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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона
електронното управление (обн., ДВ, бр.
от 2007 г.; изм., бр. 82 от 2009 г., бр. 20
2013 г., бр. 40 от 2014 г., бр. 13, 38, 50, 62 и
от 2016 г. и бр. 88 и 94 от 2018 г.)

за
46
от
98

§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Този закон урежда обществените отношения между административните органи,
свързани с работата с електронни документи
и предоставянето на административни услуги
по електронен път, както и обмена на електронни документи между административните
органи.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Този закон не се прилага за Министерството на отбраната, Министерството
на вътрешните работи, Държавна агенция
„Национална сигурност“, Държавна агенция
„Разузнаване“, Държавна агенция „Технически
операции“, Служба „Военна информация“ и
Националната служба за охрана, освен в случаите на предоставяне на административни
услуги по електронен път и обмен на електронни документи между административните
органи.“
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 2. В чл. 4, ал. 3 думите „на ръка“ се
заменят с „на хартиен носител“, а думите
„или се предоставят на хартиен носител“ се
заличават.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) При заявяването на съответната електронна административна услуга лицата по
чл. 1, ал. 1 и 2 осигуряват възможност на
гражданите и организациите да се иденти-

фицират по реда на Закона за електронната идентификация и/или чрез средства за
електронна идентификация, определени с
решение на Министерския съвет, издавани
и поддържани от административни органи.“
2. Създават се ал. 3 – 5:
„(3) Средствата за електронна идентификация по ал. 2 трябва да са оперативно
съвместими и интегрирани със системата за
електронна автентикация, изградена и поддържана от Държавна агенция „Електронно
управление“.
(4) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 посочват
средствата по ал. 2, чрез които гражданите
и организациите заявяват предоставяните от
тях електронни административни услуги, и
нивата им на осигуреност в съответствие с
чл. 8 от Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от
28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“, както и ги оповестяват
чрез официалната си интернет страница или
по друг публично достъпен начин.
(5) А дминистративните органи вписват
средствата за електронна идентификация, чрез
които гражданите и организациите заявяват
предоставяните от тях електронни административни услуги, в Административния регистър
по чл. 61 от Закона за администрацията.“
§ 4. В чл. 6, ал. 2 думите „и секунда“ се
заменят със „секунда и милисекунда“.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Правила по
области на политики“.
2. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Правилата за предоставяне на електронни административни услуги, за обмена на
електронни документи между административните органи, гражданите и организациите и
за вътрешния обмен на електронни документи
в рамките на отделните администрации в съответните области на политики се определят
с наредби.“
3. Създава се нова ал. 2:
„(2) Наредбите по ал. 1 се издават от съответните министри, когато организацията на
работата и процесите в съответните области
на политики изискват създаването на специален ред, спазването на по-строги изисквания
за мрежова и информационна сигурност или
за тях са установени специални стандарти за
оперативна съвместимост. Наредбите се съгласуват с председателя на Държавна агенция
„Електронно управление“.“
4. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
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5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думата „секторни“ се заличава, а след думите
„електронно управление“ се добавя „в съответните области на политики“.
§ 6. В чл. 7б ал. 2 се изменя така:
„(2) За председател на агенцията може да
бъде назначено лице, което има завършено
висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и най-малко
5-годишен опит в управлението или координирането на дейности в сферата на информацион
ните технологии, електронното управление или
мрежовата и информационната сигурност.“
§ 7. Член 7в се изменя така:
„Правомощия на председателя на агенцията
Чл. 7в. Председателят на агенцията:
1. провежда държавната политика в следните области:
а) електронното управление;
б) електронните удостоверителни услуги;
в) електронната идентификация;
г) инфраструктурата за пространствена
информация;
д) информацията от обществения сектор
в машинночетим отворен формат;
2. разработва и предлага за приемане от
Министерския съвет проекти на нормативни
актове в областта на електронното управление и използването на информационните и
комуникационните технологии в дейността
на административните органи и техните администрации;
3. разработва и предлага за приемане от
Министерския съвет Стратегия за развитие
на електронното управление в Република
България;
4. одобрява стратегии за развитие на електронното управление по области на политики
и утвърждава и контролира изпълнението на
плановете за реализацията им;
5. разработва и предлага за приемане от
Министерския съвет единна политика за информационните ресурси, издава методически
указания и координира нейното изпълнение;
6. утвърждава и развива Архитектура на
електронното управление в Република България и следи за нейното прилагане, координира разработването и одобрява проектите
на архитектури за развитие на електронното
управление по области на политики, изготвени от съответния компетентен заместник
министър-председател или министър, и следи
за изпълнението на приетите архитектури по
области на политики;
7. осъществява методическо ръководство,
координация и контрол върху дейностите за
прилагане на изискванията за обмена на електронни документи между административните
органи и с гражданите и организациите и
вътрешния оборот на електронни документи
и тяхното последващо архивиране;
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8. осъществява преглед на съответствието
на дейностите на административните органи, финансирани със средства от държавния
бюджет, от общинските бюджети и от други
източници, с утвърдените политики, стратегически документи и програми, дава насоки
и съгласува документите по чл. 7г, ал. 2, т. 1
и 2, както и по т. 3, относно извършените
промени в областта на електронното управление и информационните и комуникационните
технологии по ред, определен с наредбата по
чл. 7г, ал. 6;
9. участва в приоритизирането, координира
и контролира реализирането на електронни
административни услуги и информационни
системи в администрациите;
10. утвърждава проектни предложения и
дейности, както и изменения на проекти и
дейности, координира и контролира изпълнението на проектите за електронно управление,
информационни и комуникационни технологии на административните органи, финансирани със средства от държавния бюджет, от
структурните и инвестиционните фондове
на Европейския съюз и от други източници;
11. удостоверява съответствието на информационните системи с изискванията за
оперативна съвместимост и осъществява
контрол върху административните органи за
спазване на тези изисквания;
12. координира и подпомага интеграцията
на информационните системи за електронно
управление на административните органи с
тези на държавите – членки на Европейския
съюз;
13. реализира проекти за електронно управление със значение за всички администрации;
14. изгражда и координира споделените
ресурси на електронното управление, изгражда
и развива среда за конфигуриране и тестване
на електронни административни услуги върху
тях и координира конфигурирането и въвеждането на тези услуги;
15. изгражда, води и поддържа регистрите
по този закон;
16. изгражда, координира и контролира
функционирането на Единния портал за достъп до електронни административни услуги;
17. издава методически указания и подпомага администрациите в дефинирането на
структурата и съдържанието на наборите от
данни за публикуване в Портала за отворени
данни по Закона за достъп до обществена
информация;
18. осъществява методическо ръководство,
координация и контрол върху дейностите по изграждането, поддържането и използването на
национална инфраструктура за пространствена
информация и осъществява правомощията по
Закона за достъп до пространствени данни;
19. изготвя отчет за състоянието и годишен план за развитието и обновяването на
информационните ресурси в администрацията
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и информационните ресурси на Единната
електронна съобщителна мрежа на държавната
администрация и за нуждите на националната
сигурност;
20. осъществява контрол върху изпълнението на задълженията на първичните администратори на данни по чл. 3 и контролира
изпълнението на изискванията по чл. 58а;
21. упражнява и други правомощия, предвидени в закон или в друг нормативен акт.“
§ 8. В чл. 7г се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „система за“ се добавя „извършване на“, а думите „в дейността
на административните органи и техните администрации“ се заличават.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 след думата
„предоставят“ се добавя „документи и“.
3. В ал. 6 думите „по чл. 7в, т. 9“ се заменят
с „на документите по ал. 2, т. 1 и 2, както и по
т. 3, относно извършените промени в областта
на електронното управление и информационните и комуникационните технологии“.
4. Създават се ал. 7 – 9:
„(7) При изготвяне на тригодишните бюджетни прогнози и на проектите на бюджетите
за следващата година административните
органи отделят разходите, предвидени за
електронно управление и за използваните
от тях информационни и комуникационни
технологии, от другите средства за текущи
и капиталови разходи и ги предоставят за
съгласуване по реда на ал. 6.
(8) В разходите на административните органи, предвидени за електронно управление
и за използваните от тях информационни и
комуникационни технологии, задължително
се включват средства за поддържане на наличните в административния орган системи.
Системите, за които не са предвидени средства
за поддържане, се извеждат от експлоатация
по ред, определен с наредбата по чл. 12, ал. 4.
(9) Документите за съгласуване по ал. 2,
т. 1 и 2, както и по т. 3, относно извършените
промени по бюджетите в областта на електронното управление и информационните и
комуникационните технологии се определят
при условията и по реда на съответната бюджетна процедура.“
§ 9. В чл. 7д се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така: „Регистър
на проектите“.
2. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Председателят на агенцията създава
и поддържа публичен електронен регистър
на проектите в областта на електронното
управление, информационните и комуникационните технологии на административните
органи, който съдържа информация за:
1. утвърдени и отхвърлени проектни предложения и откази за утвърждаване, издадени
от агенцията;
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2. общите и специфичните цели на утвърдените проекти, очакваните резултати и
измерими индикатори за резултат;
3. основните дейности с индикативни бюджети и план-график за изпълнение;
4. техническите спецификации за обществени поръчки по чл. 58а;
5. изпълнението на проектите и постигнатите резултати, включително финансов ефект
и оценка на качеството на изпълнение.“
3. В ал. 3, изречение второ думата „Служителите“ се заменя с „Тези служители“.
4. В ал. 5 думата „воденето“ и запетаята
след нея се заличават.
§ 10. В чл. 7ж се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „30 август“ се заменят
с „31 март“.
2. Създават се ал. 4 – 6:
„(4) Административните органи определят
със заповед вътрешния ред на провеждане
на тестовете на информационните системи
и техните функционалности, включително и
за съответствието с техническото задание,
както и отговорните за това лица.
(5) Внедряването в експлоатация на информационна система се извършва със заповед
на административния орган, вписана в Административния регистър по чл. 61 от Закона
за администрацията.
(6) Не се допуска внедряването в експлоатация на информационни системи, които
не са успешно преминали тестове на всички
компоненти, модули и функционалности.“
§ 11. В чл. 7з ал. 1 се изменя така:
„(1) Проектите на нормативни актове, които
регулират отношения, свързани с електронното
управление, се съгласуват от вносителите им
с председателя на Държавна агенция „Електронно управление.“
§ 12. В глава първа „а“ раздел II с чл. 7к – 7о
се отменя.
§ 13. Член 7р се отменя.
§ 14. В глава първа „а“ се създава раздел IV
с чл. 7с:
„Раздел IV
Системна интеграция
Дейности по системна интеграция
Чл. 7с. Дейностите по системна интеграция
включват изграждане, поддържане, развитие
и наблюдение на работоспособност та на
информационните системи, използвани от
административните органи.“
§ 15. В чл. 8 се създават ал. 4 – 6:
„(4) Административните услуги, които се
предоставят по електронен път, се вписват
в Административния регистър по чл. 61 от
Закона за администрацията.
(5) Електронните образци за заявяване
на електронни административни услуги са
по модел, утвърден от председателя на Дър-
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жавна агенция „Електронно управление“, и
се вписват в Административния регистър по
чл. 61 от Закона за администрацията.
(6) Електронните образци на резултати от
услугата са по модел, утвърден от председателя
на Държавна агенция „Електронно управление“, и се вписват в Административния регистър по чл. 61 от Закона за администрацията.“
§ 16. В чл. 10 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Заглавието се изменя така: „Задължение
за вписване и разгласяване на предоставяните
електронни административни услуги“.
2. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Доставчикът на електронни административни услуги разгласява по разбираем
и достъпен начин предоставяните от него
услуги, както и основния работен процес
при заявяване и предоставяне на електронни
административни услуги.“
3. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато доставчикът на електронни
административни услуги е административен
орган, той вписва информацията по ал. 3, изречение първо в Административния регистър
по чл. 61 от Закона за администрацията.“
4. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4.
§ 17. В чл. 12 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „по достъпен начин“
се добавя „чрез портала по ал. 1“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Общите изисквания за предоставяне
на електронни административни услуги се
определят с наредба, приета от Министерския съвет.“
§ 18. В чл. 20 т. 1 се изменя така:
„1. чрез потребителски интерфейс, като:
а) персонален профил, регистриран в информационна система за сигурно електронно
връчване, поддържана от Държавна агенция
„Електронно управление“, като модул на Единния портал за достъп до електронни административни услуги, който позволява получаване
на съобщение, съдържащо информация за
изтегляне на съставения документ, или
б) електронен адрес, който позволява получаване на съобщение, съдържащо информация
за съставения документ от информационна
система за сигурно електронно връчване;“.
§ 19. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „информационна система
за сигурно връчване“ се заменят с „информационна система за сигурно електронно
връчване, поддържана от Държавна агенция
„Електронно управление“ и след тях се поставя запетая.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Подаването и връчването на документи по електронен път се удостоверява с
копие от електронния запис за изпращането,
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съответно изтеглянето, съхранен в система
за сигурно електронно връчване, поддържана
от Държавна агенция „Електронно управление“. Връчването може да се удостоверява
и от доставчик на квалифицирана услуга за
електронна препоръчана поща по смисъла на
Регламент (ЕС) № 910/2014.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Подаването и връчването на документи
по електронен път, свързано с предоставянето
на електронни административни услуги, се
осъществява и чрез система за сигурно електронно връчване, поддържана от Държавна
агенция „Електронно управление“.“
§ 20. В чл. 40 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „А дминистративните
органи“ се заменят с „Лицата по чл. 1, ал. 1
и 2“ и накрая се поставя запетая и се добавя
„доколкото в закон не е предвидено друго“.
2. Алинея 2 се отменя.
§ 21. В чл. 42, ал. 2 думите „Всяка администрация разработва“ се заменят с „Лицата
по чл. 1, ал. 1 разработват“ и думите „структурата є“ се заменят със „структурата им“.
§ 22. В чл. 43 ал. 2 се изменя така:
„(2) Общите изисквания за оперативна
съвместимост към информационните системи,
електронни регистри и електронни административни услуги се определят с наредба на
Министерския съвет.“
§ 23. Създава се нов чл. 50:
„Регистър на регистрите
Чл. 50. (1) Председателят на Държавна агенция „Електронно управление“ води регистър
на регистрите, в който се вписват регистри и
бази данни на първичните администратори на
данни, в които се съдържат първични данни.
(2) Условията и редът за вписването в
регистъра по ал. 1 се определят с наредбата
по чл. 7г, ал. 6.“
§ 24. Член 52 се изменя така:
„Стандартизирано заявяване и предоставяне на услуги
Чл. 52. (1) А дминист ративните органи
заявяват вътрешни електронни административни услуги помежду си чрез подаване на
стандартизирана заявка въз основа на технологичното описание на услугата, вписано
в Административния регистър по чл. 61 от
Закона за администрацията.
(2) Услугата по ал. 1 се предоставя в стандартизирания формат при условията и по
реда на наредбата по чл. 61, ал. 5 от Закона
за администрацията.“
§ 25. В чл. 58а се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието думата „задания“ се заменя
със „спецификации“.
2. Текст ът преди т. 1 се измен я така:
„При изготвяне на технически спецификации за провеждане на обществени поръчки
за разработка, надграждане или внедряване
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на информационни системи или електронни
услуги административните органи задължително включват в спецификациите следните
изисквания:“.
3. В т. 1:
а) в текста преди буква „а“ след думата
„разработване“ се добавя „или надграждане“;
б) в буква „в“ думите „поддържани от
агенцията съгласно чл. 7в, т. 18“ и запетаята
пред тях се заличават.
4. В т. 5 след думите „оперативна съвместимост“ се добавя „и мрежова“.
5. В т. 6 след думите „оперативна съвместимост“ се добавя „и мрежова“.
6. В т. 7 думите „както и да се осигури непрекъсната поддръжка на актуалните
стандарти за информационна сигурност“ и
запетаята пред тях се заличават.
7. Точка 9 се изменя така:
„9. да осигурява възможности за електронна
идентификация съгласно чл. 5.“
§ 26. Член 58б се изменя така:
„Удостоверяване на съответствие
Чл. 58б. (1) Съответствието на техническите
спецификации с нормативните изисквания
по чл. 58а се удостоверява от председателя
на Държавна агенция „Електронно управление“ при условията и по реда на наредбата
по чл. 7г, ал. 6.
(2) По реда на ал. 1 се удостоверяват само
техническите спецификации за обществени
поръчки с прогнозна стойност, по-голяма или
равна на стойността по прага по чл. 20, ал. 4,
т. 2 от Закона за обществените поръчки.“
§ 27. В глава четвърта се създава раздел VI
с чл. 58в и 58г :
„Раздел VI
Достъпност на съдържанието на интернет
страниците и мобилните приложения и разглеждане на спорове
Достъпност на съдържанието на интернет
страниците и мобилните приложения
Чл. 58в. (1) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 осигуряват достъпност на съдържанието на своите
интернет страници и мобилни приложения в
съответствие с приложимите хармонизирани стандарти, части от тях или технически
спецификации.
(2) Задължението по ал. 1 не се отнася за:
1. интернет страниците и мобилните приложения на:
а) обществените радио- или телевизионни
оператори и доставчици на медийни услуги и
лицата, предоставящи обществена услуга за
телевизионно и радиоразпръскване;
б) публичноправни организации – юридически лица с нестопанска цел, ако не предоставят услуги, които:
аа) са предназначени да задоволяват потребностите на хора с увреждания или са
предназначени за тях;
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бб) не са от съществено значение за обществеността;
в) училища, детски градини или ясли, за
съдържанието, което не е свързано с предоставяни електронни административни услуги;
2. следното съдържание на интернет страниците и мобилните приложения:
а) излъчвано в реално време медийно съдържание с определено времетраене;
б) онлайн карти и картографски услуги,
ако основната информация е предоставена по
достъпен цифров начин за картите, предназначени за навигационно използване;
в) съдържание – собственост на трето лице,
което не е финансирано или разработено от
съответния орган или организация по ал. 1,
нито се намира под контрола є;
г) репродукция на обекти от сбирки на
културното наследство, когато достъпността
не може да се осигури от съображения за
опазването на съответния обект или автентичността на репродукцията или поради липсата
на автоматизирани икономически ефикасни
решения за лесното извличане на текст от
ръкописи или други обекти от сбирки на културното наследство и неговото преобразуване
в достъпно съдържание.
(3) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 могат да се
освободят изцяло или частично от изпълнението на задълженията за достъпност на интернет
страниците и мобилните приложения по ал. 1,
ако изпълнението води до прекомерна тежест
за съответното лице. Прекомерната тежест се
установява чрез оценка на тежестта.
(4) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 изготвят и
публикуват на видно място в официалните
си интернет страници и мобилните си приложения декларация за достъпност съгласно
Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1523 на
Комисията от 11 октомври 2018 г. за създаване
на образец на декларация за достъпност в съответствие с Директива (ЕС) № 2016/2102 на
Европейския парламент и на Съвета относно
достъпността на уебсайтовете и мобилните
приложения на организациите от обществения
сектор (ОВ, L 256/103 от 12 октомври 2018 г.).
На всяка друга интернет страница на лицето
по чл. 1, ал. 1 или 2 се публикува препратка
към текста на декларацията, публикувана на
официалната интернет страница на лицето.
(5) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 най-малко
веднъж годишно актуализират декларациите
си за достъпност.
(6) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 насърчават
и улесн яват обу чениет о на сл у ж и т ели т е
си, за да гарантират актуални познания за
изискванията за достъпност при създаване,
управление и актуализиране на достъпното
съдържание на интернет страниците и мобилните си приложения, и поставят изисквания
към квалификацията на изпълнителя относно
осигуряване на достъпността при провежда-
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нето на обществени поръчки, чийто обхват
включва изграждане и надграждане на интернет страници и мобилни приложения.
(7) С наредбата по чл. 12, ал. 4 се определят:
1. изключенията от задължението за достъпност на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения;
2. условията и редът за изготвянето и одобряването на оценката по ал. 3 и изискванията
към нейното съдържание.
Подаване на сигнали и жалби
Чл. 58г. (1) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 посочват в декларацията за достъпност по чл. 58в,
ал. 4 процедурата и сроковете, в които разглеждат сигнали на граждани и организации
за нарушения на изискванията за достъпност
на съдържанието на интернет страница или
мобилно приложение на съответния орган
или организация.
(2) Подателят на сигнала може да подаде
жалба до председателя на Държавна агенция
„Електронно управление“, ако лицето по чл. 1,
ал. 1 или 2:
1. не отговори на сигнала в срока, посочен
в декларацията за достъпност;
2. не предприеме мерките за отстраняване
на нарушението на достъпността, посочени в
отговора на сигнала.“
§ 28. Член 59 се изменя така:
„Общ контрол
Чл. 59. Председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“ или оправомощени
от него лица упражняват контрол по спазването на този закон.“
§ 29. Създава се чл. 59а:
