г ра да с к а дас т ра лен и ден тификатор 
27382.500.9665.1, със застроена площ 3813 кв. м, 
брой етажи: 1, предназначение: промишлена сгра-
да, стар идентификатор: 27382.500.9022.1, номер 
по пред. план: няма;

с г ра да с к а дас т ра лен и ден тификатор 
27382.500.9665.2, със застроена площ 84 кв. м, 
брой етажи: 1, предназначение: сграда със 
смесено предназначение, стар идентификатор: 
27382.500.9022.2, номер по предходен план: няма;

с г ра да с к а дас т ра лен и ден тификатор 
27382.500.9665.3, със застроена площ 11 кв. м, брой 
етажи: 1, предназначение: промишлена сграда, 
стар идентификатор: 27382.500.9022.3, номер по 
предходен план: няма;

с г ра да с к а дас т ра лен и ден тификатор 
27382.500.9665.4, със застроена площ 756 кв. м, 
брой етажи: 1, предназначение: сграда със 
смесено предназначение, стар идентификатор: 
27382.500.9022.4, номер по предходен план: няма;

с г ра да с к а дас т ра лен и ден тификатор 
27382.500.9665.5, със застроена площ 808 кв. м, 
брой етажи: 1, предназначение: складова база, 
склад, стар идентификатор: 27382.500.9022.5, номер 
по предходен план: няма;

с г ра да с к а дас т ра лен и ден тификатор 
27382.500.9665.6, със застроена площ 54 кв. м, 
брой етажи: 1, предназначение: складова база, 
склад, стар идентификатор: 27382.500.9022.6, номер 
по предходен план: няма;

с г ра да с к а дас т ра лен и ден тификатор 
27382.500.9665.7, със застроена площ 35 кв. м, 
брой етажи: 1, предназначение: сграда за енерго-
производство, стар идентификатор: 27382.500.9022.7, 
номер по предходен план: няма.

Описаният имот е придобит с нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижими имоти № 102, 
том 8, дело 1070/2018 г., вписан в СВ – Елхово, 
вх. рег. № 2181/10.10.2018 г. Пазарна стойност 
към настоящият момент в размер – 754 000 лв.

В случай че съдът не уважи иска по чл. 145, ал. 2 
от ЗПКОНПИ, предявен срещу „ЕМК“ – ЕООД, 
ЕИК 205099764, за реално отнемане на незаконно 
придобито недвижимо имущество, за което не е 
установен законен източник на средства за при-
добиването му, то в условията на евентуалност се 
предявява иск за отнемане в полза на държавата 
на сумата в размер 754 000 лв., представляваща 
допълнителни вноски от Емил Рафаилов Емилов 
в „ЕМК“ – ЕООД, ЕИК 205099764, на основание 
чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, т. 1 и чл. 141 
от ЗПКОНПИ.

Съгласно определение на ЯОС от 23.03.2021 г. 
по гр. д. № 21/2021 г. по описа на Ямболския 
окръжен съд съдът определя двумесечен срок, 
считано от датата на обнародване на обявлението 
в „Държавен вестник“, в който заинтересованите 
лица могат да предявят своите претенции върху 
имуществото, предмет на иска, като предявят 
претенциите си пред Окръжния съд – Ямбол.

Гражданско дело № 21/2021 г. по описа на 
Ямболския окръжен съд е насрочено за разглеж-
дане в открито съдебно заседание на 30.09.2021 г. 
от 10,30 ч.
1912
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на сдружение „Ку-
адратлон клуб „Витоша“ – София, на основание 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ с решение от 26.03.2021 г. свиква 
общо събрание на 31.05.2021 г. в 10 ч., в София, 
ул. Маестро Атанасов № 39, при следния дневен 
ред: 1. промяна в устава на сдружението; 2. взе-
мане на решение за прекратяване на дейността 
на сдружението; 3. вземане на решение за откри-
ване на производство по ликвидация, определяне 
срок на ликвидацията и ликвидатор; 4. други. 
Поканват се всички членове на сдружението да 
присъстват лично или чрез упълномощено от тях 
лице. При липса на кворум на основание чл. 27 
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия 
ден, един час по-късно на същото място и при 
същия дневен ред.
1881

2. – Управителният съвет на Ловно-рибарско 
дружество „София – Запад“, София, на основа-
ние чл. 29 от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква 
общо отчетно-изборно събрание на дружеството 
на 10.06.2021 г. в 17,30 ч. в сградата на НЛРС, 
бул. Витоша № 31 – 33, ет. 7, при следения дневен 
ред: 1. отчетен доклад за работата на дружеството 
през 2020 г.; 2. отчетен доклад на ревизионната 
комисия за 2020 г.; 3. приемане на проектореше-
нията за работа на дружеството през 2021 г.; 4. 
избор на нови ръководни органи – председатели 
на УС и КРК, членове на УС и КРК; 5. избор на 
делегати за ОС на НЛРС, което ще се проведе 
2021 г.; 6. разни. Общото събрание е законно, ако 
присъстват повече от половината от избраните 
делегати. При липса на кворум на основание 
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието се отлага с един 
час по-късно на същото място и при същия дне-
вен ред и може да се проведе, колкото и членове 
да се явят.
1929

11. – Управителният съвет на сдружение Лов-
но-рибарско дружество „Средногорец“ – гр. Бре-
зово, област Пловдив, на основание чл. 26, ал. 3 
от ЗЮЛНЦ и протокол № 1 от 16.03.2021 г. свиква 
общо събрание на сдружението на 14.05.2021 г. в 
18 ч. в читалище „Отец Паисий“, ул. Г. Димитров 
№ 33, Брезово, при следния дневен ред: 1. отчет 
за дейността на УС на сдружението за 2020 г.; 2. 
годишен баланс и отчет за приходите и разходите 
през 2020 г.; 3. отчет за дейността на контролния 
съвет за 2020 г.; 4. приемане на финансовия план 
и щатното разписание за 2021 г.; 5. избор на 
представители на сдружението в общото събра-
ние на НЛРС – СЛРБ; 6. определяне размера на 
членския внос за 2022 г.; 7. промени в устава; 8. 

разни. При липса на кворум на основание чл. 27 
от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе съ-
щия ден, един час по-късно на същото място и 
при същия дневен ред.
1880

2. – Адвокатският съвет на Адвокатската ко-
легия – Варна, съгласно чл. 93, ал. 2 от Закона за 
адвокатурата  свиква извънредно общо събрание 
на колегията на 3 и 4.04.2021 г. при дневен ред: 
избор на председател на Адвокатския съвет към 
Варненската адвокатска колегия. Извънредното 
общо събрание ще се проведе на 3.04.2021 г. от 
8 до 17 ч. в зала „Европа“ на Фестивален и кон-
гресен център – Варна, и на 4.04.2021 г. от 9 до 
14 ч. в офиса на Адвокатската колегия – Вар на, на 
ул. Батак № 7, ет. 3. Поканват се всички адвокати 
да вземат участие в събранието. При липса на 
кворум на 3.04.2021 г. в 8 ч. на основание чл. 81, 
ал. 4 от Закона за адвокатурата събранието се 
отлага за един час по-късно и се провежда неза-
висимо от присъстващите членове.
1861

1. – Управителният съвет на Македонско 
кул турно-просветно дружество „Гоце Делчев“ –  
Варна, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква 
общо отчетно-изборно събрание на делегатите 
на 28.05.2021 г. в 17 ч. в Македонския дом, репе-
тиционна зала, на адрес: Варна, ул. Солун № 2, 
ет. 2, при следния дневен ред: 1. годишен доклад и 
финансов отчет за 2020 г.; 2. приемане на бюджет 
за 2021 г.; 3. предложения за промени в чл. 20 и 
чл. 17, ал. 2 от устава на МКПД „Г. Делчев“; 4. 
избор на членове на управителния съвет и КРК 
на МКПД „Г. Делчев“; 5. разни. Поканват се 
всички делегати да присъстват на събранието. 
При липса на кворум на основание чл. 27 от 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
18 ч., на същото място и при същия дневен ред.
1851

78. – Адвокатският съвет на Адвокатската 
колегия – Търговище, на основание чл. 81, ал. 1 
от Закона за адвокатурата свиква редовно общо 
отчетно събрание на колегията на 24.04.2021 г. 
в 9 ч. в залата на колегията на ул. Лилия № 4, 
вх. А, при следния дневен ред: 1. отчет за дей-
ността на Адвокатския съвет през 2020 г. и взе-
мане на решение по него; 2. разглеждане доклада 
на контролния съвет за дейността през 2020 г.; 
3. отчет на дисциплинарния съд; 4. приемане 
бюджет на колегията за финансовата 2021 г.; 5. 
избор на делегати за общо събрание на адвока-
тите в страната; 6. разни. При липса на кворум 
на основание чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието ще 
се проведе същия ден в 10 ч., на същото място 
и при същия дневен ред.
1867
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