„Правомощия при упражняване на контрола
Чл. 59а. (1) В изпълнение на своите правомощия председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“ или оправомощените от него лица по чл. 59 имат право да:
1. извършват проверки в подлежащите на
контрол обекти, в които се намират комуникационните и информационните системи,
съоръжения и технически средства, за което
административните органи и организациите
са длъжни да им осигуряват достъп;
2. получават достъп до оригинални документи, данни, сведения, справки и други носители
на информация, свързани с осъществяването
на контрола, от проверяваните лица, както
и да изискват заверени копия от документи
във връзка с осъществяването на контрола
и/или с установяването на административни
нарушения по този закон;
3. проверяват счетоводни, търговски или
д ру г и к н и г и и л и док у мен т и и носи т ел и
на информация, както и други документи,
свързани с осъществяването на контрола и/
или с установяването на административни
нарушения по този закон.
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(2) Административните органи, длъжностните лица и организациите са длъжни да оказват съдействие на оправомощените лица от
Държавна агенция „Електронно управление“
при осъществяване на техните правомощия.“
§ 30. Създава се чл. 59б:
„Принудителни административни мерки
Чл. 59б. (1) За предотвратяване и преустановяване на нарушенията по този закон и
нормативните актове по прилагането му, както
и за отстраняване на вредните последици от
тях, председателят на Държавната агенция
„Елект ронно у правление“ или оправомощените по чл. 59 лица дават задължителни
предписания на административните органи
и определят срок за изпълнението им. За
неизпълнението на предписанията в срок
могат да се приложат следните принудителни
административни мерки:
1. спиране въвеждането в експлоатация на
комуникационни и информационни системи,
съоръжения и технически средства, ако не са
спазени разпоредбите на този закон и нормативните актове по прилагането му;
2. спиране експлоатацията на комуникационни и информационни системи, съоръжения
и технически средства, ако не са спазени
разпоредбите на този закон и нормативните
актове по прилагането му.
(2) При н у д и т ел н и т е а д м и н ис т рат и вн и
мерки по ал. 1 могат да се обжалват по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 31. В чл. 60, ал. 2 думите „проверки на“
се заменят с „проверки за установяване на
съответствието по критериите за“.
§ 32. Създава се чл. 60а:
„Контрол за достъпност на съдържанието
на интернет страниците и мобилните приложения и докладване
Чл. 60а. (1) Контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците
и мобилните приложения с изискванията
за достъпност по чл. 58в се осъществява от
председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ по методика съгласно
Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на
Комисията от 11 октомври 2018 г. за установяване на методиката за наблюдение и реда
и условията за док ладване от държавите
членки в съответствие с Директива (ЕС)
№ 2016/2102 на Европейския парламент и на
Съвета относно достъпността на уебсайтовете
и мобилните приложения на организациите
от обществения сектор (ОВ, L 256/108 от
11 октомври 2018 г.).
(2) Председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“:
1. извършва наблюдение и проверки за
съответствието на интернет страниците и мобилните приложения на лицата по чл. 1, ал. 1
и 2 с изискванията за достъпност и преглед
на оценките по чл. 58в, ал. 3;
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2. разглежда жалбите по чл. 58г, ал. 2 срещу
лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 за неизпълнение на
изискванията за достъпност или неспазване
на процедурата за разглеждане на сигнали,
установена от съответното лице.
(3) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 по искане на
председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ в 14-дневен срок от отправяне
на искането представят данни и информация,
необходими за наблюденията и проверките.
(4) Министърът на труда и социалната политика по искане на председателя на Държавна
агенция „Електронно управление“ в 14-дневен
срок от искането представя обвързващо становище по въпроси, които нямат технически
характер и са свързани със специфичните
нужди на хората с увреждания, когато такива въпроси възникнат при наблюденията,
проверките и прегледите по ал. 2, т. 1 или
при разглеждането на жалбите по ал. 2, т. 2.
(5) При разглеждането на жалбата по чл. 58г,
ал. 2 председателят на Държавна агенция
„Електронно управление“ с решение:
1. дава задължителни указания, ако установи нарушение на изискванията за достъпност
на съдържанието по чл. 58в или на наредбата
по чл. 12, ал. 4, и посочва срок за изпълнението им от лицето по чл. 1, ал. 1 и 2;
2. отхвърля жалбата, ако не установи нарушение.
(6) Решението по ал. 5 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.“
§ 33. Създава се чл. 60б:
„Наблюдение и докладване
Чл. 60б. (1) Министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
изготвя доклад за наблюдението за спазване на
изискванията за достъпност по чл. 58в, ал. 1.
(2) Председателят на Държавна агенция
„Елек т ронно у п ра вление“ п редос та вя на
минист ъра на т ранспорта, информационните технологии и съобщенията данните за
наблюдението, необходими за изготвяне на
доклада по ал. 1.
(3) Докладът по ал. 1 се публикува на
интернет страниците на Министерството на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията и на Държавна агенция „Електронно управление“.“
§ 34. Член 63 се изменя така:
„Чл. 63. (1) Длъжностно лице или лице,
осъществяващо публични функции, което
извърши или допусне извършването на нарушение по чл. 2, ал. 1, чл. 3, 4, чл. 5, ал. 2, чл. 6,
ал. 1, чл. 7д, ал. 3, чл. 7е, ал. 3 и 4, чл. 7ж,
ал. 1, чл. 8, ал. 2 и 3, чл. 10 – 16, чл. 30 – 38,
чл. 40, ал. 1, чл. 42, ал. 2, чл. 43, 44, 46, 52, 53,
56, 58а и чл. 59а, ал. 2, се наказва с глоба в
размер от 500 до 1500 лв., освен ако деянието
не съставлява престъпление.
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(2) Длъжностно лице, което извърши или
допусне извършването на нарушение по чл. 7г,
ал. 2, 3, 4, 7 и 8, се наказва с глоба в размер
от 1500 до 4500 лв., освен ако деянието не
съставлява престъпление.
(3) При повторно нарушение глобата по
ал. 1 е в размер от 1500 до 3000 лв., а по ал. 2
е в размер от 4500 до 15 000 лв.
(4) На лице, осъществяващо публични
функции, което е юридическо лице или едноличен търговец и извърши или допусне
извършването на нарушение по чл. 2, ал. 1,
чл. 3, 4, чл. 5, ал. 2, чл. 6, ал. 1, чл. 7д, ал. 3,
чл. 7е, ал. 3 и 4, чл. 7ж, ал. 1, чл. 8, ал. 2 и
3, чл. 10 – 16, чл. 30 – 38, чл. 40, ал. 1, чл. 42,
ал. 2, чл. 43, 44, 46, 52, 53, 56, 58а и чл. 59а,
ал. 2, се налага имуществена санкция в размер
от 1500 до 15 000 лв.
(5) На организация, предоставяща обществени услуги, която извърши или допусне
извършването на нарушение по чл. 2, ал. 1,
чл. 3, 4, чл. 5, ал. 2, чл. 6, ал. 1, чл. 7д, ал. 3,
чл. 7е, ал. 3 и 4, чл. 7ж, ал. 1, чл. 8, ал. 2 и
3, чл. 10 – 16, чл. 30 – 38, чл. 40, ал. 1, чл. 42,
ал. 2, чл. 43, 44, 46, 52, 53, 56, 58а и чл. 59а,
ал. 2, се налага имуществена санкция в размер
от 1500 до 15 000 лв.
(6) При повторно нарушение имуществената санкция по ал. 4, съответно по ал. 5 е
в размер от 4500 до 25 000 лв.“
§ 35. Член 64 се изменя така:
„Чл. 64. (1) Длъжностно лице, което не
предостави информацията по чл. 60а, ал. 3,
се наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв.
(2) При повторно нарушение глобата по
ал. 1 е в размер от 1500 до 3000 лв.
(3) Длъжностно лице, което не изпълни
указанията по чл. 60а, ал. 5, т. 1, се наказва
с глоба в размер от 1500 до 3000 лв.
(4) При повторно нарушение глобата по
ал. 3 е в размер от 1500 до 4500 лв.“
§ 36. Създава се чл. 64а:
„Чл. 64а. (1) Длъжностно лице, което извърши или допусне извършването на нарушение
на този закон или на издадените въз основа
на него актове, за което не е предвидено
друго наказание, се наказва с глоба в размер
от 500 до 1500 лв.
(2) На лице, осъществяващо публични
функции, което е юридическо лице или едноличен търговец и извърши или допусне
извършването на нарушение на този закон
или на издадените въз основа на него актове,
за което не е предвидено друго наказание,
се налага имуществена санкция в размер от
1500 до 15 000 лв.
(3) На организация, предоставяща обществени услуги, която извърши или допусне извършването на нарушение на този закон или
на издадените въз основа на него актове, за
което не е предвидено друго наказание, се
налага имуществена санкция в размер от
1500 до 15 000 лв.“
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§ 37. Създава се чл. 64б:
„Чл. 64б. (1) Който не изпълни задължително предписание по чл. 59б, ал. 1, т. 1, се
наказва с глоба в размер от 500 до 1500 лв.,
а когато е юридическо лице или едноличен
търговец, му се налага имуществена санкция
в размер от 1500 до 15 000 лв.
(2) Който не изпълни задължително разпореждане по чл. 7и, се наказва с глоба в размер
от 500 до 1500 лв., а когато е юридическо
лице или едноличен търговец, му се налага
имуществена санкция в размер от 1500 до
15 000 лв.“
§ 38. В чл. 65, ал. 2 думите „оправомощени от него длъжностни лица“ се заменят с
„оправомощено от него длъжностно лице“.
§ 39. В § 1 от допълнителните разпоредби
се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 24 думите „националната стратегия“
се заменят със „стратегията“.
2. Точка 31 се изменя така:
„31. „Система за сигурно електронно връч
ване“ е електронна препоръчана поща по
смисъла на Регламент (ЕС) № 910/2014 и система, чрез която се удостоверява моментът на
изпращане, получаване и връчване, както и
се гарантират идентификацията, авторството
и интегритетът на лицето, което изпраща,
получава или връчва електронни документи
или електронни изявления чрез системата.“
3. Точка 33 се отменя.
4. Създават се т. 36 – 47:
„36. „Архитектура на електронното управление“ е структурирано комплексно описание на
основополагащите елементи на електронното
управление, на техните взаимовръзки, на основните процеси, дейности и информационни
ресурси на национално ниво, реализиращи
Стратегията за развитие на електронното
управление.
37. „Архитектура по област на политика“ е неразделна част от Архитектурата на
електронното управление, представляваща
с т ру к т у ри рано, ком п лексно описа ние на
елементите на електронното управление в
конкретна област на политика, което включва
взаимовръзките на тези елементи, основните
процеси, взаимодействието със системите на
национално ниво, дейностите и информационните ресурси на ниво съответната област,
реализиращи Стратегията за развитие на
електронното управление.
38. „Електронна автентикация“ е хоризонтална система за идентификация на всички
участващи в електронното управление субекти,
обекти и информационни системи.
39. „Електронно управление“ е реализиране
от административните органи на правните
взаимовръзки, административни процеси и
услуги и на взаимодействието с потребителите,
с лицата, осъществяващи публични функции,
и с организациите, предоставящи обществени
услуги, чрез използване на информационни и
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комуникационни технологии, осигуряващи повисоко ниво на ефективност на управлението.
40. „Информационни и комуникационни
технологии“ са технологии за създаване,
обработка, съхраняване и обмен на цифрова
информация в различни формати чрез изпол
зване на хардуер.
41. „Информационна система“ е приложение, услуга, актив на информационните
технологии или всеки друг компонент, обработващ информация.
42. „Национа лни ят ек ип за реагиране
при инциденти в компютърната сигурност“
е екипът по смисъла на чл. 17 от Закона за
киберсигурност.
43. „Проект“ е проект или дейност на административен орган, свързани с електронното
управление, информационните и комуникационните технологии или с предоставянето на
електронни административни услуги.
44. „Средство за електронна идентификация“ е средство за електронна идентификация
по смисъла на чл. 3, параграф 2 от Регламент
(ЕС) № 910/2014.
45. „Мобилно приложение“ е приложен
софтуер, проектиран и разработен от организации от обществения сектор или от тяхно
име с цел използване от обществеността на
мобилни устройства като смартфони и таблети.
Мобилното приложение не включва софтуера,
който управлява тези устройства (мобилни
операционни системи), и хардуер.
46. „Медийно съдържание с определено
времетраене“ е медийно съдържание от един
от следните видове: само аудиоматериали, само
видеоматериали, аудио-визуални материали,
аудиоматериали и/или видеоматериали в съчетание с интерактивни елементи.
47. „Обекти от сбирки на културното наследство“ са предмети, които са частна или
публична собственост с историческа, художествена, археологическа, естетическа, научна или
техническа стойност, които са част от сбирки,
съхранявани от културни институции, като
библиотеки, архиви и музеи.“
Допълнителна разпоредба
§ 40. Този закон въвежда изисквания на
Директива (ЕС) 2016/2102 на Европейския
парламент и на Съвета от 26 октомври 2016 г.
относно достъпността на уебсайтовете и мобилните приложения на организациите от
обществения сектор (ОВ, L, 327/10 от 2 декември 2016 г.).
Преходни и заключителни разпоредби
§ 41. В Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България (обн., ДВ, бр. 35
от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г.,
бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и
100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15,
66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14,
24, 61, 79 и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98 и
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103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 103 от 2017 г., бр. 7,
77 и 98 от 2018 г. и бр. 17 и 42 от 2019 г.) в
чл. 40, ал. 2 се създава т. 3:
„3. разработва и акт уализира План за
използване на Интегрираната комуникационно-информационна система за управление на
страната и въоръжените сили при извънредно
положение, военно положение или положение
на война.“
§ 42. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35,
37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.;
изм., бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и
97 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82
от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52, 66 и 70 от 2013 г.,
бр. 11, 53, 61 и 98 от 2014 г., бр. 14 от 2015 г.;
Решение № 2 на Конституционния съд от
2015 г. – бр. 23 от 2015 г.; изм., бр. 24, 29, 61
и 79 от 2015 г., бр. 50, 95, 97 и 103 от 2016 г.,
бр. 58, 85 и 101 от 2017 г., бр. 7, 21, 28, 77 и 94
от 2018 г. и бр. 17, 47 и 74 от 2019 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 17, ал. 1, т. 2 думата „въвеждане“
се заменя с „обявяване“, а думата „режим“
навсякъде се заличава.
2. В чл. 303:
а) в ал. 1 навсякъде думата „режим“ се заличава, а след думите „съобщителните обекти
със специално предназначение“ се поставя
тире и се добавя „елемент от Интегрираната
комуникационно-информационна система за
управление на страната и въоръжените сили“
и се поставя запетая;
б) в ал. 2 навсякъде думата „режим“ се
заличава.
§ 43. В Закона за електронната идентификация (обн., ДВ, бр. 38 от 2016 г.; изм., бр. 50 и
101 от 2016 г., бр. 97 от 2017 г., бр. 14 от 2018 г.
и бр. 1 и 58 от 2019 г.) в § 1 от допълнителните
разпоредби т. 2 се изменя така:
„2. „Електронна идентичност“ („е-идентичност“) е съвкупност от характеристики,
записани в електронна форма, въз основа на
които може да се направи еднозначно разграничаване на едно лице от други лица във
виртуалната среда с цел осигуряване на достъп
до информационни системи или осигуряване
на възможност за извършване на електронни
изявления.“
§ 44. В Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление (обн., ДВ, бр. 44 от 2009 г.; изм.,
бр. 100 от 2010 г., бр. 9 от 2011 г., бр. 42 от
2012 г., бр. 20 и 66 от 2013 г., бр. 19 и 98 от
2014 г., бр. 56 от 2015 г. и бр. 17 от 2019 г.) в
чл. 53а се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „председателят на
Държавна агенция „Електронно управление“.
2. В ал. 4 думите „министъра на транспорта,
информационните технологии и съобщения-
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та“ се заменят с „председателя на Държавна
агенция „Електронно управление“.
§ 45. (1) Системната интеграция по глава
първа „а“, раздел IV се осъществява от „Информационно обслужване“ – АД.
(2) В срок до два месеца от влизането в
сила на този закон Министерският съвет определя административните органи, които при
изпълнението на своите функции, свързани с
дейности по системна интеграция, възлагат
изпълнението на тези дейности на системния
интегратор по ал. 1.
§ 46. Изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страниците и мобилните
приложения по чл. 58в не се прилагат за:
1. файлови формати на документи, публикувани на съответната страница или приложение
до 23 септември 2018 г., освен ако съдържанието им е необходимо за предоставянето
на електронни административни услуги от
съответния орган или организация;
2. предварително записано медийно съдържание с определено времетраене, публикувано
до 23 септември 2020 г.;
3. съдържание на мрежи за интранет и
екстранет, които са интернет страници, ако
са достъпни само за ограничен кръг лица, и
съдържанието е публикувано до 23 септември
2019 г.; при съществената преработка на съдържанието на такава интернет страница след
23 септември 2019 г. се осигурява спазването
на изискванията за достъпност по чл. 58в;
4. архивираното съдържание на интернет
ст раници и моби лни п ри ложени я, което
не е предназначено за предоставянето на
електронни административни услуги и не е
актуализирано или редактирано след 23 септември 2019 г.
§ 47. (1) Лицата по чл. 1, ал. 1 и 2 осигуряват
достъпност на съдържанието по чл. 58в на:
1. интернет страниците, създадени след
23 септември 2018 г. до влизането в сила на
този закон – в срок до 6 месеца от влизането
му в сила;
2. интернет страниците, създадени преди
23 септември 2018 г. – в срок до 23 септември
2020 г.;
3. мобилните приложени я – в срок до
23 септември 2021 г.
(2) Първият доклад по чл. 60б, ал. 2 се
изготвя и публикува до 1 септември 2022 г.
и обхваща периода от 1 януари 2020 г. до
22 декември 2021 г.
§ 48. Този закон влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 10, който влиза в сила от
1 януари 2021 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 14 ноември 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
8786
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УКАЗ № 267
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
мерките срещу изпирането на пари, приет от
44-то Народно събрание на 14 ноември 2019 г.
Издаден в София на 21 ноември 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
мерките срещу изпирането на пари (обн.,
ДВ, бр. 27 от 2018 г.; изм., бр. 94 от 2018 г. и
бр. 17, 34, 37 и 42 от 2019 г.)
§ 1. В чл. 3, т. 4 накрая се добавя „и финансиране на тероризма“.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 13 се изменя така:
„13. лицата, които по занятие предоставят счетоводни услуги и/или консултации
в областта на данъчното облагане, както и
лицата, които като основна стопанска или
професионална дейност предоставят, пряко
или непряко чрез свързани с тях лица, съдействие под каквато и да е форма или съвети
по данъчни въпроси;“.
2. Точка 18 се изменя така:
„18. лицата, които извършват по занятие
посредничество при сделки с недвижими
имоти, включително по отношение на сделки
за отдаване под наем на недвижими имоти,
при които месечният наем възлиза на или
надвишава 10 000 евро или тяхната равно
стойност в друга валута;“.
3. Създават се т. 36 – 39:
„36. лица, които по занятие търгуват или
действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, включително когато
това се извършва от художествени галерии
и аукционни къщи, когато стойността на
сделката или на свързаните сделки възлиза
на или надвишава 10 000 евро или тяхната
равностойност в друга валута;
37. лица, които по занятие съхраняват,
търгуват или действат като посредници в търговията с произведения на изкуството, когато
това се извършва в свободни зони и когато
стойността на сделката или на свързаните
сделки възлиза на или надвишава 10 000 евро
или тяхната равностойност в друга валута;
38. лицата, които по занятие предоставят
услуги за обмяна между виртуални валути и
признати валути без златно покритие;
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39. доставчици на портфейли, които предлагат попечителски услуги;“.
§ 3. В глава първа, раздел ІІ се създава
чл. 9а:
„Чл. 9а. (1) За целите на мерките срещу
изпирането на пари и финансирането на тероризма лицата по чл. 4, т. 38 и 39 се вписват в
публичен регистър, който се води и поддържа
от Националната агенция за приходите.
(2) Вписването в регистъра по ал. 1 се
извършва при условия и по ред, определени
с наредба на министъра на финансите.
(3) За вписването в регистъра по ал. 1 се
събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет.“
§ 4. В чл. 10, т. 4 накрая се добавя „в
предвидените в закона случаи“.
§ 5. В чл. 16 се създава ал. 4:
„(4) Актуалността на информацията се проверява и се извършват допълнителни действия
по комплексна проверка в съответствие с
изискванията на този закон и на правилника
за прилагането му, когато лицето по чл. 4 има
предвидено в закон задължение в рамките на
съответната календарна година да се свърже с клиента с цел преглед на относимата
информация, свързана с действителния собственик или собственици, или когато лицето
по чл. 4 има това задължение съгласно дял
втори, глава шестнадесета, раздел ІІІ „а“ от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.“
§ 6. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. Забранява се откриване или поддържане на анонимни сметки или депозитни
сертификати, или сметки или депозитни сертификати на очевидно фиктивно име, както и
наемане или поддържане на анонимни сейфове
или сейфове на очевидно фиктивно име.“
§ 7. В чл. 21, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. когато рискът от изпиране на пари и
рискът от финансиране на тероризъм в конкретния случай са ниски и са предприети
мерки за ефективното им управление.“
§ 8. В чл. 24 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинеи 1, 2 и 3 се изменят така:
„(1) Издателите на електронни пари и
техните представители могат да не прилагат
някои от мерките за комплексна проверка
на клиента по чл. 10, т. 1 – 3 по отношение
на електронни пари, когато въз основа на
оценка на риска е установен нисък риск и са
изпълнени едновременно следните условия:
1. платежният инструмент не е презаредим
или има максимален месечен лимит на плащанията по сделки до левовата равностойност
на 150 евро или тяхната равностойност в друга
валута, който може да се използва само в
Република България;
2. максималната електронно съхранявана
сума не надхвърля левовата равностойност
на 150 евро или тяхната равностойност в
друга валута;
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3. платежният инструмент се използва
единствено за закупуване на стоки или услуги;
4. платежният инструмент не може да се
захранва с анонимни електронни пари;
5. издателят на електронни пари осъществява подходящо наблюдение на сделките или
деловите взаимоотношени я, позвол яващо
разкриването на необичайни или съмнителни
сделки.
(2) Изключението по ал. 1 не се прилага
в случай на обратно изкупуване в брой или
чрез теглене в брой на паричната стойност
на електронните пари, когато сумата надвишава левовата равностойност на 50 евро или
тяхната равностойност в друга валута, или
в случай на платежни операции, иниции
рани от разстояние, по смисъла на § 1, т. 4
от допълнителните разпоредби на Закона за
платежните услуги и платежните системи,
когато сумата на платежната операция надвишава левовата равностойност на 50 евро
или тяхната равностойност в друга валута.
(3) Задължените лица по чл. 4, т. 1 и 2,
в качеството си на доставчици на платежни
услуги по чл. 4, т. 5, предложение второ от
Закона за платежните услуги и платежните
системи, приемат плащания с анонимни предплатени карти, издадени в трети държави, само
когато тези карти отговарят на изисквания,
еквивалентни на тези по ал. 1 и 2.“
2. Алинея 4 се отменя.
3. В ал. 5 след думите „електронни пари“
се поставя запетая и се добавя „включително
приемането на плащания на територията на
Република България, извършвани с анонимни
предплатени карти, издадени в трети държави
и отговарящи на изискванията на ал. 1 и 2“.
§ 9. В чл. 26, т. 5 думите „които следва да
се докладват“ се заменят със „за които следва
да се уведомява“.
§ 10. В чл. 35 т. 6 се изменя така:
„6. при сложни или необичайно големи
сделки или операции, при сделки или операции, които се извършват по необичайни
схеми, както и при операции и сделки без
явна икономическа или законна цел;“.
§ 11. Създава се чл. 36а:
„Чл. 36а. (1) Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална
сигурност“ предоставя на Европейската комисия списък на длъжностите, свързани с
изпълнението на важни обществени функции
по чл. 36, ал. 2. Списъкът може да бъде оповестен публично.
(2) По искане на дирекция „Финансово
разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ държавните и местните органи
и институциите, ведомствата и политическите
партии, при които се заемат длъжностите по
ал. 1, предоставят необходимата информация
за включването є в списъка по ал. 1.
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(3) По искане на дирекция „Финансово
разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ международните организации
със седалище на територията на Република
България, при които се заемат длъжности, попадащи в обхвата на чл. 36, ал. 2, предоставят
необходимата информация за включването є
в списъка по ал. 1.
(4) Органите, институциите, ведомствата
и политическите партии по ал. 2 и организациите по ал. 3 уведомяват своевременно
дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ за
настъпили промени в данните и информацията
в списъка по ал. 1. В тези случаи дирекцията
информира своевременно Европейската комисия за настъпилите промени, като предоставя
актуализиран списък.“
§ 12. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В слу чаите, когато дадено лице е
престанало да заема длъжност по чл. 36,
ал. 2, лицата по чл. 4 са длъжни за период
не по-малък от една година да отчитат риска,
свързан с това лице, и да прилагат мерките
по чл. 36, ал. 1 и чл. 38 – 41. Рискът се отчита
и мерките се прилагат и след изтичане на
едногодишния период до момента, в който
основателно може да се приеме, че това лице
вече не представлява риск, специфичен за
видните политически личности.“
2. Алинея 2 се отменя.
§ 13. В чл. 44, ал. 1 в текста преди т. 1
след думите „кореспондентски отношения“
се поставя запетая и се добавя „включващи
плащания“ и след думите „трета държава“ се
поставя запетая.
§ 14. В чл. 46 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 4 прилагат следните
мерки за разширена комплексна проверка по
отношение на деловите си взаимоотношения,
операциите и сделките с лица от държави,
които не прилагат или не прилагат напълно
международните стандарти в противодействието на изпирането на пари и финансирането
на тероризма:
1. с ъби рат доп ъ л н и т ел на и нформа ц и я
относно клиентите и техните действителни
собственици;
2. с ъби рат доп ъ л н и т ел на и нформа ц и я
относно планирания характер на деловите
взаимоотношения;
3. събират информация за произхода на
средствата, използвани в деловите взаимоотношения, сделките и операциите, както и
за източника на имущественото състояние
на клиентите и техните действителни собственици;
4. събират информация относно основанията за планираните или извършените операции
и сделки;
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5. изискват одобрение от служител на вис
ша ръководна длъжност на лицето по чл. 4 за
установяване или за продължаване на делови
взаимоотношения с лица от държавите по
ал. 3 и 5;
6. поставят под текущо и разширено наб
л юден ие делови т е си в за и моо т ношен и я,
операциите и сделките с лица от тези държави, като повишават броя и честотата на
извършваните проверки и идентифицират
схеми на сделки и операции, които налагат
допълнително проучване;
7. други мерки по преценка от лицето по
чл. 4 съобразно установения риск.“
§ 15. Създава се чл. 46а:
„Чл. 46а. (1) При делови взаимоотношения,
операции и сделки с лица от държави по чл. 46,
при установен по реда на глава седма по-висок
риск от изпиране на пари или финансиране
на тероризъм и когато е приложимо, лицата
по чл. 4 изискват първото плащане да се
извършва през сметка на името на клиента
в кредитна институция, по отношение на
която се прилагат изисквания за комплексна
проверка на клиента, отговарящи най-малко
на изискванията на този закон и на правилника за прилагането му или покриващи тези
изисквания чрез други средства.
(2) В случаите на установен по реда на
глава седма по-висок риск от изпиране на
пари или финансиране на тероризъм и когато е приложимо, в допълнение към мерките
по ал. 1 и мерките по чл. 46 лицата по чл. 4
прилагат една или повече от следните мерки
по отношение на делови взаимоотношения,
операции и сделки с лица от държави по чл. 46:
1. прилагане на допълнителни елементи на
мерките за разширена комплексна проверка;
2. въвеждане на разширени и подходящи
механизми за докладване или систематично
докладване на сделки или операции;
3. ограничаване на деловите взаимоотношения или сделките и операциите с лица от
съответните държави по чл. 46.
(3) При установена необходимост от прилагане на мерки по ал. 2 лицата по чл. 4
уведомяват съответния орган за надзор и
дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“. В тези
случаи съответният орган за надзор уведомява
незабавно Европейската комисия. Когато няма
орган за надзор върху дейността на лицето
по чл. 4, Европейската комисия се уведомява от дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“.
Лицата по чл. 4 прилагат мерките по ал. 2,
след като бъдат информирани от съответния
орган за надзор или от дирекция „Финансово
разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, че Европейската комисия
е уведомена.
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(4) В случаите на установен по реда на
глава седма по-висок риск от изпиране на
пари или финансиране на тероризъм и когато
е приложимо, дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална
сигурност“ или съответният орган за надзор
прилагат една или повече от следните мерки
съобразно своята компетентност:
1. отказват създаването на дъщерни предприятия, клонове или представителства на
лица от съответната държава по чл. 46 или
предприемат други подходящи мерки, за да
отчетат факта, че съответното лице е от държава по чл. 46;
2. отказват на лицата по чл. 4 да създават
клонове или представителства в съответната
държава по чл. 46 или предприемат други
подходящи мерки, за да отчетат по друг начин
факта, че съответният клон или представителство ще бъде в държава по чл. 46;
3. дават задължителни указания за прилагане на повишени изисквания по отношение
на надзора или външния одит за клонове и
дъщерни предприятия на лица от съответната
държава по чл. 46;
4. въвеж дат пови шен и изиск ва н и я по
отношение на външния одит на финансови
конгломерати по отношение на всички техни
клонове и дъщерни предприятия, установени
в съответната държава по чл. 46;
5. дават задължителни указания на лицата
по чл. 4 да извършат преглед и да изменят или,
ако е необходимо, да прекратят кореспондентски отношения с институции – респонденти
в съответната държава по чл. 46.
(5) При определянето на нивото на риска
по ал. 2 и 4 се отчита относима информация
от механизми за взаимни оценки, подробни
доклади за оценка или публикувани доклади
за последващи мерки от съответните международни организации с компетентност в
сферата на превенцията и предотвратяването
на изпирането на пари и финансирането на
тероризма. В тези случаи се прилага чл. 51,
ал. 2.
(6) Дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“
и органите за надзор се информират взаимно
за случаите на установена необходимост от
прилагане на мерки по ал. 4 и уведомяват
Европейската комисия преди прилагането на
такива мерки.“
§ 16. В чл. 47 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Лицата по чл. 4 поставят под текущо
и разширено наблюдение всички сложни или
необичайно големи сделки или операции, всички сделки или операции, които се извършват
по необичайни схеми, както и всички сделки
и операции, които нямат явна икономическа
или законна цел, която може да се установи
с оглед на информацията на разположение на
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лицето по чл. 4, или не съответстват на наличната информация за клиента. В тези случаи
лицата по чл. 4 осъществяват по-интензивно
по степен и характер наблюдение на деловите
взаимоотношения с оглед на преценка, дали
сделките или операциите са съмнителни.
Това наблюдение може да включва по-често
и по-задълбочено наблюдение на деловите
взаимоотношения съобразно риска.“
2. В ал. 3, изречение второ думата „доклад
ване“ се заменя с „уведомяване“.
§ 17. В чл. 53 се създава ал. 8:
„(8) В случаите по ал. 7 идентифицирането на клиента и проверката на идентификационните данни може да се извършват и
чрез средства за електронна идентификация,
съответни удостоверителни услуги, предвидени в Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО (ОВ, L 257/73 от
28 август 2014 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕС) № 910/2014“, или по друг признат с
нормативен акт начин за електронна идентификация или квалифицирана удостоверителна
услуга по смисъла на същия регламент, при
условие че са изпълнени изискванията на този
закон и на правилника за прилагането му по
отношение на идентифицирането на клиента
и проверката на идентификацията.“
§ 18. В чл. 54 се създава ал. 8:
„(8) Когато е приложимо, идентифицирането на клиента и проверката на идентификационните данни може да се извършват и
чрез средства за електронна идентификация,
съответни удостоверителни услуги, предвидени в Регламент (ЕС) № 910/2014 или по друг
признат с нормативен акт начин за електронна
идентификация или квалифицирана удостоверителна услуга по смисъла на същия регламент,
при условие че са изпълнени изискванията на
този закон и на правилника за прилагането
му по отношение на идентифицирането на
клиента и проверката на идентификацията.“
§ 19. В чл. 56, ал. 1, т. 2 накрая се добавя
„и събраните данни и информация по чл. 53,
ал. 8 и чл. 54, ал. 8“.
§ 20. В чл. 59, ал. 1, т. 3 накрая се поставя тире и се добавя „когато събраната чрез
способите по т. 1 и 2 информация е недостатъчна за идентифицирането на физическото
лице, което е действителен собственик на
клиент – юридическо лице или друго правно
образувание, както и когато прилагането на
способите по т. 1 и 2 е довело до противоречива информация“.
§ 21. В чл. 60 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
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„(2) Когато идентифицираният действителен
собственик е висшият ръководен служител
съгласно § 2, ал. 5 от допълнителните разпоредби, в допълнение към мерките за проверка на идентификацията по чл. 55 лицата
по чл. 4 съхраняват данни за предприетите
действия за проверка на идентификацията,
както и за всички констатирани при проверката трудности.“
§ 22. В чл. 63 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) Действителните собственици на учредените на територията на Република Българи я юри ди ческ и лица и д ру г и п ра вни
образувания са длъжни да предоставят на
тези лица и други правни образувания или
на физическите лица за контакт по ал. 4, т. 3
цялата информация, която е необходима за
изпълнение на задълженията по ал. 1 – 6 и
по чл. 61 и 62 на учредените на територията
на Република България юридически лица и
други правни образувания и на физическите
лица за контакт по ал. 4, т. 3.“
2. Досегашните ал. 7, 8, 9 и 10 стават съответно ал. 8, 9, 10 и 11.
§ 23. В чл. 66, ал. 2 се създава ново изречение второ: „Изясняването на произхода на
средствата може да се извърши чрез писмена
декларация от клиента или от неговия законен представител или пълномощник и при
извършване на случайна сделка или операция,
когато прилагането на два от способите по
ал. 1 е невъзможно.“, а досегашното изречение
второ става изречение трето.
§ 24. В чл. 67 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „включително данните и информацията, получени съгласно чл. 53, ал. 8 и чл. 54,
ал. 8“.
2. В ал. 2 и 3 думите „началото на календарната година, следваща годината“ се
заменят с „датата“.
§ 25. В чл. 68, ал. 3 след думите „тероризма информация“ се поставя запетая и се
добавя „включително относно поддържането
от тях към момента или през предхождащия
запитването 5-годишен период на делови
взаимоотношения с определени лица, както
и относно естеството на тези взаимоотношения, посредством сигурни канали“ и думите
„ал. 12“ се заменят с „ал. 13“.
§ 26. В чл. 71 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 5 накрая се поставя запетая и се
добавя „групирани по държави“;
б) създават се т. 7 – 10:
„7. данни, с които се установяват човешките ресурси, определени за дирекция „Фи-
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нансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“ за изпълнението
на законоустановените є правомощия в сферата на превенцията и противодействието
на изпирането на пари и финансирането на
тероризма;
8. данни, с които се установяват човешките
ресурси, определени за останалите органи,
институции и служби по ал. 1 за изпълнението на законоустановените им правомощия в
сферата на превенцията и противодействието
на изпирането на пари и финансирането на
тероризма, доколкото тази информация е
налична;
9. данни за броя на извършените проверки
на място от контролните органи по чл. 108,
ал. 2, данни за броя на извършените проверки
по документи по чл. 108, ал. 8 и данни за броя
на установените при проверките нарушения
и за наложените санкции или принудителни
административни мерки;
10. данни за броя на извършените проверки
на място от органите за надзор по чл. 108,
ал. 6 и 7, данни за броя на предприетите
действия по дистанционен надзор и данни
за броя на установените при тях нарушения
и за наложените санкции или принудителни
административни мерки.“
2. В ал. 3 думите „Данните по ал. 2, т. 1,
2, 4 и 6“ се заменят с „Данните по ал. 2, т. 1,
2, 4, 6, 8 и 10“ и думите „на годишна база до
края на февруари“ се заменят с „на годишна
база до края на месец февруари“.
3. В ал. 4:
а) в изречение първо накрая се добавя „на
годишна база“;
б) в изречение второ думите „данните по
ал. 2, т. 1, 2, 4 и 6“ се заменят с „данните по
ал. 2, т. 1, 2, 4, 6, 8 и 10“.
4. В ал. 5 след думата „предоставят“ се
добавя „на годишна база“.
§ 27. В чл. 72, ал. 6 и 7 думите „докладването на съмнение“ се заменят с „уведомяването
за съмнение“.
§ 28. В чл. 75 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, изречение първо думата „докладвани“ се заменя със „за които е получено
уведомление“.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 29. В чл. 80 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Забраната по ал. 1 не е пречка за разкриването на информация между лица по чл. 4,
т. 1 – 3, 5 и 8 – 11 и кредитни и финансови
институции от държави членки, при условие
че принадлежат към една и съща група, или
между лицата по чл. 4, т. 1 – 3, 5 и 8 – 11 и
техните клонове и дъщерни предприятия, намиращи се в трети държави, при условие че
тези клонове и дъщерни предприятия спазват
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изцяло политиките и процедурите в рамките на групата, включително процедурите за
обмен на информация в рамките на групата,
в съответствие с чл. 104 и че политиките и
процедурите в рамките на групата отговарят
на изискванията на този закон.“
2. Създава се ал. 8:
„(8) Достъпът на субектите на лични данни
до обработваните за целите на превенцията на
изпиране на пари и финансиране на тероризма
техни лични данни от лицата и органите по
ал. 1 се ограничава до степента, в която това се
налага за ефективното прилагане на забраната
по ал. 1, и доколкото същото е необходимо и
пропорционално спрямо законните интереси
на тези лица.“
§ 30. В чл. 81 се правят следните допълнения:
1. В ал. 2 след думите „анализи или“ се
поставя запетая и се добавя „при изключителни обстоятелства, когато разкриването на
информацията би довело до последствия, явно
непропорционални на законните интереси на
физическо или юридическо лице, или“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Компетен т ни те органи, пол у чи ли
информация от дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална
сигурност“ по реда на този закон, не могат
да използват получената информация за цели,
различни от тези, за които е предоставена.“
§ 31. В чл. 83 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „и финансирането на тероризма“ се добавя „от лицата по
чл. 4, дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“,
органите за надзор и другите компетентни
органи по този закон“ и се създава изречение
второ: „Събраните при условията и по реда
на този закон и Закона за мерките срещу
финансирането на тероризма лични данни
не могат да бъдат обработвани от лицата по
чл. 4, дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“,
органите за надзор и другите компетентни
органи по този закон за цели, различни от
превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма.“
2. Създават се нови ал. 3 и 4:
„(3) Преди установяването на делово взаимоотношение или извършване на случайна
сделка или операция лицата по чл. 4 предоставят на клиентите информация за целите, за
които ще се обработват личните им данни.
(4) Лицата по чл. 4 изтриват или унищожават обработваните от тях лични данни
след изтичането на срока за съхранение по
чл. 67, ал. 1, 6 и 7, освен ако специален закон
не предвижда друго.“
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3. Досегашната ал. 3 става ал. 5 и в нея след
думите „Национална сигурност“ се поставя
запетая и се добавя „органите за надзор и
другите компетентни органи по този закон“.
4. Досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 32. В чл. 86 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Подаването на уведомление по чл. 72
или на вътрешен сигнал за съществуващо
съмнение за изпиране на пари не е основание
за прекратяване на трудовото или служебното
правоотношение на лицето, подало уведомлението или сигнала, или за прилагане на
други дисциплинарни мерки или санкции
спрямо него.“
2. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Лице, което е уволнено или на което
са наложени други дисциплинарни мерки, или
по отношение на което са отправени заплахи
или предприети други действия, водещи до
психически или физически тормоз, заради
това, че е подало уведомление по чл. 72 или
вътрешен сигнал за съществуващо съмнение
за изпиране на пари, има право на обезщетение за претърпените от него имуществени и
неимуществени вреди по съдебен ред, наред с
правата за защита от незаконно уволнение и
други права за защита срещу неравностойно
или дискриминационно третиране.
(5) Лицата по чл. 4 осигуряват подходящи
мерки за защита на своите служители и лица
в сходно положение, ангажирани в тяхната
дейност на друго основание, които подават
вътрешни сигнали за потенциални или действително извършени нарушения на този закон,
Закона за мерките срещу финансирането на
тероризма и актовете по прилагането им,
по определен, независим и анонимен начин,
пропорционален на размера и естеството на
стопанската дейност на задълженото лице.“
§ 33. В чл. 87 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думата „класифицирана“ се заличава.
2. Алинея 3 се отменя.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Предоставената от дирек ци я „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция
„Национална сигурност“ по реда на ал. 2
информация, както и нейният източник, не
може да се разкриват на лицата, за които се
отнася информацията, или на трето лице.“
§ 34. В чл. 90, ал. 8 след думите „данъчни
престъпления“ се добавя „или други предикатни престъпления“.
§ 35. В чл. 93 ал. 3 се изменя така:
„(3) Дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“
предоставя предварителното си съгласие за
разкриване на информацията, предоставена
на звеното за финансово разузнаване на друга
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държава по реда на този раздел, на друг орган, институция или служба своевременно и
във възможно най-голяма степен. Дирекция
„Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ може да откаже
да предостави предварителното си съгласие
за разкриване на информацията, предоставена по реда на този раздел, само ако това
би могло да навреди на текущо разследване
или би довело до последствия, които са явно
непропорционални на законните интереси
на физическо или юридическо лице или на
Република България. Отказът се мотивира за
всеки конкретен случай.“
§ 36. В чл. 94 се създава ал. 5:
„(5) Дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“
предоставя данни на лице за контакт във
връзка с обмен на информация по реда на
този раздел. В случай на промяна данните се
актуализират своевременно.“
§ 37. В чл. 97 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създават т. 6 и 7:
„6. подготовка на доклад относно институционалната структура и основните процедури на националната система за превенция
и предотвратяване изпирането на пари и
финансирането на тероризма, включително по отношение на дирекция „Финансово
разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, Националната агенция за
приходите и Прокуратурата на Република
България, относно наличните човешки и
финансови ресурси, доколкото тази информация е налична;
7. подготовка на доклад относно националните усилия и човешките и финансовите ресурси, ангажирани в превенцията и
противодействието на изпирането на пари и
финансирането на тероризма.“
2. В ал. 2:
а) след думите „националната оценка на
риска“ се добавя „и нейните актуализации“;
б) създават се изречения второ и трето: „Резюме на оценката на риска, което не съдържа
класифицирана информация, се публикува на
интернет страницата на Държавна агенция
„Национална сигурност“. Резюмето може да
се публикува и на интернет страниците на
държавните органи и институции по чл. 96,
ал. 3.“
3. В ал. 4:
а) след думите „националната оценка на
риска“ се добавя „и нейните актуализации“;
б) създава се изречение второ: „При получаване на допълнителна относима информация,
предоставена от друга държава членка, същата
се отчита от междуведомствената работна
група по чл. 96, ал. 1 при изпълнението на
задачите є.“
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4. Създава се ал. 6:
„(6) Работната група по чл. 96, ал. 1 може
да вземе решение по целесъобразност за
предоставяне на допълнителна информация
на компетентните органи на друга държава
членка, когато по повод на получени резултати
от оценки на риска на тази държава и техните
актуализации бъде установено наличието на
относима към съответната оценка или нейната
актуализация информация.“
§ 38. В чл. 101, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 15 се изменя така:
„15. разпределението на отговорността на
представителите и служителите на лицето по
чл. 4, както и на лицата в сходно положение,
ангажирани в неговата дейност на друго основание, за изпълнението на задълженията,
установени в този закон, в Закона за мерките
срещу финансирането на тероризма и в актовете по прилагането им, както и данни за
контакт с лицето по чл. 4 и с отговорните му
представители и служители и лица в сходно
положение, ангажирани в неговата дейност на
друго основание, за целите на този закон, на
Закона за мерките срещу финансирането на
тероризма и на актовете по прилагането им;“.
2. В т. 16 след думата „служители“ се добавя
„или лица в сходно положение, ангажирани в
неговата дейност на друго основание“ и накрая
се поставя запетая и се добавя „включително
сигнали за съществуващо съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризма“.
§ 39. В чл. 108 ал. 6 се изменя така:
„(6) Контрол за спазване на изискванията
на чл. 7 – 9, глава втора, глава трета, раздел
I, глава седма, раздел II и глава осма се упражнява чрез прилагане на основан на риска
подход съгласно чл. 114, ал. 1 и съответно от:
1. Българската народна банка – по отношение на:
а) лицензираните от нея лица по чл. 4, т. 1,
предложение второ, включително клонове на
кредитни институции от трета държава, както
и по отношение на установени на територията
на Република България клонове на кредитни
институции, лицензирани в други държави
членки в случаите, посочени в Закона за
кредитните институции;
б) лицензираните от нея лица по чл. 4,
т. 2, включително по отношение на дейността им чрез представители на територията на
Република България, както и по отношение
на установени на територията на Република
България клонове на платежни институции и
дружества за електронни пари, лицензирани
в други държави членки;
2. Комисията за финансов надзор – по отношение на лицата по чл. 4, т. 5, 8 – 11, 30 и 31;
3. Държавната комисия по хазарта – по
отношение на лицата по чл. 4, т. 21.
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При осъществяване на контрола Българската народна банка, Комисията за финансов
надзор и Държавната комисия по хазарта
извършват дистанционен надзор и проверки
на място.“
§ 40. Създава се чл. 108а:
„Чл. 108а. (1) Дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална
сигурност“ предоставя на Европейската комисия списък на органите за надзор, съдържащ
и данни за връзка с тях.
(2) Органите за надзор по ал. 1 предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“
необходимата информация за включването є
в списъка по ал. 1.
(3) Органите за надзор по ал. 1 уведомяват
своевременно дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална
сигурност“ за настъпили промени в данните
и информацията в списъка по ал. 1. В тези
случаи дирекцията информира своевременно
Европейската комисия за настъпилите промени, като предоставя актуализиран списък.
(4) Органите за надзор по ал. 1, в рамките
на своите правомощия, служат като звено за
контакт със съответните компетентни органи
на други държави членки.
(5) Българската народна банка и Комисията за финансов надзор служат като звено
за контакт с европейските надзорни органи.“
§ 41. Създава се чл. 111а:
„Чл. 111а. При осъществяването на контрол
по чл. 108, ал. 6 по отношение на лица, които
са част от група, Българската народна банка и
Комисията за финансов надзор си сътрудничат
с компетентните органи за надзор в съответните държави членки, в които са установени
предприятията – част от групата, съответно
в които е установено предприятието майка
на задължения субект.“
§ 42. В чл. 115 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 изречение второ се изменя така:
„Информацията може да включва и информация за подадени от служители или лица в
сходно положение, ангажирани с дейността на
лицата по чл. 4 на друго основание, сигнали
по ал. 9 за потенциални или действително
извършени нарушения на този закон, Закона
за мерките срещу финансирането на тероризма
и актовете по прилагането им.“
2. В ал. 6 след думите „лицата по чл. 4“
се поставя запетая и се добавя „или от лица
в сходно положение, ангажирани с дейността
на лицата по чл. 4 на друго основание“.
3. Създава се нова ал. 9:
„(9) Дирекция „Финансово разузнаване“ на
Държавна агенция „Национална сигурност“ и
органите за надзор по чл. 108, ал. 6 приемат и
прилагат подходящи и ефективни процедури
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за приемането на сигнали за потенциални
или действително извършени нарушения на
този закон, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им, подадени от служители или лица
в сходно положение, ангажирани с дейността
на лицата по чл. 4 на друго основание, и за
предприемане на последващи действия по тях,
които включват най-малко следното:
1. специален ред за приемане на сигнали и
предприемане на последващи действия по тях;
2. защита на личните данни на лицето,
което подава сигнал за нарушението, и на
лицето, за което се сигнализира, че е извършило нарушението;
3. че сигналите са взети предвид и при
необходимост са изпратени на други компетентни органи;
4. поверителност на подаваната информация, освен когато разкриването є се изисква
от закона в случаите на образувано административно или наказателно производство.“
4. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея
след думите „лице по чл. 4“ се поставя запетая
и се добавя „или от лице в сходно положение,
ангажирано с дейността на лицето по чл. 4
на друго основание“.
§ 43. В чл. 117, ал. 2, т. 1 навсякъде думите
„и 12 – 35“ се заменят с „и 12 – 39“.
§ 44. В чл. 119, ал. 2, т. 1 навсякъде думите
„и 12 – 35“ се заменят с „и 12 – 39“.
§ 45. В чл. 122 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Държавна агенция „Национална сигурност“, Българската народна банка, Комисията
за финансов надзор и Държавната комисия
по хазарта публикуват своевременно на официалните си интернет страници информация
за влезлите в сила актове за прилагане на
предвидените в този закон принудителни
административни мерки и наказателни постановления, с които са наложени наказания за
нарушения на този закон и на правилника за
прилагането му. В публикациите се съдържа
информация за нарушителя, вида и естеството
на нарушението и вида на наложената мярка
или наказание и неговия размер. На публикуване подлежи и информация за съдебните
актове, с които са отменени влезли в сила наказателни постановления след възобновяване
на административнонаказателно производство
по чл. 70 от Закона за административните
нарушения и наказания.
(2) Когато след оценяване на обстоятелствата по конкретния случай председателят на
Държавна агенция „Национална сигурност“
или органът за надзор по ал. 1, съответно
неговият ръководител прецени, че публикуването на лични данни за физическото лице
или на идентификационни данни за юридическото лице, на което е наложено наказание
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или мярка, е непропорционално на целта на
този закон или на Закона за мерките срещу
финансирането на тероризма, или може да
застраши стабилността на финансовите пазари
или висящо наказателно производство, органите по ал. 1 предприемат следните мерки:
1. отлагат публикуването на информация за
наложено наказание или мярка до отпадане
на основанията за непубликуването є;
2. публикуват информация за наложено
наказание или мярка без лични данни – за
физическото лице, или на идентификационни
данни – за юридическото лице, на което е
наложено наказание или мярка, ако подобно
анонимно публикуване гарантира ефективна
защита на съответните данни; в този случай
публикуването на тези данни може да бъде
отложено за разумен срок, ако се смята, че
след изтичането на този срок основанията за
анонимно публикуване ще отпаднат;
3. не публикуват информация за наложеното
наказание или мярка, в случай че мерките по
т. 1 и 2 се считат за недостатъчни, за да се
гарантира, че стабилността на финансовите
пазари няма да бъде изложена на риск или
за да се гарантира пропорционалността на
публикуването по отношение на мерки, за
които се смята, че са незначителни по своя
характер.“
2. Алинеи 3 и 4 се отменят.
3. В ал. 5 запетаята след думите „ал. 2“ и
думите „т. 2 и 3 и ал. 4“ се заличават.
4. В ал. 7 след думите „прилагането му“ се
добавя „както и за всички приложени спрямо
тези лица принудителни административни
мерки по този закон“.
§ 46. В ч л. 123, а л. 2 д у м и т е „ч л. 63,
ал. 1 – 6“ се заменят с „чл. 63, ал. 1 – 7“.
§ 47. В допълнителните разпоредби се
правят следните допълнения:
1. В § 1:
а) в т. 8 накрая се добавя „с изключение на
паричната стойност, посочена в чл. 34, ал. 5,
т. 1 и 2 от същия закон“;
б) създават се т. 23, 24 и 25:
„23. „Престъпление, от което е придобито
имуществото“ по смисъла на чл. 2, ал. 1 е
всяко престъпление по българското законодателство.
24. „Виртуални валути“ са цифрово представяне на стойност, която не се емитира или
гарантира от централна банка или от публичен
орган, не е непременно свързана със законово
установена валута и няма правния статут на
валута или на пари, но се приема от физичес
ки или юридически лица като средство за
обмяна и може да се прехвърля, съхранява
и търгува по електронен път.
25. „Доставчик на портфейл, който предлага
попечителски услуги“ е физическо или юридическо лице или друго правно образувание,
което предоставя услуги за опазване на частни
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криптографски ключове от името на своите
клиенти за притежаването, съхраняването и
прехвърлянето на виртуални валути.“
2. В § 3 накрая се добавя „и изискванията
на Директива (ЕС) 2018/843 на Европейския
парламент и на Съвета от 30 май 2018 г. за
изменение на Директива (ЕС) 2015/849 за
предотвратяване използването на финансовата
система за целите на изпирането на пари и
финансирането на тероризма и за изменение
на директиви 2009/138/ЕО и 2013/36/ЕС (ОВ,
L 156/43 от 19 юни 2018 г.)“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 48. (1) В срок 5 месеца от влизането в сила
на този закон органите за надзор по смисъла
на § 1, т. 11 от допълнителните разпоредби
предоставят на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална
сиг у рност“ необходимата информаци я за
включването є в списъка по чл. 108а, ал. 1.
(2) В срок 6 месеца от влизането в сила на
този закон дирекция „Финансово разузнаване“
на Държавна агенция „Национална сигурност“
предоставя на Европейската комисия списъка
по чл. 108а, ал. 1.
§ 49. В Закона за мерките срещу финансирането на тероризма (обн., ДВ, бр. 16 от 2003 г.;
изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 19 от 2005 г., бр. 59
от 2006 г., бр. 92 и 109 от 2007 г., бр. 28 и 36
от 2008 г., бр. 33 и 57 от 2011 г., бр. 38 и 102
от 2012 г., бр. 27 и 81 от 2016 г., бр. 7 и 27 от
2018 г. и бр. 42 от 2019 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 9:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) Лицата по чл. 4 от Закона за мерките
срещу изпирането на пари прилагат мерките по чл. 3, т. 1 – 4 от същия закон с оглед
превенция на използването на финансовата
система за целите на финансирането на тероризма при условията и по реда на чл. 5 – 9,
глава втора, глава трета и глава седма от
Закона за мерките срещу изпирането на пари
и на този закон.“;
б) алинея 3 се изменя така:
„(3) При съмнение и/или узнаване за финансиране на тероризъм лицата по чл. 4 от
Закона за мерките срещу изпирането на пари
са длъжни да уведомят незабавно и дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна
агенция „Национална сигурност“ преди извършване на операцията или сделката, като
забавят нейното осъществяване в рамките
на допустимия срок съгласно нормативните
актове, уреждащи съответния вид дейност. В
уведомлението лицата по чл. 4 от Закона за
мерките срещу изпирането на пари посочват
максималния срок, в който операцията или
сделката може да се отложат. В тези случаи
дирекцията упражнява правомощията си по
чл. 74 и 90 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.“;
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в) в ал. 6 думите „ал. 3 и от държавен орган“ се заменят с „чл. 4 от Закона за мерките
срещу изпирането на пари, и от техни служители, които не отговарят за прилагането на
мерките срещу финансирането на тероризма,
от държавен орган“;
г) в ал. 7 думите „ал. 3“ се заменят с „чл. 4 от
Закона за мерките срещу изпирането на пари“;
д) в ал. 11 изречение второ се изменя така:
„Подаването на уведомление по ал. 6 или на
вътрешен сигнал за съществуващо съмнение
за финансиране на тероризъм не е основание
за прекратяване на трудовото или служебното
правоотношение на лицето, подало уведомлението или сигнала, или за прилагане на
други дисциплинарни мерки или санкции
спрямо него.“;
е) създава се нова ал. 12:
„(12) Лице, което е уволнено или на което
са наложени други дисциплинарни мерки, или
по отношение на което са отправени заплахи
или предприети други действия, водещи до
психически или физически тормоз, заради
това, че е подало уведомление по ал. 6 или
вътрешен сигнал за съществуващо съмнение за
финансиране на тероризъм, има право на обезщетение за претърпените от него имуществени
и неимуществени вреди по съдебен ред, наред
с правата за защита от незаконно уволнение и
други права за защита срещу неравностойно
или дискриминационно третиране.“;
ж) досегашната ал. 12 става ал. 13 и в нея
думите „и по чл. 88 от същия закон“ се заменят с „от същия закон и органите по ал. 6“ и
след думите „ал. 7“ се добавя „и 8“;
з) досегашните ал. 13 и 14 стават съответно ал. 14 и 15 и в тях думите „докладването
на съмнение“ се заменят с „уведомяването“;
и) досегашната ал. 15 става ал. 16.
2. В чл. 9а, ал. 3 думата „класифицирана“
се заличава и думите „ал. 3 и 4“ се заменят
с „ал. 4“.
3. В чл. 9б ал. 5 се отменя.
4. В чл. 15:
а) в ал. 1 думите „чл. 9, ал. 1, 3 – 5, 8, 10
и 12 – 14“ се заменят с „чл. 9, ал. 1 – 5, 8, 10
и 13 – 15“;
б) алинея 10 се изменя така:
„(10) Държ а вна а г ен ц и я „На ц иона л на
сигурност“, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор и Държавната
комисия по хазарта публикуват своевременно
на официалните си интернет страници информация за влезлите в сила актове за прилагане
на предвидените в този закон принудителни
административни мерки и наказателни постановления, с които са наложени наказания за
нарушения на този закон. В публикациите се
съдържа информация за нарушителя, вида и
естеството на нарушението и вида на наложената мярка или наказание и неговия размер.
На публикуване подлежи и информация за
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съдебните актове, с които са отменени влезли в сила наказателни постановления след
възобновяване на административнонаказателно производство по чл. 70 от Закона за
административните нарушения и наказания.
Публикуването се извършва при условията и
по реда на чл. 122 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари. Дирекция „Финансово
разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ информира Европейските
надзорни органи за всички наложени на лица
по чл. 4, т. 1 – 11 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари административни наказания за нарушения на този закон, както и
за всички приложени спрямо тези лица принудителни административни мерки по този
закон, включително за всяко обжалване по
тях и резултатите от него.“
§ 50. В Закона за регистър БУЛСТАТ (обн.,
ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.,
бр. 34 от 2006 г., бр. 42 от 2007 г., бр. 82 и 95
от 2009 г., бр. 28 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г.,
бр. 15 от 2013 г., бр. 12 от 2015 г., бр. 8 и 74 от
2016 г., бр. 85 от 2017 г. и бр. 27 и 57 от 2018 г.)
в глава четвърта, раздел II се създава чл. 35а:
„Чл. 35а. Агенцията по вписванията осигурява оперативна съвместимост на регистър
БУЛСТАТ в рамките на системата за взаимно
свързване на регистрите, създадена с чл. 22,
параграф 2 от Директива (ЕС) 2017/1132 на
Европейския парламент и на Съвета от 14 юни
2017 г. относно някои аспекти на дружественото право (ОВ, L 169/46 от 30 юни 2017 г.).“
§ 51. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38 и
44 от 2012 г., бр. 52, 70 и 109 от 2013 г., бр. 22,
27, 35 и 53 от 2014 г., бр. 14, 22, 50, 62 и 94 от
2015 г., бр. 33, 59, 62, 81, 95 и 98 от 2016 г., бр. 63,
97 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 16, 20, 22, 51, 77,
98 и 106 от 2018 г. и бр. 37, 42 и 83 от 2019 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 56 се създават ал. 11 – 14:
„(11) Физически и юридически лица могат
да получават при поискване информация от
БНБ за съдържащата се за тях информация
в системата при условията и по реда на наредбата по ал. 4.
(12) Достъпът до системата на институциите
по ал. 1 и органите по ал. 3 се осъществява
във връзка с изпълнение на служебните им
задължения по повод на конкретни проверки.
(13) Право на достъп до системата имат
лицата, които управляват и представляват
институциите по ал. 1 и органите по ал. 3, или
оправомощени от тях длъжностни лица при
спазване на задължение за опазване тайната
на получената информация. Институциите по
ал. 1 и органите по ал. 3 приемат и прилагат
вътрешни правила за ефективен контрол върху оправомощените лица с право на достъп
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до информацията по ал. 1 и за въвеждане на
вътрешна организация за спазване на изиск
ванията по ал. 12.
(14) Институциите по ал. 1 и органите по
ал. 3 отговарят за създаването и поддържането
на специален регистър, в който регистрират
данни за извършените проверки, като записите
в него се съхраняват 5 години от датата на
направената проверка.“
2. В чл. 56а:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Българската народна банка създава и
поддържа електронна информационна система,
съдържаща данни за номерата на банковите
сметки и на платежните сметки с международен номер на банкова сметка (IBAN), водени
от банки, платежни институции и дружества
за електронни пари, титулярите на сметки
и упълномощените да се разпореждат със
сметките лица, действителните собственици
на титулярите на сметки, наличие на запори
по сметки, както и за лицата, наематели на
сейфове в банки, и техните пълномощници.“;
б) в ал. 2 след думата „Банките“ се поставя
запетая и се добавя „платежните институции
и дружествата за електронни пари“;
в) в ал. 3 се създава т. 12:
„12. Комисията за финансов надзор.“;
г) в ал. 4 накрая се добавя „при условията
и по реда на наредбата по ал. 8“;
д) в ал. 5:
аа) след думите „конкретни проверки“ се
поставя точка и текстът докрая се заличава;
бб) създава се изречение второ: „Органите
и институциите по ал. 3 отговарят за създаването и поддържането на специален регистър,
в който регистрират данни за извършените
проверки, като записите в него се съхраняват
5 години от датата на направена проверка.“;
е) в ал. 6, изречение второ накрая се добавя
„и за въвеждане на вътрешна организация за
спазване на изискванията по ал. 5“;
ж) в ал. 8 след думата „банките“ се поставя
запетая и се добавя „платежните институции
и дружествата за електронни пари“;
з) в ал. 9 думите „банковата сметка“ се
заменят със „сметката по ал. 1“;
и) в ал. 11 думите „по ал. 3, т. 1 – 9“ се
заменят с „по ал. 3, т. 1 – 9 и 12“.
3. В чл. 79 се създава ал. 14:
„(14) Като орган за надзор Българската
народна банка упражнява правомощията по
чл. 108, ал. 4 и 6 от Закона за мерките срещу
изпирането на пари и по чл. 9а, ал. 2 от Закона
за мерките срещу финансирането на тероризма.“
4. В чл. 103, ал. 2 се създава нова т. 21:
„21. изиска представяне на план за привеждане в съответствие с изискванията на
този закон, Регламент (ЕС) № 575/2013 и актовете по прилагането им и определи срок за
изпълнението му, както и да изиска промени
в обхвата и срока на плана;“.
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§ 52. В Закона за платежните услуги и платежните системи (обн., ДВ, бр. 20 от 2018 г.;
изм., бр. 17, 37 и 42 от 2019 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 154 се създава ал. 6:
„(6) Като орган за надзор БНБ упражнява
правомощията по чл. 108, ал. 4 и 6 от Закона за мерките срещу изпирането на пари и
по чл. 9а, ал. 2 от Закона за мерките срещу
финансирането на тероризма.“
2. Създава се чл. 159а:
„Предоставяне на информация на компетентен орган на трета държава
Чл. 159а. Лицата по чл. 158, ал. 1 могат
да предоставят информация, представляваща
професионална тайна, на компетентен орган
за надзор над платежни институции и дружества за електронни пари на трета държава
въз основа на споразумение по чл. 160а и при
условие че:
1. получателят осигурява най-малко същата
защита на предоставената информация като
предвидената в този закон;
2. получателят има правомощие и е съгласен да предоставя информация от същия вид
при поискване от БНБ;
3. обмяната на информация има за цел
изпълнението на надзорните функции на
посочения орган за надзор;
4. получателят има основателна потребност
от исканата информация.“
3. Създава се чл. 160а:
„Надзорно сътрудничество с компетентен
орган на трета държава
Чл. 160а. При упражняване на надзорните
си функции БНБ може да сключва споразумения със съответните компетентни органи
за надзор над платежни институции и дружества за електронни пари на трети държави за
сътрудничество и обмяна на информация на
реципрочна основа при поемане на задължение за запазване на професионалната тайна.“
§ 53. В Закона за Националната агенция за
приходите (обн., ДВ, бр. 112 от 2002 г.; изм.,
бр. 114 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 105 от
2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 12, 32, 42 и 95 от
2009 г., бр. 15, 51, 54, 97, 98 и 99 от 2010 г., бр. 38
и 94 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г., бр. 60, 94 и
95 от 2015 г., бр. 58 и 105 от 2016 г., бр. 103 от
2017 г., бр. 7 и 38 от 2018 г. и бр. 13 от 2019 г.)
в чл. 25а ал. 3 се отменя.
§ 54. В Закона за пазарите на финансови
инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.; попр.,
бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 24 и 98 от 2018 г. и
бр. 17 и 83 от 2019 г.) в чл. 91, ал. 2, т. 7 думите
„директора на Главна дирекция „Национална полиция“ или до директора на областна
дирекция на Министерството на вътрешните
работи“ се заменят с „директорите на Главна
дирекция „Борба с организираната престъпност“, Главна дирекция „Национална полиция“
или до директора на областна дирекция на
Министерството на вътрешните работи“.
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§ 55. В Закона за ограничаване на плащанията в брой (обн., ДВ, бр. 16 от 2011 г.; изм.,
бр. 109 от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 95
от 2015 г., бр. 63 от 2017 г. и бр. 31 от 2018 г.)
в чл. 3, ал. 1 т. 2 се изменя така:
„2. на стойност под 10 000 лв., но могат да
се разглеждат като част от свързани помежду
си платежни операции на едно и също основание, чиято обща стойност е равна на или
надвишава 10 000 лв.“
§ 56. В Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ (обн., ДВ, бр. 109 от
2007 г.; изм., бр. 69 и 94 от 2008 г., бр. 22, 35,
42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16, 80 и 97 от 2010 г.,
бр. 9 и 100 от 2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 15,
30, 52, 65 и 71 от 2013 г., бр. 53 от 2014 г.,
бр. 14, 24 и 61 от 2015 г., бр. 15, 101, 103 и 105
от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 7, 27, 55, 56 и
88 от 2018 г. и бр. 7 и 17 от 2019 г.) в чл. 16
се създава ал. 3:
„(3) Независимото изпълнение на произтичащите от Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу
финансирането на тероризма правомощия на
директора на специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ и
координацията и ръководството на дейността
на дирекцията по тези закони не могат да бъдат ограничени от прилагането на ал. 1, т. 2.“
§ 57. В Закона за Комисията за финансов
надзор (обн., ДВ, бр. 8 от 2003 г.; изм., бр. 31,
67 и 112 от 2003 г., бр. 85 от 2004 г., бр. 39,
103 и 105 от 2005 г., бр. 30, 56, 59 и 84 от
2006 г., бр. 52, 97 и 109 от 2007 г., бр. 67 от
2008 г., бр. 24 и 42 от 2009 г., бр. 43 и 97 от
2010 г., бр. 77 от 2011 г., бр. 21, 38, 60, 102 и
103 от 2012 г., бр. 15 и 109 от 2013 г., бр. 34,
62 и 102 от 2015 г., бр. 42 и 76 от 2016 г.;
Решение № 10 на Конституционния съд от
2017 г. – бр. 57 от 2017 г.; изм., бр. 62, 92,
95 и 103 от 2017 г., бр. 7, 15, 24, 27, 77 и 101
от 2018 г. и бр. 12, 17, 42 и 83 от 2019 г.) се
правят следните допълнения:
1. В чл. 1, ал. 2, т. 1 след думите „регулираните пазари на ценни книжа“ се поставя
запетая и се добавя „пазарните оператори“.
2. В чл. 15, ал. 1, т. 20 след думите „чл. 4,
т. 8 – 10“ се поставя запетая и се добавя „30“.
§ 58. В срок до 10 септември 2020 г. Българската народна банка предприема действия
и създава необходимата организация във
връзка с подаването от страна на банките,
платежните институции и дружествата за електронни пари на необходимата допълнителна
информация и въвеждането є в електронната
информационна система по чл. 56а от Закона
за кредитните институции.
§ 59. (1) Параграф 8, т. 1 относно чл. 24,
ал. 3 влиза в сила от 10 юли 2020 г.
(2) Параграф 50 влиза в сила от 10 март
2021 г.
(3) Параграф 51, т. 1 относно чл. 56, ал. 14
влиза в сила от 1 януари 2020 г.
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(4) Параграф 51, т. 2, букви „б“ и „ж“ влизат
в сила от 10 септември 2020 г.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 14 ноември 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона
отговорността на държавата и общините
вреди (обн., ДВ, бр. 60 от 1988 г.; изм., бр.
от 1993 г., бр. 12 от 1996 г., бр. 67 от 1999
бр. 92 от 2000 г., бр. 105 от 2005 г., бр. 30 и
от 2006 г., бр. 43 от 2008 г., бр. 17 от 2009
бр. 38 и 98 от 2012 г. и бр. 7 от 2018 г.)

за
за
59
г.,
33
г.,

§ 1. В чл. 1, ал. 1 накрая се добавя „както
и за вредите, причинени от действието на отменени като незаконосъобразни или обявени
за нищожни подзаконови нормативни актове“.
§ 2. Създава се чл. 2в:
„Ред за разглеждане на искове срещу държавата за вреди от нарушение на правото на
Европейския съюз
Чл. 2в. (1) Когато вредите са причинени от
достатъчно съществено нарушение на правото
на Европейския съюз, исковете се разглеждат
от съдилищата по реда на:
1. А д м и н ис т рат и вноп роцес уа л н и я ко декс – за вреди по чл. 1, ал. 1, както и за
вреди от правораздавателната дейност на
административните съдилища и Върховния
административен съд;
2. Гражданския процесуален кодекс – извън
случаите по т. 1, като ответникът по делата
се определя по реда на чл. 7.
(2) Когато искът по ал. 1 е предявен срещу
няколко ответници, се разглежда по реда на
Административнопроцесуалния кодекс, ако
страна по делото е административен съд,
Върховният административен съд или юридическо лице за вреди, причинени при или
по повод административна дейност.
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(3) За дължимите такси и разноски се
прилагат чл. 9а и 10.“
§ 3. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато искът е предявен срещу няколко
ответници, те отговарят солидарно.“
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато искът е предявен пред съд,
който е ответник по иска, съдът изпраща
делото на най-близкия родово компетентен
административен, районен или окръжен съд.
Делата се разглеждат като последна инстанция
от съответния Върховен касационен съд или
Върховен административен съд.“
§ 5. В чл. 10 се правят следните допълнения:
1. В ал. 3, изречение второ след думата
„адвокат“ се добавя „или юрисконсулт“.
2. Създава се ал. 4:
„(4) Съдът осъжда ищеца да заплати на
ответника възнаграждение за един адвокат,
ако е имал такъв, съразмерно с отхвърлената
част от иска, а в полза на юридическите лица
се присъжда възнаграждение, ако те са били
защитавани от юрисконсулт, чийто размер не
може да надхвърля максималния размер за
съответния вид дело, определен по реда на
чл. 37 от Закона за правната помощ.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 6. (1) Този закон се прилага за предявените искови молби, подадени след влизането
му в сила.
(2) Неприключилите до влизането в сила
на този закон производства се довършват от
съдилищата, пред които са висящи, включително при последвало въззивно и касационно
обжалване.
§ 7. В Административнопроцесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 30 от 2006 г.; изм., бр. 59
и 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от
2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г.,
бр. 77 от 2012 г., бр. 104 от 2013 г., бр. 27 от
2014 г., бр. 74 от 2016 г., бр. 13, 58, 63, 85 и 103
от 2017 г., бр. 42 от 2018 г. и бр. 77 от 2018 г.;
Решение № 5 на Конституционния съд от
2019 г. – бр. 36 от 2019 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 1, т. 3 накрая се добавя „както и
за вреди от правораздавателната дейност на
административните съдилища и Върховния
административен съд“.
2. В чл. 128, ал. 1, т. 6 накрая се добавя
„както и за вреди от правораздавателната
дейност на административните съдилища и
Върховния административен съд“.
3. В чл. 203:
а) в ал. 1 думите „или очевидно нарушаващи
правото на Европейския съюз“ се заличават;
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б) в ал. 2 накрая думите „както и стандартите на извъндоговорната отговорност на
държавата за нарушаване правото на Европейския съюз“ се заличават;
в) създава се ал. 3:
„(3) По реда на тази глава се разглеждат и
исковете за обезщетения за вреди, причинени
от достатъчно съществено нарушение на правото на Европейския съюз, като за имуществената отговорност и за допустимостта на иска
се прилагат стандартите на извъндоговорната
отговорност на държавата за нарушение на
правото на Европейския съюз.“
4. В чл. 204 се създава ал. 5:
„(5) За изискванията към съдържанието
на исковата молба, приложенията към нея
и доказателствата се прилагат правилата на
Гражданския процесуален кодекс.“
5. В чл. 205:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Когато посоченият в исковата молба
ответник не отговаря на изискванията на ал. 1,
съдът указва на ищеца срещу кого следва
да насочи иска, като му дава възможност в
7-дневен срок от съобщението да отстрани
нередовността или да заяви дали поддържа
иска срещу първоначално посочения ответник.
Ако в този срок ищецът не изпълни указанията, исковата молба заедно с приложенията
се връща. Разпореждането за връщане може
да се обжалва с частна жалба.“
6. В чл. 212, ал. 2 след думата „осигуряване“
се добавя „и подпомагане“.
7. В чл. 213б:
а) алинея 3 се изменя така:
„(3) Лицата по ал. 2 оставят без разглеждане касационната жалба и прекратяват производството по делото, когато оспорването
е просрочено, съдебният акт не подлежи на
обжалване и оспорването бъде оттеглено или
бъде извършен отказ от него.“;
б) в ал. 4, изречение първо накрая се добавя
„като държавна такса не се дължи“;
в) създава се ал. 5:
„(5) В случаите по ал. 2, 3 и 4 може да се
присъждат разноски с разпореждането или
определението, ако са поискани и са представени доказателства за заплащането им.“
8. В чл. 227а:
а) в ал. 2, изречение първо след думата
„съда“ се добавя „или лицата по чл. 213б,
ал. 2“, а в изречение второ думата „взема“ се
заменя с „или лицата по чл. 213б, ал. 2 вземат“;
б) в ал. 4 след думата „осигуряване“ се
добавя „и подпомагане“.
9. В чл. 235а, изречение първо след думата
„граждани“ се добавя „държавни и общински
органи“, а в изречение второ накрая се добавя
„и подпомагане“.
10. В чл. 236 думите „чл. 227а“ се заменят
с „чл. 227а, ал. 1, 3, 4 и 5“.
11. В чл. 242, ал. 4 след думата „осигуряване“ се добавя „и подпомагане“.
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12. В чл. 242а, изречение първо след думата
„граждани“ се добавя „държавни и общински
органи“, а в изречение второ накрая се добавя
„и подпомагане“.
13. В § 1 от допълнителната разпоредба
се създава т. 7:
„7. „Дела по пенсионно, здравно и социално осигуряване и подпомагане“ са и производствата, които се разглеждат по Закона
за семейни помощи за деца, Закона за хората
с увреждания, Закона за закрила на детето,
Закона за здравето и подзаконовите нормативни актове по прилагането им.“
§ 8. В Закона за управление на средствата
от Европейските структурни и инвестиционни
фондове (обн., ДВ, бр. 101 от 2015 г.; изм.,
бр. 43 и 74 от 2016 г., бр. 58 и 85 от 2017 г.,
бр. 2 от 2018 г. и бр. 29 от 2019 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 27 ал. 7 се отменя.
2. В чл. 73, ал. 4 думите „ал. 5 – 7“ се
заменят с „ал. 5 и 6“.
3. В § 10, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби думите „ал. 5 – 7“ се
заменят с „ал. 5 и 6“.
§ 9. В Закона за административните нарушения и наказания (обн., ДВ, бр. 92 от 1969 г.;
изм., бр. 54 от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 28 и
101 от 1983 г., бр. 89 от 1986 г., бр. 24 от 1987 г.,
бр. 94 от 1990 г., бр. 105 от 1991 г., бр. 59 от
1992 г., бр. 102 от 1995 г., бр. 12 и 110 от 1996 г.,
бр. 11, 15, 59 и 85 от 1998 г., бр. 51, 67 и 114
от 1999 г., бр. 92 от 2000 г., бр. 25, 61 и 101 от
2002 г., бр. 96 от 2004 г., бр. 39 и 79 от 2005 г.,
бр. 30, 33, 69 и 108 от 2006 г., бр. 51, 59 и 97
от 2007 г., бр. 12, 27 и 32 от 2009 г., бр. 10, 33,
39, 60 и 77 от 2011 г., бр. 19, 54 и 77 от 2012 г.,
бр. 17 от 2013 г., бр. 98 и 107 от 2014 г., бр. 81
от 2015 г., бр. 76 и 101 от 2016 г., бр. 63 и 101
от 2017 г., бр. 20 и 38 от 2018 г. и бр. 83 от
2019 г.) в чл. 63 се създават ал. 3, 4 и 5:
„(3) В съдебните производства по ал. 1
страните имат право на присъждане на разноски по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Ако заплатеното от страната възнаграждение за адвокат е прекомерно съобразно
действителната правна и фактическа сложност
на делото, съдът може по искане на насрещната страна да присъди по-нисък размер на
разноските в тази им част, но не по-малко
от минимално определения размер съобразно
чл. 36 от Закона за адвокатурата.
(5) В полза на юридически лица или еднолични търговци се присъжда и възнаграждение в размер, определен от съда, ако те са
били защитавани от юрисконсулт. Размерът
на присъденото възнаграждение не може да
надхвърля максималния размер за съответния вид дело, определен по реда на чл. 37 от
Закона за правната помощ.“
§ 10. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
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2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г., бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109
от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и
103 от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97,
98 и 100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.;
изм., бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38,
40, 44, 58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20,
70, 98, 104, 106, 109 и 111 от 2013 г., бр. 1, 18,
27, 35, 53 и 107 от 2014 г., бр. 12, 14, 22, 54, 61,
79, 95, 98 и 102 от 2015 г., бр. 62, 95, 98 и 105
от 2016 г., бр. 62, 92, 99 и 103 от 2017 г., бр. 7
и 15 от 2018 г.; попр., бр. 16 от 2018 г.; изм.,
бр. 17, 30, 46, 53, 64, 77, 88, 98, 102 и 105 от
2018 г. и бр. 12, 35 и 83 от 2019 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 117, ал. 1:
а) в т. 1 след думите „глава четвърта“ се
поставя запетая и се добавя „раздели І и ІІ“;
б) в т. 2:
аа) в буква „а“ думата „спиране“ се заменя
със „за прекратяване“;
бб) в буква „б“ думата „спиране“ се заличава;
вв) в буква „д“ накрая се добавя „по чл. 98,
ал. 2 и чл. 114, ал. 3 и 4, и за прихващане по
чл. 114, ал. 5“;
гг) в буква „е“ след думите „глава четвърта“
се поставя запетая и се добавя „раздели І и ІІ“;
дд) буква „ж“ се изменя така:
„ж) за спиране на производството по отпускането или изплащането на парични обезщетения по глава четвърта и на пенсиите;“.
2. В чл. 119 думите „по чл. 117, ал. 1, т. 2,
буква „е“ се заменят с „по чл. 117, ал. 1, т. 1 и
т. 2, буква „б“, буква „д“ – за суми до 1000 лв.,
букви „е“ и „ж“.
§ 11. В Закона за дейността на колективните
инвестиционни схеми и на други предприятия
за колективно инвестиране (обн., ДВ, бр. 77 от
2011 г.; изм., бр. 21 от 2012 г., бр. 109 от 2013 г.,
бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 34 от 2015 г., бр. 42,
76 и 95 от 2016 г., бр. 62, 95 и 103 от 2017 г.,
бр. 15, 20, 24, 27 и 77 от 2018 г. и бр. 83 от
2019 г.) в чл. 265, ал. 2 думите „чл. 61, ал. 2“
се заменят с „чл. 61“.
§ 12. В Закона за държавната собственост
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от
1996 г., бр. 55, 61 и 117 от 1997 г., бр. 93 и 124
от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 9, 12, 26 и 57
от 2000 г., бр. 1 от 2001 г.; Решение № 7 на
Конституционния съд от 2001 г. – бр. 38 от
2001 г.; изм., бр. 45 от 2002 г., бр. 63 от 2003 г.,
бр. 24 и 93 от 2004 г., бр. 32 от 2005 г., бр. 17,
30, 36, 64 и 105 от 2006 г., бр. 41, 59, 92 и 113
от 2007 г., бр. 52 и 54 от 2008 г., бр. 10, 17, 19,
33 и 41 от 2009 г., бр. 18 и 87 от 2010 г., бр. 19
и 47 от 2011 г., бр. 45, 82 и 99 от 2012 г., бр. 27
от 2013 г.; Решение № 6 на Конституционния
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съд от 2013 г. – бр. 65 от 2013 г.; изм., бр. 66 и
109 от 2013 г., бр. 40, 98 и 105 от 2014 г., бр. 52,
60 и 61 от 2015 г., бр. 81 от 2016 г., бр. 13, 58
и 96 от 2017 г., бр. 21, 64, 77 и 90 от 2018 г. и
бр. 25, 44, 60, 61 и 79 от 2019 г.) в чл. 34б се
правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „чл. 61, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 61“.
2. В ал. 3 думите „чл. 61, ал. 3“ се заменят
с „чл. 61“.
§ 13. В Закона за общинската собственост
(обн., ДВ, бр. 44 от 1996 г.; изм., бр. 104 от
1996 г., бр. 55 от 1997 г., бр. 22 и 93 от 1998 г.,
бр. 23, 56, 64, 67, 69 и 96 от 1999 г., бр. 26 от
2000 г., бр. 34 от 2001 г., бр. 120 от 2002 г.,
бр. 101 от 2004 г., бр. 29, 30 и 36 от 2006 г.,
бр. 59, 63 и 92 от 2007 г., бр. 54, 70 и 100 от
2008 г., бр. 10, 17, 19 и 41 от 2009 г., бр. 87
от 2010 г., бр. 15 и 19 от 2011 г., бр. 45 и 91
от 2012 г., бр. 15 от 2013 г.; Решение № 6 на
Конституционния съд от 2013 г. – бр. 65 от
2013 г.; изм., бр. 66 и 109 от 2013 г., бр. 98 и
105 от 2014 г., бр. 13 и 43 от 2016 г., бр. 13 и
96 от 2017 г., бр. 77 от 2018 г. и бр. 60 и 61 от
2019 г.) в чл. 25 се правят следните изменения:
1. В ал. 3 думите „чл. 61, ал. 1 и 2“ се заменят с „чл. 61“.
2. В ал. 4 думите „чл. 61, ал. 3“ се заменят
с „чл. 61“.
§ 14. В Закона за пазарите на финансови
инструменти (обн., ДВ, бр. 15 от 2018 г.; попр.,
бр. 16 от 2018 г.; изм., бр. 24 и 98 от 2018 г. и
бр. 17 и 83 от 2019 г.) в чл. 279, ал. 2 думите
„чл. 61, ал. 2“ се заменят с „чл. 61“.
§ 15. В Закона за прилагане на мерките
срещу пазарните злоупотреби с финансови
инструменти (обн., ДВ, бр. 76 от 2016 г.; изм.,
бр. 105 от 2016 г., бр. 95 от 2017 г., бр. 15 и 77
от 2018 г. и бр. 17 и 83 от 2019 г.) в чл. 21, ал. 2
думите „чл. 61, ал. 2“ се заменят с „чл. 61“.
§ 16. В Закона за публичното предлагане
на ценни книжа (обн., ДВ, бр. 114 от 1999 г.;
изм., бр. 63 и 92 от 2000 г., бр. 28, 61, 93 и 101
от 2002 г., бр. 8, 31, 67 и 71 от 2003 г., бр. 37
от 2004 г., бр. 19, 31, 39, 103 и 105 от 2005 г.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 80, 84, 86 и 105 от 2006 г.,
бр. 25, 52, 53 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 42 и 93 от 2009 г., бр. 43 и
101 от 2010 г., бр. 57 и 77 от 2011 г., бр. 21 и
94 от 2012 г., бр. 103 и 109 от 2013 г., бр. 34,
61, 62, 95 и 102 от 2015 г., бр. 33, 42, 62 и 76
от 2016 г., бр. 62, 91 и 95 от 2017 г., бр. 7, 15,
20, 24 и 77 от 2018 г. и бр. 17 и 83 от 2019 г.)
се правят следните изменения:
1. В чл. 152, ал. 2 думите „чл. 61, ал. 2“ се
заменят с „чл. 61“.
2. В чл. 213, ал. 2 думите „чл. 61, ал. 2“ се
заменят с „чл. 61“.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 21 ноември 2019 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
9022
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ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 261
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Петър Димитров Андонов –
извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Република Индонезия със
седалище в Джакарта, и за постоянен представител на Република България към Асоциацията
на страните от Югоизточна Азия (АСЕАН).
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 19 ноември 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9035

УКАЗ № 262
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. Христо Христов Баларев с орден „Св. св. Кирил и Методий“
огърлие за особено значимите му заслуги в
областта на общата и неорганичната химия.
Издаден в София на 19 ноември 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
9033

УКАЗ № 263
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Атанасия Петрова Стоянова
с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа
степен за нейните големи заслуги в областта
на образованието и българистиката.
Издаден в София на 19 ноември 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
9034
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УКАЗ № 264
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Васил Павлов Петков от
длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република
Казахстан.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 19 ноември 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9036

УКАЗ № 265
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Боян Борисов Хаджиев за
извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Казахстан със
седалище в гр. Нурсултан.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 19 ноември 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9037

УКАЗ № 268
На основание чл. 98, т. 13 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Наименувам географски обекти в Антарктика, както следва:
– остров Косьо Ангелов – остров с координати 60°35'35.0" ю.ш., 46°05'22.0" з.д.;
– остров Христо Хараламбиев – остров с
координати 60°35'44.0" ю.ш., 46°04'38.0" з.д.;
– остров Анастас Симеонов – остров с
координати 60°41'17.0" ю.ш., 45°18'47.0" з.д.;
– залив Свети Никола – залив с координати
60°42'00.0" ю.ш., 45°15'50.0" з.д.;
– остров Иван Несторов – остров с координати 60°37'26.0" ю.ш., 45°13'29.0" з.д.;
– нос Костадин Гайдаров – морски нос с
координати 61°04'51.8" ю.ш., 54°27'38.0" з.д.;
– скала Симеон Джегов – морска скала
с координати 61°04'58.2" ю.ш., 54°28'21.0" з.д;
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– връх София – връх с координати 62°40'04.2"
ю.ш., 60°03'44.6" з.д.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 21 ноември 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
9066

УКАЗ № 273
На основание чл. 129, ал. 2 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Иван Стоименов Гешев за
главен прокурор на Република България.
Издаден в София на 26 ноември 2019 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Данаил Кирилов
9071

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 702
ОТ 26 НОЕМВРИ 2019 Г.

за откриване на процедура за възлагане на
концесия за морски плаж „Сарафово“, община
Бургас, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби 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 22 юли 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
14 ноември 2019 г., и мотивиран доклад на
министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процеду ра за възлагане на
концесия на обект, изключителна държавна
собственост – морски плаж „Сарафово“, община Бургас, област Бургас, наричан по-нататък
„обект на концесията“.
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1.1. Обектът на концесията е морски плаж
„Сарафово“, обособена част от крайбрежната
плажна ивица, с обща площ 102 237 кв. м,
представляващ поземлен имот с идентификатор 07079.820.883 по кадастралната карта
и кадастр алните регистри на землището на
гр. Бургас, община Бургас, област Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-9 от 30.01.2009 г.
на изпълнителния директор на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър, индивидуализиран съгласно данните в Акт за
изключителна държавна собственост № 575
от 4.01.2000 г., специализираната карта и регистър на морски плаж „Сарафово“, приета
с Протокол от 13.12.2012 г. на комисията по
чл. 18 от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г.
за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по
чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на
Черноморското крайбрежие.
1.2. Активната плажна площ на обекта
на концесия е площта, която се ползва за
осъществяване на задължителните дейности,
за разполагане от посетителите на морския
плаж на платени и неплатени (лични) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, за удобно използване на преместваемите обекти и за улесняване придвижването
и ползването на плажните услуги от хората с
увреждания и е с размер 54 925 кв. м и с точки,
определящи активната плажна площ от № 1
до № 172 в Координатна система „Българска
геодезическа система 2005“.
1.3. От активната плажна площ са изключени: неподвижни дюни с тревна растителност
(сиви дюни) и подвижни (бели) дюни с обща
площ 28 560 кв. м; общата площ, заета от
обекти на инфраструктурата в размер 10 кв. м,
представляващи: стълби – 2 кв. м, подпорни
стени – 8 кв. м; общата площ, заета от брегоукрепителни съоръжения в размер 18 104
кв. м, в която е включена и площта, заета
от дамба с площ 1197 кв. м; площта, заета от
каменист плаж в размер 638 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 2811 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж
от № 1 до № 201 в Координатна система „Българска 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 са включени
следните принадлежности:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения, които
ще бъдат поставени върху обекта на концесията
от концесионера, необходими за здравното и
медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, по осигуряване на водното
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спасяване, по обезопасяване на прилежащата
акватория, за спортно-развлекателна дейност
и заведения за бързо обслужване, определени
с концесионния договор;
1.6.2. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени
с концесионния договор;
1.6.3. прилежаща техническа инфраструктура по смисъла на § 5, т. 31 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на
територията и всяка друга самостоятелна вещ,
които осигуряват безпрепятствено, нормално
и безопасно функциониране на обекта на
концесията или на предоставянето на услугите – предмет на концесията, извън посочените
принадлежности, посочени в т. 1.6.1 и 1.6.2.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет – у правление на
услуги от обществен интерес на обекта на
концесията, поддържан със средства, осигурени от концесионера, на негов риск срещу
правото му да получава приходи от потребителите на услугите или от трети лица срещу
задължението му да заплаща концесионно
възнаграждение към концедента.
2.2. Допълнителен предмет – извършване на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.6.1 със съществуващите мрежи, елементи
и съоръжения на техническата инфраструктура
по т. 1.6.2 с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в откритата процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на концесионния договор, и 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 съгласуване с концедента.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 20 години.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор, като срокът на концесията не може да
се продължава, освен ако действащото законодателство не го позволява.
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6. Концесионният договор влиза в сила един
месец след сключването му, при положение
че са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Извършването на задъл ж ителните
дейности, други дейности и услуги, осъществявани 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 посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. зоната на активната плажна площ
за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите да е
равностойна като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни принадлежности, които той предоставя възмездно
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 концесията съгласно действащото законодателство и
концесионния договор;
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 концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
8.1.2. да предоставя отделни дейности по
експлоатацията, управлението и поддържането
на обекта на концесията на подизпълнители;
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8.1.3. да поставя преместваеми обекти
и съоръжения, като при необходимост ги
свързва със съществуващите мрежи и съоръжения 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, съоръжения и отделни дейности.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени 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 действащото законодателство, като това задължение
следва да се конкретизира в концесионния
договор;
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,
чистотата на морската вода в прилежащата
акватория, 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 изпълнение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда, и може да бъде
разрешено само след одобряване съгласно
изискванията на Закона за опазване на околната среда и/или на Закона за биологичното
разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните
от дейността отпадъчни води и да осигури
отвеждането им до съществуваща канализационна система, като не допуска изтичането на отпадъчни води и замърсяване на
околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по ред,
определени с концесионния договор и нормативната уредба;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането 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;
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8.2.10. публично да оповестява цените на предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията 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 годишното
концесионно възнаграждение и за добро изпълнение на задълженията по концесионния
договор;
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 концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска
извършването на дейности от трети лица,
които могат да унищожат, увредят или да
доведат до промяна в площта и качеството
на морския плаж, или да увредят околната
среда чрез допускане на движение на моторни
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 задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части
от него от трети лица при условия, по ред
и с последици, определени с концесионния
договор;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението
на концесионния договор на отговорните
за това лица и да осигурява информация и
достъп за осъществяването на контрола от
оправомощени представители на концедента
при условия и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, 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
концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата „платени плажни
принадлежности“ обявените цени за ползването на един чадър и на един шезлонг за целия
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срок на концесията трябва да са в размери,
не по-големи от предложените в офертата, на
риск на концесионера.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху някои от
принадлежностите на обекта в съответствие
с действащото законодателство;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на изплащането на концесионните възнаграждения
и на другите задължения на концесионера по
концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор, 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 концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване 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 концесионния
договор, 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 концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация – обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и
1.6.3 без наличие на незаконно строителство
върху обекта на концесията и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, 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 прекратяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територията на обекта на концесията по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
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9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, 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 изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка календарна година от действието на концесионния договор концесионерът представя и поддържа при условия и
по ред, определени в договора за концесия,
потвърдени безусловни неотменяеми банкови
гаранции, издадени от финансови институции, определени по съгласие на страните,
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
50 на сто от пълния размер на предложеното от него концесионно възнаграждение с
включен ДДС;
10.1.2. за всяка календарна година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение в размер 50 на сто
от 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 30 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 гаранции по т. 10.1.2 се предоставят и определят 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
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
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 п лащане
на годишни концесионни възнаграждения с
включен ДДС без гратисен период, дължими за всяка година от срока на концесията,
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платими по банков път. За срока на концесията концесионерът дължи заплащането на
20 концесионни възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 45 502 лв. без
ДДС, определено съгласно методика, приета
от Министерския съвет, въз основа на базата
за изчисляване – в левове, и на размер на
отчисления от базата – в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение се определя съгласно
класираната на първо място оферта, но не е
по-малък от 3,90 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
възнаграждения с включен ДДС се изплащат
от концесионера, както следва:
11.3.1. за периода от влизането в сила на
договора до края на същата календарна година – еднократно в срок до един месец от
влизането в сила на концесионния договор;
11.3.2. за всяка следваща година от срока
на концесията дължимото концесионно възнаграждение с включен ДДС се извършва на
две равни вноски, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. когато срокът на концесионни я
договор изтича преди посочените дати в
т. 11.3.2.1 и 11.3.2.2, концесионерът е задължен да заплати съответно дължимата вноска
от последното концесионно възнаграждение
до крайния срок на договора, в случай че се
дължи такава;
11.3.4. в приложение към концесионния
договор – 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.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в
концесионния договор 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 извърш ва не т о на дей нос т и,
свързани с обекта на концесията, да спазва
изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за
културното наследство.
13. Концедентът не дължи на концесионера компенсации и плащания по Закона за
концесиите.
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, свързани с обекта на концесията:
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15.1. Приращенията и подобренията върху
обекта на концесията или върху негова принадлежност, които са публична държавна собственост, стават собственост на държавата от
момента на възникването им, а собствеността
върху приращенията и подобренията на обекта
на концесията или върху негова принадлежност, които са частна държавна собственост,
се урежда с концесионния договор.
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 подобрение 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. Концесионерът е длъжен да осигури
за своя сметка присъединяване на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.2
към съответните общи мрежи.
15.5. Не са налице специфични изисквания, свързани с националната сигурност и
отбраната на страната. При промяна на това
обстоятелство страните по концесионния
договор следва да сключат допълнително
споразумение по реда на действащото законодателство.
16. Концесионерът се определя чрез открита процедура.
17. Изисквания, свързани с характера на
концесията:
17.1. Участниците следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности
с предмет, идентичен или сходен с този на
концесията за услуги за морски плажове.
17.2. Участниците следва да докажат, че
разполагат с необходимия човешки ресурс
за извършване на усл у гите – предмет на
концесията.
17.3. В концесионния договор следва да
бъде включена клауза за преразглеждане,
която да съдържа опция или възможност
за изменение на стойността на концесията
и/или на предложените инвестиции, без да
се променя предметът є.
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, BS OHSAS 18001:2007
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 предостави
доказателства за осигуряването или 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:
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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 концесията – с относителна тежест 40 на сто.
19.3. Предложение за организация на целогодишно санитарно-хигиенно поддържане и за
подобряване на облика на морския плаж – с
относителна тежест 20 на сто.
20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 22 751 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция, платима
съгласно условията, посочени в документацията за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията
се организира от министъра на туризма и се
провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
22. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава шеста от
Закона за концесиите.
За министър-председател:
Екатерина Захариева
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9044

РЕШЕНИЕ № 703
ОТ 26 НОЕМВРИ 2019 Г.

за откриване на процедура за възлагане на
концесия за морски плаж „Дяволска река 1“,
община Приморско, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби 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 14 ноември 2019 г.,
и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процеду ра за възлагане на
концесия на обект – изключителна държавна
собственост – морски плаж „Дяволска река 1“,
община Приморско, област Бургас, наричан
по-нататък „обект на концесията“:
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1.1. Обек т ът на кон цеси я та е морск и
плаж „Дяволска река 1“, обособена част от
крайбрежната плажна ивица, с обща площ
9150 кв. м, представляващ поземлен имот с
идентификатор 58356.506.402 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на землището
на гр. Приморско, община Приморско, област
Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-106
от 9.12.2008 г. на изпълнителния директор
на Агенцията по геодезия, картография и
кадастър, изменени със Заповед № 18-1997
от 4.03.2014 г. на началника на Службата по
геодезия, картография и кадастър – гр. Бургас,
индивидуализиран съгласно данните в Акт за
изключителна държавна собственост № 1429
от 23 юни 2014 г. и обединена специализирана
карта на морските плажове и видовете дюни
на морски плаж „Устие на река Дяволска“,
приета с Протокол № 21-232 от 13 май 2015 г.
на комисията по чл. 18 от Наредба № 1 от
16 септември 2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри
на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за
устройството на Черноморското 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) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, за удобно използване на преместваемите обекти и за улесняване на придвижването
и ползването на плажните услуги от хората с
увреждания, и е с размер 6840 кв. м, с точки,
определящи активната плажна площ от № 1
до № 71 в Координатна система „Българска
геодезическа система 2005“.
1.3. От активната плажна площ са изключени: пясъчни дюни с площ в размер 2123 кв. м;
обекти на инфраструктурата в размер 179 кв. м,
представляващи: трайни обекти – бетонова
площадка с площ 156 кв. м, част от мост и
стълба с площ 23 кв. м.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 146 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж
от № 1 до № 55 в Координатна система „Българска 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 са включени
следните принадлежности:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения, които
ще бъдат поставени върху обекта на концесията
от концесионера, необходими за здравното и
медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, по осигуряване на водното
спасяване, по обезопасяване на прилежащата
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акватория, за спортно-развлекателна дейност
и заведения за бързо обслужване, определени
с концесионния договор;
1.6.2. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени
с концесионния договор;
1.6.3. прилежаща техническа инфраструктура по смисъла на § 5, т. 31 от допълнителните разпоредби на Закона за устройството
на територията и всяка друга самостоятелна
вещ, кои т о оси г у ря ват безп реп я т с т вено,
нормално и безопасно функциониране на
обекта на концесията или на предоставянето
на услугите – предмет на концесията, извън
принадлежностите, посочени в т. 1.6.1 и 1.6.2.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет – у правление на
услуги от обществен интерес на обекта на
концесията, поддържан със средства, осигурени от концесионера, на негов риск срещу
правото му да получава приходи от потребителите на услугите или от трети лица срещу
задължението му да заплаща концесионно
възнаграждение на концедента.
2.2. Допълнителен предмет – извършване на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.6.1 със съществуващите мрежи, елементи
и съоръжения на техническата инфраструктура
по т. 1.6.2 с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в откритата процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на концесионния договор, и 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 съгласуване с концедента.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 20 години.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор, като срокът на концесията не може да
се продължава, освен ако действащото законодателство не го позволява.
6. Концесионният договор влиза в сила един
месец след сключването му, при положение
че са изпълнени следните условия:

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Извършването на задъл ж ителните
дейности, други дейности и услуги, осъществявани 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 посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. зоната на активната плажна площ
за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите да е
равностойна като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни принадлежности, които той предоставя възмездно
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 концесията съгласно действащото законодателство и
концесионния договор;
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 концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
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 съоръжения на техническата инфраструктура
с временни връзки, или да осигури по друг
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начин функционирането на преместваемите
обекти и съоръжения съгласно действащото
законодателство;
8.1.4. да отдава под наем преместваеми
обекти, съоръжения и отделни дейности.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени 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 действащото законодателство, като това задължение следва се конкретизира в концесионния
договор;
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,
чистотата на морската вода в прилежащата
акватория, 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 изпълнение дейности – предмет на концесията,
представлява инвестиционно предложение,
попадащо в обхвата на глава шеста от Закона
за опазване на околната среда, и може да бъде
разрешено само след одобряване съгласно
изискванията на Закона за опазване на околната среда и/или на Закона за биологичното
разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
система, като не допуска изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или за одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по
ред, определени с концесионния договор и
нормативната уредба;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнението на условията
по т. 7.2;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок плащането на дължимите концесионни
възнаграждения;
8.2.10. публично да оповестява цените на предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията дейности, които не са съвместими с
условията по т. 7.2 и с услугите и дейностите
по т. 3;
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8.2.12. да изпълнява задълженията по т. 12;
8.2.13. за срока на концесията да поддържа
банкови гаранции за изпълнение на годишното
концесионно възнаграждение и за добро изпълнение на задълженията по концесионния
договор;
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 концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, увредят или да доведат до
промяна в площта и качеството на морския
плаж или да увредят околната среда чрез
допускане на движение на моторни 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 задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни
обстоятелства да търпи временното използване на обекта на концесията или на части
от него от трети лица при условия, по ред
и с последици, определени с концесионния
договор;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на
концесионния договор на отговорните за това
лица и да осигурява информация и достъп за
осъществяването на контрола от оправомощени представители на концедента при условия
и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, 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
концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата „платени плажни
принадлежности“ обявените цени за ползването 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.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху някои от
принадлежностите на обекта в съответствие
с действащото законодателство;
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8.3.2. да изисква точно изпълнение на плащането на концесионните възнаграждения и
на другите задължения на концесионера по
концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор, 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 концесионния договор;
8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване 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 концесионния
договор, 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 концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и
1.6.3 без наличие на незаконно строителство
върху обекта на концесията и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, 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 прекратяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територията на обекта на концесията по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, 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 изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

10.1. За всяка календарна година от действието на концесионния договор концесионерът
представя и поддържа при условия и по ред,
определени в договора за концесия, потвърдени безусловни неотменяеми банкови гаранции,
издадени от финансови институции, определени по съгласие на страните, 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
50 на сто от пълния размер на предложеното от него концесионно възнаграждение с
включен ДДС;
10.1.2. за всяка календарна година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение – в размер 50 на сто
от размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо за предходната календарна
година с включен ДДС;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите
задължения по договора – в размер 30 на сто
от размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо за предходната календарна
година с включен ДДС;
10.1.2.3. за календарната година, в която
изтича срокът на концесията, банковите гаранции по т. 10.1.2 се предоставят и определят 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
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
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 п лащане
на годишни концесионни възнаграждения с
включен ДДС без гратисен период, дължими
за всяка година от срока на концесията, платими по банков път. За срока на концесията
концесионерът дължи заплащането на 20
концесионни възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 19 049 лв. без
ДДС, определено съгласно методика, приета
от Министерския съвет, въз основа на базата
за изчисляване – в левове, и на размер на
отчисления от базата – в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата
за изчисляване на размера на концесионното възнаграждение се определя съгласно
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класираната на първо място оферта, но не е
по-малък от 3,90 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
възнаграждения с включен ДДС се изплащат
от концесионера, както следва:
11.3.1. за периода от влизането в сила на
договора до края на същата календарна година – еднократно в срок до един месец от
влизането в сила на концесионния договор;
11.3.2. за всяка следваща година от срока
на концесията дължимото концесионно възнаграждение с включен ДДС се извършва на
две равни вноски, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
11.3.3. когато срокът на концесионни я
договор изтича преди посочените дати в
т. 11.3.2.1 и 11.3.2.2, концесионерът е задължен да заплати съответно дължимата вноска
от последното концесионно възнаграждение
до крайния срок на договора, в случай че се
дължи такава;
11.3.4. в приложение към концесионния
договор – 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.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в
концесионния договор 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 извърш ва не т о на дей нос т и,
свързани с обекта на концесията, да спазва
изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за
културното наследство.
13. Концедентът не дължи на концесионера компенсации и плащания по Закона за
концесиите.
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, свързани с обекта на концесията:
15.1. Приращенията и подобренията върху
обекта на концесията или върху негова принадлежност, които са публична държавна собственост, стават собственост на държавата от
момента на възникването им, а собствеността
върху приращенията и подобренията на обекта
на концесията или върху негова принадлежност, които са частна държавна собственост,
се урежда с концесионния договор.
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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 подобрение 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. Концесионерът е длъжен да осигури за
своя сметка присъединяването на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.2
към съответните общи мрежи.
15.5. Не са налице специфични изисквания, свързани с националната сигурност и
отбраната на страната, като при промяна на
това обстоятелство страните по концесионния договор следва да сключат допълнително
споразумение по реда на действащото законодателство.
16. Концесионерът се определя чрез открита процедура.
17. Изисквания, свързани с характера на
концесията:
17.1. Участниците следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности
с предмет, идентичен или сходен с този на
концесията за услуги за морски плажове.
17.2. Участниците следва да докажат, че
разполагат с необходимия човешки ресурс
за извършване на усл у гите – предмет на
концесията.
17.3. В концесионния договор следва да
бъде включена клауза за преразглеждане,
която да съдържа опция или възможност за
изменение на стойността на концесията и/
или на предложените инвестиции, без да се
променя предметът є.
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, BS OHSAS 18001:2007
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 предостави доказателства за осигуряването или за
наличието и за произхода на средствата, необходими за изпълнението 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 50 на сто.
19.2. Най-ниска предложена цена на един
чадър и един шезлонг в зоната за платени
плажни принадлежности за срока на концесията – с относителна тежест 50 на сто.
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20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 9524,50 лв. под формата на
внесен депозит или банкова гаранция, платима
съгласно условията, посочени в документацията за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията
се организира от министъра на туризма и се
провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
22. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава шеста от
Закона за концесиите.
За министър-председател:
Екатерина Захариева
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9045

РЕШЕНИЕ № 704
ОТ 26 НОЕМВРИ 2019 Г.

за откриване на процедура за възлагане на
концесия за морски плаж „Каваци-юг“, община Созопол, област Бургас
На основание чл. 8а, 8б, 8г и 8д от Закона за
устройството на Черноморското крайбрежие,
§ 24 от преходните и заключителните разпоредби 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 22 юли 2016 г. за
утвърждаване на минимални критерии за комплексна оценка на офертите при провеждане на
конкурс за определяне на концесионер на морски плаж (необн.), изменено с Решение № 682
на Министерския съвет от 14 ноември 2019 г.,
и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Открива процеду ра за възлагане на
концесия на обект – изключителна държавна собственост – морски плаж „Каваци-юг“,
община Созопол, област Бургас, наричан понататък „обект на концесията“.
1.1. Обектът на концесията е морски плаж
„Каваци-юг“, обособена част от крайбрежната
плажна ивица, с обща площ 33 073 кв. м, представляващ поземлен имот с идентификатор
67800.54.3 по кадастралната карта и кадастралните регистри на землището на гр. Созопол,
одобрени със Заповед № РД-18-60 на изпълнителния директор на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър от 4 октомври 2007 г.,
индивидуализиран съгласно данните в Акт за
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изключителна държавна собственост № 372
от 18 май 1998 г., специализираната карта на
морски плаж „Каваци-юг“, приета с Протокол № 5 от 4 декември 2012 г., и обединена
специализирана карта на морските плажове
и видовете дюни, приета с Протокол № 21234 от 14 май 2015 г. на комисията по чл. 18
от Наредба № 1 от 16 септември 2008 г. за
създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по
чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на
Черноморското 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) плажни принадлежности, за свободно пешеходно
придвижване върху територията на плажа,
включително върху преместваеми пешеходни
пътеки, за удобно използване на преместваемите обекти и за улесняване на придвижването
и ползването на плажните услуги от хората с
увреждания, с размер 28 064 кв. м и с точки,
определящи активната плажна площ от № 1
до № 161 в координатна система „Българска
геодезическа система 2005“.
1.3. От активната плажна площ са изключени: общата площ на пясъчните дюни в размер
5002 кв. м и обекти на инфраструктурата в размер 7 кв. м, представляващи бетонови стълби.
1.4. Морският плаж е с дължина на бреговата линия 651 м и с точки по границите,
определящи общата площ на морския плаж
от № 1 до № 169 в координатна система „Българска 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 са включени
следните принадлежности:
1.6.1. преместваемите обекти и/или допълнителна търговска площ и съоръжения, които
ще бъдат поставени върху обекта на концесията
от концесионера, необходими за здравното и
медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане, по осигуряване на водното
спасяване, по обезопасяване на прилежащата
акватория, за спортно-развлекателна дейност
и заведения за бързо обслужване, определени
с концесионния договор;
1.6.2. елементите на техническата инфраструктура, съществуващи и които ще бъдат
изградени върху обекта на концесията, необходими за използването на преместваемите
обекти и съоръжения по т. 1.6.1, определени
с концесионния договор;
1.6.3. прилежаща техническа инфраструктура по смисъла на § 5, т. 31 от допълнителните разпоредби на Закона за устройство на
територията и всяка друга самостоятелна
вещ, кои т о оси г у ря ват безп реп я т с т вено,
нормално и безопасно функциониране на
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обекта на концесията или на предоставянето
на услугите – предмет на концесията, извън
принадлежностите, посочени в т. 1.6.1 и 1.6.2.
2. Според предмета си концесията е за
услуга и включва:
2.1. Основен предмет – у правление на
услуги от обществен интерес на обекта на
концесията, поддържан със средства, осигурени от концесионера, на негов риск срещу
правото му да получава приходи от потребителите на услугите или от трети лица срещу
задължението му да заплаща концесионно
възнаграждение към концедента.
2.2. Допълнителен предмет – извършване на риск на концесионера и със средства,
осигурени от него, на действия по свързване
на преместваемите обекти и съоръжения по
т. 1.6.1 със съществуващите мрежи, елементи
и съоръжения на техническата инфраструктура
по т. 1.6.2 с временни връзки.
3. На обекта на концесията се допуска
извършване на следните услуги и дейности:
3.1. Предоставянето на чадъри и шезлонги съгласно обявени цени, предложени от
участника в откритата процедура, които не
могат да се увеличават за срока на действие
на концесионния договор, и 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 съгласуване с концедента.
3.7. Задължителни дейности.
4. Определя срок на концесията 20 години.
5. Началната дата на концесията е датата
на влизането в сила на концесионния договор, като срокът на концесията не може да
се продължава, освен ако действащото законодателство не го позволява.
6. Концесионният договор влиза в сила един
месец след сключването му, при положение
че са изпълнени следните условия:
6.1. Представяне от концесионера на банковата гаранция по т. 10.1.1.
6.2. Съгласуване от министъра на туризма
на специализирани програми и/или схеми,
свързани с осъществяването на задължителните дейности.
6.3. Одобряване от министъра на туризма
на специализирана схема за поставяне на
преместваемите обекти и съоръжения.
7. Концесията се осъществява при следните условия:
7.1. Извършването на задъл ж ителните
дейности, други дейности и услуги, осъществявани на обекта на концесията, и свързаните
с тях разходи се осигуряват със средства на
концесионера и на негов риск.
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7.2. На обекта на концесията се осигурява:
7.2.1. свободен и безплатен достъп на посетителите;
7.2.2. ползване на не по-малко от 50 на
сто от активната плажна площ за свободно
и безплатно разполагане на плажните принадлежности на посетителите;
7.2.3. зоната на активната плажна площ
за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетителите да е
равностойна като достъп до морето със зоните
с разположени от концесионера плажни принадлежности, които той предоставя възмездно
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 концесията съгласно действащото законодателство и
концесионния договор;
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 концесионния договор:
8.1. Основни права на концесионера:
8.1.1. да експлоатира обекта на концесията,
като получава приходи от:
8.1.1.1. и зв ърш ва не т о на ус л у г и т е по
т. 3.1 – 3.6;
8.1.1.2. подизпълнителите на услуги по
т. 3.1 – 3.5;
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 съоръжения
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, съоръжения и отделни дейности.
8.2. Основни задължения на концесионера:
8.2.1. на свой риск и със средства, осигурени 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 действащото законодателство, като това задължение
следва да се конкретизира в концесионния
договор;
8.2.3. да означи територията на обекта на
концесията и да осигури свободен пешеходен
достъп на посетителите до него;
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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,
чистотата на морската вода в прилежащата
акватория, 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 изпълнение
дейности – предмет на концесията, представлява инвестиционно предложение, попадащо
в обхвата на глава шеста от Закона за опазване
на околната среда, и може да бъде разрешено
само след одобряване съгласно изискванията на Закона за опазване на околната среда
и/или на Закона за биологичното разнообразие;
8.2.6. при липса на съществуваща канализационна система да предвиди необходимите
съоръжения за събиране на формираните от
дейността отпадъчни води и да осигури отвеждането им до съществуваща канализационна
система, като не допуска изтичането на отпадъчни води и замърсяване на околната среда;
8.2.7. да извърши необходимите действия
за съгласуване или за одобряване на документацията по т. 6.2 и 6.3 при условия и по
ред, определени с концесионния договор и
нормативната уредба;
8.2.8. да постави и да осигури функционирането на описаните обекти и съоръжения,
необходими за изпълнение на условията по
т. 7.2;
8.2.9. да извършва безусловно, точно и в
срок плащането на дължимите концесионни
възнаграждения;
8.2.10. публично да оповестява цените на предоставяните услуги на обекта на концесията;
8.2.11. да не извършва на обекта на концесията 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 годишното
концесионно възнаграждение и за добро изпълнение на задълженията по концесионния
договор;
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 концесията и прилежащата му акватория;
8.2.15. да не извършва и да не допуска извършването на дейности от трети лица, които
могат да унищожат, увредят или да доведат до
промяна в площта и качеството на морския
плаж или да увредят околната среда чрез
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допускане на движение на моторни 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 задълженията си по концесионния договор;
8.2.17. при настъпване на форсмажорни обстоятелства да търпи временното използване
на обекта на концесията или на части от него
от трети лица при условия, по ред и с последици, определени с концесионния договор;
8.2.18. ежегодно да отчита изпълнението на
концесионния договор на отговорните за това
лица и да осигурява информация и достъп за
осъществяването на контрола от оправомощени представители на концедента при условия
и по ред, определени с концесионния договор;
8.2.19. при прекратяване на концесионния
договор да предаде обекта на концесията на
концедента:
8.2.19.1. годен за експлоатация без наличие на незаконно строителство на обекта на
концесията и на принадлежностите;
8.2.19.2. финансовата, техническата (проектна, 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
концесионния договор, да изпълнява предложените в офертата законосъобразни дейности
и услуги;
8.2.21. при предлагане на посетителите на
морския плаж на услугата „платени плажни
принадлежности“ обявените цени за ползването 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
територия: Поддържан резерват „Пясъчната
лилия“ и Природна забележителност „Пясъчните дюни в местността „Каваците“.
8.3. Основни права на концедента:
8.3.1. право на собственост върху някои от
принадлежностите на обекта в съответствие
с действащото законодателство;
8.3.2. да изисква точно изпълнение на плащането на концесионните възнаграждения и
на другите задължения на концесионера по
концесионния договор;
8.3.3. да се ползва от банковите гаранции,
дадени от концесионера, в съответствие с
концесионния договор;
8.3.4. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор, 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 концесионния договор;
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8.3.6. да има достъп до обекта на концесията
и до документацията на концесионера за осъществяване 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 концесионния
договор, 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 концесионния
договор да получи от концесионера:
8.3.9.1. годни за експлоатация: обекта на
концесията и принадлежностите по т. 1.6.2 и
1.6.3 без наличие на незаконно строителство
върху обекта на концесията и/или неправомерно поставени преместваеми обекти;
8.3.9.2. финансовата, техническата (проектна, 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 прекратяването на концесията по ред, определен с
концесионния договор;
8.4.2. да упражнява контрол по изпълнението на задълженията на концесионера по
концесионния договор и изпълнението на
условията на концесията.
9. Концесионерът:
9.1. Няма право да отдава под наем територията на обекта на концесията по т. 1,
прилежащата му акватория или части от тях.
9.2. Има право, без това да го освобождава
от отговорност по концесионния договор, 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 изпълнение на задълженията на концесионера по
концесионния договор:
10.1. За всяка календарна година от действието на концесионния договор концесионерът
представя и поддържа при условия и по ред,
определени в договора за концесия, потвърдени
безусловни неотменяеми банкови гаранции,
издадени от финансови институции, определени по съгласие на страните, 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
50 на сто от пълния размер на предложеното от него концесионно възнаграждение с
включен ДДС;
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10.1.2. за всяка календарна година от срока
на концесията гаранциите по т. 10.1 са, както
следва:
10.1.2.1. за изпълнение на годишното концесионно възнаграждение – в размер 50 на сто
от размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо за предходната календарна
година с включен ДДС;
10.1.2.2. за добро изпълнение на останалите
задължения по договора – в размер 30 на сто
от размера на концесионното възнаграждение,
което е дължимо за предходната календарна
година с включен ДДС;
10.1.2.3. за календарната година, в която
изтича срокът на концесията, банковите гаранции по т. 10.1.2 се предоставят и определят 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
задължения и лихви за забавено изпълнение
на паричните задължения. Конкретните размери на неустойките и лихвите и моментът
на неизпълнението на отделните задължения
се определят с концесионния договор.
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 п лащане
на годишни концесионни възнаграждения с
включен ДДС без гратисен период, дължими
за всяка година от срока на концесията, платими по банков път. За срока на концесията
концесионерът дължи заплащането на 20
концесионни възнаграждения.
11.1. Размерът на минималното годишно
концесионно възнаграждение е 55 581 лв. без
ДДС, определено съгласно методика, приета
от Министерския съвет, въз основа на базата
за изчисляване – в левове, и на размер на
отчисления от базата – в проценти.
11.2. Размерът на отчисленията от базата за
изчисляване размера на концесионното възнаграждение се определя съгласно класираната
на първо място оферта, но не е по-малък от
11,10 на сто.
11.3. Дължимите годишни концесионни
възнаграждения с включен ДДС се изплащат
от концесионера, както следва:
11.3.1. за периода от влизането в сила на
договора до края на същата календарна година – еднократно в срок до един месец от
влизането в сила на концесионния договор;
11.3.2. за всяка следваща година от срока
на концесията дължимото концесионно възнаграждение с включен ДДС се извършва на
две равни вноски, както следва:
11.3.2.1. първа вноска – до 31 май;
11.3.2.2. втора вноска – до 30 ноември;
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11.3.3. когато срокът на концесионния договор изтича преди посочените дати в т. 11.3.2.1 и
11.3.2.2, концесионерът е задължен да заплати
съответно дължимата вноска от последното
концесионно възнаграждение до крайния срок
на договора, в случай че се дължи такава;
11.3.4. в приложение към концесионния
договор – 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.
12. Концесионерът е длъжен:
12.1. Да изпълнява посочени от компетентните държавни органи и включени в концесионния договор 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 извърш ва не т о на дей нос т и,
свързани с обекта на концесията, да спазва
изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за
културното наследство.
13. Концедентът не дължи на концесионера компенсации и плащания по Закона за
концесиите.
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, свързани с обекта на концесията:
15.1. Приращенията и подобренията върху
обекта на концесията или върху негова принадлежност, които са публична държавна собственост, стават собственост на държавата от
момента на възникването им, а собствеността
върху приращенията и подобренията на обекта
на концесията или върху негова принадлежност, които са частна държавна собственост,
се урежда с концесионния договор.
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 подобрение на обекта на концесията.
15.3. Принадлежностите по т. 1.6.2, които
са трайно прикрепени към морския плаж, са
приращение на морския плаж и имат статут
на публична държавна собственост от датата
на въвеждането им в експлоатация.
15.4. Концесионерът е длъжен да осигури за
своя сметка присъединяването на елементите
на техническата инфраструктура по т. 1.6.2
към съответните общи мрежи.
15.5. Не са налице специфични изисквания,
свързани с националната сигурност и отбраната
на страната. При промяна на това обстоятелство страните по концесионния договор следва
да сключат допълнително споразумение по
реда на действащото законодателство.
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16. Концесионерът се определя чрез открита процедура.
17. Изисквания, свързани с характера на
концесията:
17.1. Участниците следва да докажат професионален опит в изпълнение на дейности
с предмет, идентичен или сходен с този на
концесията за услуги за морски плажове.
17.2. Участниците следва да докажат, че
разполагат с необходимия човешки ресурс
за извършване на усл у гите – предмет на
концесията.
17.3. В концесионния договор следва да бъде
включена клауза за преразглеждане, която да
съдържа опция и възможност за изменение на
стойността на концесията, без да се променя
предметът є.
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, BS OHSAS 18001:2007
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 предостави доказателства за осигуряването или за
наличието и за произхода на средствата, необходими за изпълнението 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 50 на сто.
19.2. Най-ниска предложена цена на един
чадър и един шезлонг в зоната за платени
плажни принадлежности за срока на концесията – с относителна тежест 50 на сто.
20. Определя гаранция за участие в процедурата в размер 27 790,5 лв. под формата
на внесен депозит или банкова гаранция,
платима съгласно условията, посочени в документацията за концесията.
21. Процедурата за възлагане на концесията
се организира от министъра на туризма и се
провежда от комисия, назначена от министър-председателя.
22. Решението подлеж и на обжа лване
относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията в
10-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ по реда на глава шеста от
Закона за концесиите.
За министър-председател:
Екатерина Захариева
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
9046
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ
СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската инвестиционна банка
и правителството на Република България
за вноска във Фонда на Инициативата за
икономическа устойчивост
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то
Народно събрание на 18 септември 2019 г. – ДВ,
бр. 76 от 2019 г. В сила от 9 октомври 2019 г.)
Европейска инвестиционна банка
Фонд на Инициативата за икономическа
устойчивост
Споразумение за вноска
Настоящото Споразумение за вноска („Споразумението за вноска“) се сключва
между
(1) Е вропейската инвестиционна банка
(„Банката“);
и
(2) П равителството на Република България, действащо чрез Министерството
на външните работи („Вносителят“);
с ъвместно наричани „Страните“.
Позоваване се прави на Членове 3.1 и 3.2 от
Правилата на Платформата за партньорства
за Фондове („Правилата на Платформата“).
1. Вносителят желае да направи вноска във
Фонда на Инициативата за икономическа
устойчивост („Фонд ИИУ“) в размер
20 0 0 0 0 евро (двес та х и л я ди евро)
(„Вноската“) и Банката с настоящото
я приема.
О чаква се и други Вносители да направят
вноска във Фонд ИИУ при условията,
посочени в Приложенията към настоящото Споразумение за вноска.
2. Термините, започващи с главни букви,
използвани в това Споразумение за вноска и недефинирани по друг начин в него,
се тълкуват съгласно значението, което
им се придава в Правилата на Платформата, включени в Приложение 1, и в
Описанието на Фонд ИИУ („Описанието
на Фонд ИИУ“) в Приложение 2 към
Споразумението. Банката и Вносителят
се съгласяват изрично, че Приложения 1
и 2 (вж. Член 10 по-долу) са неразделна
част от това Споразумение за вноска.
3. Вноската ще се използва за финансиране
на дейностите и за инструментите, включени в Описанието на Фонд ИИУ, и се
разпределя, администрира и управлява
от Банката от името на Вносителите
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в съответствие с услови ята на това
Споразумение за вноска, включително
Правилата на Платформата.
4. З а избягване на неяснота Банката не
възнамерява да създава и това Споразумение за вноска и Описанието на Фонд
ИИУ не създават тръст или подобно
правоотношение относно Платформата.
5. В носката се изплаща на 2 (две) части в
съответствие със следния график:
(A) (А) Първата част от вноската е в
размер 100 000 евро (сто хиляди евро)
до 30 юни 2019 г.;
(B) (Б) Втората част от вноската е в
размер 100 000 евро (сто хиляди евро)
до 30 юни 2020 г.
А ко Банката определи въз основа на
бързината на изпълнение на дейностите
и наличието на средства във Фонд ИИУ,
че е необходимо да изтегли напред плащанията, Банката и Вносителят обсъждат
и се договарят за график на плащанията
на вноската, който се потвърждава писмено от Банката и Вносителя.
6. Горепосочената вноска се насочва предимно за операции в страни от Западните
Балкани. Отбелязва се, че в съответствие с член 4.4 от Описанието на Фонда
ИИУ „Целево насочване на средства“
означава, че Банката ще положи всички
усилия, за да гарантира, че Фонд ИИУ
инвестира поне сума, равна на целевата
вноска, в посочените по-горе страни.
Вноските няма да бъдат проследявани
по конкретни операции.
7. В носката се заплаща в евро на Банката,
действаща в качеството на Администратор, по следната Сметка (съгласно определеното в Правилата на Платформата):
Валута:
Евро
Банка
Европейска инвестициполучател:
онна банка [European
Investment Bank]
BIC КОД:
BEILLULLXXX
Сметка на
Директно чрез
получателя:
TARGET2 (/RT)
IBAN:
LU92 9980 0000 0000 0001
Съобщение:
Вноска Фонд ИИУ
България
В носителят информира Бекофиса на Ликвидност на ЕИБ най-малко пет (5) Работни
дни преди планираната дата на плащане
с имейл до FI_PRO_BOT_LPC_CM@eib.
org (или до друг имейл адрес, посочван
периодично от ЕИБ) след извършване
на превода на средства. Инструкцията в
СУИФТ съобщението включва следната
информация за превода (поле 70 или 72):
„Вноска Фон д ИИ У Българи я“ (макс.
35 знака) („Депозитните инструкции“).
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 анката потвърждава на Вносителя поБ
лучаването на средствата от Вноската по
Сметката.
Б анката на свой ред вписва Вноската в
сметка, открита в нейните счетоводни книги във връзка с Фонд ИИУ, и разпределя,
администрира и управлява Вноската в съответствие с разпоредбите на Правилата на
Платформата и Описанието на Фонд ИИУ.
8. Независимо от Член 8.1 от Правилата
на Платформата Вносителят изрично
потвърждава и се съгласява, че Банката
временно, до дата, която ще бъде определена от Банката по нейно усмотрение
и впоследствие съобщена на Вносителя
(„Датата на прехода“), ще инвестира
Оставащото салдо на Фонда само в Унитарния фонд на ЕИБ и през този период
няма да инвестира Оставащото салдо
на Фонда в съответствие с Насоките за
управление на активи (съгласно дефинираното в Правилата на Платформата).
О т Датата на прехода Банката може да
инвестира Оставащото салдо на Фонда в
съответствие с Насоките за управление на
активи (съгласно дефинираното в Правилата на Платформата), освен ако Страните не
са се договорили друго в писмена форма.
9. С изключение на Депозитните инструкции всяко известие, искане или друго
съобщение, което ще бъде отправено или
направено по това Споразумение, трябва
да бъде в писмена форма и доставено по
пощата, по факс или по имейл на адреса
на съответната Страна, посочен по-долу,
или на друг адрес, периодично съобщаван от Страната в писмена форма на
другата Страна:
За ЕИБ („Лице за контакт на ЕИБ“):
Агата Идар [Agata Idar]
Управление „Доверителни фондове и смесено финансиране“ [Trust Funds and Blending
Division]
Европейска инвестиционна банка [European
Investment Bank]
б улевард Кон ра д А денауер № 98 – 10 0
[98 – 100, boulevard Konrad Adenauer]
L-2950 Люксембург [Luxembourg]
Тел: +352 437 985 804
Имейл: idar@eib.org
З а Вносителя („Лице за контакт на Вносителя“):
Валери Йотов
Директор
Д и рек ц и я „ООН и с ът ру д н и чес т во за
развитие“
Министерство на външните работи
ул. Александър Жендов № 2
1040 София
България
Тел.: +359 2 948 2368
Ел. поща: Valeri.YOTOV@mfa.bg

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

10. В
 сички Приложения към това Споразу мение за вноска представл яват
неразделна част от него и неговите
условия, взети заедно, представляват
цялото споразумение и разбирателство
между Вносителя и Банката.
11. Това Споразумение за вноска може да
бъде изменено само с писмено изменение между Банката и Вносителя; при
условие обаче че, без да се нарушава
Член 10 от Описанието на Фонд ИИУ,
Описанието на Фонд ИИУ може да
бъде изменено само със съгласието на
всички Вносители, правещи вноски във
Фонд ИИУ.
12. В случай на несъответствие или противоречие между условията на това
Споразумение за вноска и условията
на неговите Приложения, приложим е
следният ред на предимство:
– Членове 1 до 16 от Споразумението
за вноска;
– Приложение 2; и
– Приложение 1.
13. С подписването на това Споразумение
за вноска Вносителят потвърждава, че:
– той има личното и законно качество
да сключва договори и споразумения;
– настоящото Споразумение за вноска
представлява правно валидни, обвързващи и приложими задъл жения на
Вносителя в съответствие с неговите
условия; и
– той има необходимото правомощие
и власт да сключва и да изпълнява задължения по настоящото Споразумение
за вноска и да прави Вноската и не
съществуват рестрикции или ограничения за приключване на трансакцията,
предвидена в настоящото Споразумение
за вноска.
14. В носителят е запознат с Рамката на
Банката за мерките срещу изпирането
на пари и борбата с финансирането на
тероризма („Политиката за МИП“),
публикувана на уебсайта на Банката.
Вносителят декларира и гарантира, че
(i) с подписването на Споразумението
за вноска Вносителят действа от свое
собствено име и за своя собствена
сметка и (ii) средствата, които ще са
източникът на Вноската, не може да
имат незаконен произход, и по-конкретно да са свързани с Изпиране на пари
и предикатни престъпления (като измама, корупция, трафик на наркотици,
организирана престъпна дейност и др.
под.) или Финансиране на тероризъм,
и двете, дефинирани в Политиката
за МИП. Вносителят се съгласява да
сътрудничи на Банката в дейности по
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дю дилиджънс и текущ мониторинг в
съответствие с Политиката за МИП,
включително да попълва въпросници
и друга документация и информация,
поискани от Банката.
15. А ко по всяко време някоя от разпоредбите на това Споразумение за вноска
е и л и с та не неза кон на, нева л и д на
или неприложима в някакъв смисъл
съгласно закони те на юрисдик ц и я,
законността, валидността или приложимостта на останалите разпоредби на
това Споразумение за вноска, както и
на разпоредбите съгласно законите на
всяка друга юрисдикция, по никакъв
начин няма да бъдат засегнати или
повлияни от него.
16. С траните ще полагат усилия да уреждат приятелски всеки спор или жалба,
свързани с тълкуването, прилагането
или изпълнението на това Споразумение за вноска.
З а целите на спор, възникващ във връзка
с това Споразумение за вноска, Страните
се подчиняват на юрисдикцията на Съда
на Европейския съюз.
Н астоящото Споразумение за вноска се
подчинява и се тълкува в съответствие
със закони те на Велико т о херцогст во
Люксембург.
В потвърж дение на горното Ст раните
подписаха това Споразумение за вноска в
три оригинални екземпляра – два за Банката и един за Вносителя. Всяка Страна
потвърждава, че е получила съответно два
оригинални екземпляра и един оригинален
екземпляр от настоящото Споразумение за
вноска. Споразумението за вноска влиза в
сила след (i) предаване на Банката на два
оригинала на Споразумението за вноска,
подписани от двете страни, и (ii) получаване
от Банката на уведомление от Заявителя,
че необходимата вътрешноправна процедура за влизане в сила на Споразумението
е изпълнена.
За Република
България:
Екатерина Захариева,
заместник министърпредседател по правосъдната реформа и
министър на външните работи
Дата: 27.05.2019
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Като се има предвид, че:
(1) О тчитайки нуждата от увеличаване на
финансовите потоци за устойчиво развитие и надграждайки върху успешния
опит на Европейската инвестиционна
ба н к а („Банк ата“ и ли „ЕИБ“) при
обединяване на своите операции за
кредитиране с инструменти, улесняващи
изготвянето и изпълнението на проекти,
чрез текущия портфейл на Банката от
доверителни фондове и механизми за
смесено финансиране, Банката е взела
решение за създаване на управлявана от
ЕИБ многорегионална, многосекторна
и с множество вносители Платформа
за партньорства за Фондове („Платформата“). Платформата се създава
и в очакване за нарастване на обема
от средства, което ще изисква да се
гарантира ефективността на разходите на свързаните с тях дейности по
управление.
(2) О сновната цел на Платформата е да
подобри операт ивната ефек т ивност
чрез оптимизиране и стандартизиране,
доколкото е целесъобразно, на процеси
и процедури, механизми за управление,
методологии за изчисляване на такси
и стандарти за отчетност, приложими
за активите под управление на Банката
във връзка с тази Платформа.
(3) О перациите в рамките на Платформата се организират чрез договорно
създаване на индивидуални съвкупности от активи (всеки от тях „Фонд“
и събирателно наричани „Фондове“).
Банката осигурява Фондовете да бъдат създадени в сътрудничество със
заинтересовани вносители с цел адресиране на регионални и секторни
приоритети. Тези правила („Правилата
на Платформата“) са приложими за
всеки нов Фонд, който се създава в
рамките на Платформата. Освен това
описание на всеки Фонд се включва
в споразумението за вноска, което се
сключва между всеки вносител и Банката в изпълнение на конкретни цели,
изисквания и критерии за всеки Фонд.
(4) З а избягване на неяснота независимо
от факта, че договорното взаимоотношение между Банката и вносителите
може да използва термини като „фонд“,
„тръст“ или „доверителен фонд“, Банката не възнамерява да създава и тези
Правила на Платформата не създават
инвестиционен фонд, тръст или подобен правен механизъм в рамките на
Платформата.
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Член 1
Дефиниции и тълкуване
1.1. Дефиниции
„Сметка“ означава, във връзка със Споразумение за вноска, банковата сметка, посочена
от Банката в това Споразумение за вноска,
по която съответният Вносител ще превежда
съответната Вноска в съответствие с това
Споразумение за вноска.
„Администратор“ означава ЕИБ в качеството є на администратор на Платформата.
„Член“ означава член от тези Правила на
Платформата.
„Работен ден“ означава ден, в който ЕИБ
е отворена за бизнес в седалището си в Люксембург.
„Вноска“ означава средства, които всеки
Вносител се ангажира да предостави на Фонд,
създаден в рамките на Платформата съгласно
Споразумението за вноска.
„Споразумение за вноска“ означава споразумение между ЕИБ и всеки Вносител, въз
основа на което се правят Вноски във Фонд
в рамките на Платформата.
„Платена вноска“ означава Вноската, която е преведена от Вносителя по Сметката и
получена от Банката.
„Вносител“ означава държава – членка
на Европейския съюз, както и Европейската
комисия и Държавите от ЕАСТ, които предоставят средства във Фонд в рамките на
Платформата.
„Комитет на вносителите“ означава комитет, създаден в съответствие с Член 5.4 от
настоящите Правила на Платформата.
„Държави от ЕАСТ“ означава държави,
които са членки на Европейската асоциация
за свободна търговия.
„Допустими операции“ означава операции,
одобрени в съответствие с Член 6.5 от настоящите Правила на Платформата.
„Сметка на Фонд“ означава, по отношение
на Фонд, сметката, деноминирана в евро,
открита от ЕИБ в нейните регистри с цел
управление на Платените вноски.
„Описание на Фонд“ означава документ,
приложен към Споразумението за вноска,
в който се посочват преследваните цели от
всеки Фонд, неговият индикативен бюджет,
както и допустимите операции.
„Оставащо салдо на Фонд“ означава, във
връзка с всеки Фонд, салдото по съответната
Сметка на Фонда.
„Инструмент“ означава всеки от инструментите, посочени в Член 4.6 от настоящите
Правила на Платформата.
„Правна рамка“ означава Правилата на
Платформата, всяко Споразумение за вноска и
всяко Описание на Фонд, които представляват
правна база за сътрудничеството между ЕИБ
и Вносителите във връзка с управлението на
Вноските.
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„Комитет за партньорства“ означава комитет, създаден в съответствие с Член 5.3 от
настоящите Правила на Платформата.
„Оставащо салдо на Платформата“ означава сбора на Оставащите салда на Фондовете.
„Ресурси“ означава (i) съвкупната сума на
Платена вноска, (ii) приходи и погашения,
генерирани от дейностите на Платформата
и заверени по съответната Сметка на Фонд,
и (iii) приходи, генерирани от управление
на активи от страна на ЕИБ на активите,
представляващи Оставащо салдо на Платформата и заверени по съответните Сметки
на фондове, пропорционално на Оставащите
салда на Фондовете.
„Трета страна“ означава субект, различен от
определените Вносители, например държава,
различна от държави – членки на Европейския
съюз, и Държави от ЕАСТ, международни
финансови институции, фондове, фондации,
субекти на частния сектор и банкови субек
ти, внасящи средства във Фонд в рамките на
Платформата.
„Споразумение с трета страна“ означава
споразумение, съгласно което се предоставя
Финансиране от трета страна на Фонд в рамките на Платформата съгласно дефинираното
в Член 2 на Приложение I „Получаване на
финансиране от трета страна“ от настоящите
Правила на Платформата.
„Финансиране от трета страна“ означава
средства, предоставени на Фонд в рамките на
Платформата от Трета страна, при спазване на
разпоредбите на Приложение I „Получаване на
финансиране от трета страна“ от настоящите
Правила на Платформата.
„Унитарен фонд“ означава обединения
инвестиционен портфейл, създаден от ЕИБ
с Официален акт от 1 юли 2009 г., заедно с
неговите периодични допълнения и изменения и съгласно дефинираното в съответния
Информационен меморандум.
1.2. Тълкуване
При спазване на Член 1.1 от настоящите
Правила на Платформата и освен ако контекстът не изисква друго:
a) т ермините и изразите, започващи с главни
букви, дефинирани в Преамбюла, имат
същото значение в настоящите Правила
на Платформата, освен ако в самите тях
не е определено нещо друго;
b) д уми, означаващи:
(i) само единствено число, включват
и множествено число, и обратно;
(ii)	само един род, включват и друг
род, и обратно; и
(iii) само лица, включват фирми и корпорации, и обратно;
c) в сяка разпоредба на основно или производно законодателство се счита, че се
отнася и за съответното му изменение;
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d) п
 ри тълкуването на настоящите Правила
на Платформата заглавията следва да
се игнорират; и
е) Приложенията представляват неразделна
част от настоящите Правила на Платформата и имат съответно действие.
Член 2
Въведение
Платформата се създава от ЕИБ за администриране на външно предоставени ресурси,
които ще се използват за улесняване дейности
те на ЕИБ във всички държави и сектори,
използвайки пълния набор от инструменти,
описани в Член 4.6 от настоящите Правила
на Платформата, чрез създаването на съответните Фондове в рамките на Платформата.
2.1. Рамка на политиката
Операциите, подкрепени с ресурсите, предоставени на Фондовете, създадени в рамките
на Платформата, съответстват на целите,
политиките, насоките и принципите, заедно
с техните периодични изменения, приложими
за дейностите на ЕИБ, включително, но не
само, следните:
2.1.1. Основни цели
Основните цели включват следното:
a) Насърчаване на растежа и развитието
на държавите бенефициери;
b) Подкрепяне разширяването на ЕС;
c) Подкрепяне на стратегически партньорства и сигурност;
d) Намаляване и окончателно премахване
на бедността;
e) Подкрепяне постигането на Целите за
устойчиво развитие1;
f) Развитие на социална и икономическа
инфраструктура;
g) Развитие на местния частен сектор;
h) Ограничаване и адаптиране към климатичните промени; и
i) Регионална интеграция.
2.1.2. Приложими политики, насоки и
принципи
Управлението на Платформата, както и на
съответните Фондове, създадени в рамките
на Платформата, се извършва чрез прилагане
на вътрешните политики и насоки на ЕИБ,
включващи екологични, социални политики
и политики за равнопоставеност на половете,
както и такива, свързани с мерките срещу
измамите, борбата с укриването на данъци,
избя г ва нет о на да н ъц и, вред н и да н ъч н и
практики, мерки срещу изпирането на пари и
1
Целите за устойчиво развитие (ЦУР) е група
от 17 „Глобални цели“ със 169 специфични цели
в тях. Ръководени от Обединените нации чрез
съвещателни процеси, включващи 193 държави
членки, както и световното гражданско общество,
целите се съдържат в параграф 54 от Резолюцията на ООН A/RES/70/1 от 25 септември 2015 г.
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борба с финансирането на тероризма, пазарни
злоупотреби, отказ от сътрудничество на непрозрачни и неотзивчиви юрисдикции, политики за обществени поръчки и прозрачност 2 .
Следва да се отбележи, че освен горното за
дейностите на ЕИБ са приложими и няколко
общовалидни принципа и следователно те се
прилагат и за операциите, подкрепяни чрез
ресурсите, предоставяни на Фондовете в рамките на Платформата, включително следното:
a) З ащита на човешките права и защитни
мерки срещу социалните, климатичните
и екологичните рискове, които следва
да бъдат постигнати чрез гарантиране
спазването на социалните и екологичните стандарти на ЕИБ, както и Декларацията на ЕИБ за действията, свързани
с климата;
b) З ащита правата на жените, която следва
да бъде постигната чрез прилагане на
социалните стандарти на ЕИБ и насърчаване на равенството между половете и
икономическото овластяване на жените
в изпълнение на Стратегията на Група
ЕИБ за равнопоставеност на половете;
c) И збягване повлияването на инвестициите и действителното предизвикване
на конфликти, социални напрежения и
насилие чрез прилагането на подход при
чувствителност към конфликти спрямо
операции в нестабилни, засегнати от
конфликти и застрашени от конфликти
места;
d) С обственост, която следва да се гарантира
чрез консултации с държавите бенефициери и осигуряване на съгласуваност
и взаимно допълване на операциите със
съответни регионални, национални и
местни стратегии и приоритети;
e) С поделяне на разходите, което следва да
се постига чрез гарантиране, където е
възможно, че крайните бенефициери ще
направят съответна вноска в операциите,
финансирани в рамките на Платформата
в съответствие с условията, които се
определят от Вносителите и от Банката;
f) Е фективност на разходите, която следва
да бъде постигната чрез гарантиране
на справедливо разпределение на безвъзмездна финансова помощ/субсидии/
гаранции, следва да се осигури заедно
с другите източници на финансиране.
Следва да се гарантира, че разходите за
изпълнението на операциите са винаги
разумни;
g) Устойчивост, която следва да бъде постигната чрез стремеж за гарантиране
на усъвършенстван местен капацитет
2
Допълнителни подробности могат да се
намерят на: http://www.eib.org/about/partners/cso/
key-policies/
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чрез трансфер на знания на крайни
бенефициери и поддържане въздействието на инвестицията и след срока на
операцията;
h) К атализиращо въздействие, което следва
да се постигне, като се гарантира, че
ресурсите се предоставят само за дейности, които може да допринесат за последващо мобилизиране на допълнителни
средства, партньори или допълнителна
помощ в подкрепяните области; и
i) Н асърчаване на отворен пазар, което
следва да се постигне, като се гарантира,
че се избягва свръхкомпенсиране и че
подкрепяните операции не изкривяват
функционирането на пазара.
2.2. Очаквани резултати и въздействие
Следващият раздел включва списък с резултатите и описва въздействието, което се
очаква да постигнат операциите, подкрепяни
чрез ресурсите, предоставяни от Фондовете
в рамките на Платформата. Тези резултати
и въздействия включват следното:
a) Б аланс на общата инвестиция
Подходящият баланс може да позволи
реализирането на инвестиции, които
иначе едва ли биха се осъществили,
да ускори тяхното изпълнение или да
увеличи техните шансове за успех. Чрез
балансирането обхватът и мащабът на
общата инвестиция също могат да нараснат, което да доведе до по-голямо
въздействие, отколкото е било възможно
преди това, да се разширят ползите за
по-широк кръг крайни бенефициери,
особено за бедните и уязвими групи, и
да се увеличат инвестициите в частния
сектор, който в противен случай може
да не е ангажиран.
b) И кономически ползи
И кономическите ползи включват създаване или устойчивост на работни места,
насърчаване на икономическия растеж,
извършване на реформи и преход към
пазарна икономика.
c) Ф инансови ползи
Ф инансовите ползи включват разширяващ се достъп до финансиране на целеви групи, подобряване на финансовата
стабилност, намаляване на тарифите за
крайни потребители.
d) С оциални ползи
С оциалните ползи включват намаляване
на ограниченията, свързани с достъпно
потребление на домакинствата с ниски
доходи, икономическо включване и социално благоденствие, равнопоставеност
на половете, приобщаващи обществени
консултации.
e) Е кологично въздействие
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 кологичното въздействие е свързано с
Е
повишена загриженост за екологичното
измерение на инвестицията и постигане
на по-високи екологични стандарти.
f) Н асърчаване на иновациите
Н асърчаването на иновациите включва
фокусиране върху иновативни предложения, които не изискват непременно
огромни по размери ресурси, но може
да дадат висока добавена стойност на
държавите бенефициери, както и операции в подкрепа на уязвими групи чрез
иновации (например цифрова технология
и финансово приобщаване на жени).
g) Д руги ползи
Д ругите ползи може да включват положителни външни ефекти, реализирани
от операцията, които не биха се получили без наличието на финансиращия
елемент, включително адресиране на
пазарни проблеми и избягване на пазарни изкривявания, децентрализиращи
и комерсиализиращи дейности.
Член 3
Структура на Платформата
3.1. Допустими Вносители
Всяка държава – членка на Европейския
съюз, както и Европейската комисия и Държавите от ЕАСТ може да правят Вноска(и)
във Фонд в рамките на Платформата.
Финансирането от трета страна подлежи
на одобрение от ЕИБ и от Комитета от Вносителите във Фонда. Трети страни сключват
Споразумение на трета страна с Банката с
цел предоставяне на Финансиране от трета
страна на Фонд в рамките на Платформата.
Освен ако не е предвидено друго в настоящите
Правила на Платформата или в Приложение I
„Получаване на финансиране от трета страна“
от настоящите Правила на Платформата,
или ако не е предвидено друго от страните
по Споразумение с трета страна, настоящите
Правила на Платформата се прилагат за всяка
Трета страна.
3.2. Вноски
3.2.1. �������������������������������
Приложима Правна рамка за Вноските
Вноската(ите) се предоставят от всеки
Вносител съгласно Споразумение за вноска,
в което се посочва сумата на съответната
Вноска и графикът за нейното плащане.
Целите, които се преследват от всеки Фонд,
неговият индикативен бюджет, както и допустимите операции се определят в Описанието
на Фонда, приложено към Споразумението
за вноска.
Със ск лючването на Споразу мение за
вноска се счита, че Вносителят потвърждава,
съгласява се и се задължава да спазва постоянно всяко и всички условия на тези Правила
на Платформата.
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3.2.2. График за плащане на Вноските
Вноските може да бъдат предоставяни по
всяко време за срока на Фонд в рамките на
Платформата след подписване на Споразумение за вноска между Банката и съответния
Вносител и при спазване на неговите условия.
Вносител може по всяко време да увеличи
сумата на своята Вноска при сключване на
допълнително Споразумение за вноска между Банката и съответния Вносител и при
спазване на неговите условия. Разпоредбите
на настоящите Правила на Платформата се
прилагат идентично и за допълнителни Вноски
по отношение на същия Фонд.
Със ск лючването на Споразу мение за
вноска Вносителят неотменимо и безусловно
се задължава да направи описаната в него
Вноска на съответните дати за плащане на
Вноската съгласно предвиденото в Споразумението за вноска и да позволи на ЕИБ в
качеството є на Администратор да продължи
с разпределянето на съответната Платена
вноска, подлежаща на такси, разходи, удръжки
и загуби за операции съгласно заплануваните
дати на плащане, посочени в съответното
Споразумение за вноска.
3.2.3. Заплащане на Вноски и Финансиране
от трета страна
Всяка Вноска и всяко Финансиране от
трета страна (a) са деноминирани и се заплащат единствено в евро и (б) се заплащат
от съответния Вносител или Трета страна
според случая в съответствие с условията на
приложимото Споразумение за вноска или
Споразумение с трета страна под формата на:
(i) еднократна вноска; или
(ii) на няколко вноски съгласно предвиденото в съответното Споразумение за
вноска или Споразумение с трета страна.
По изключение някои специфични условия за плащане може да бъдат определени
в съответното Споразумение за вноска или
Споразумение с трета страна.
Всеки Вносител превежда платими Вноски
или Финансиране от трета страна директно
по Сметката или по банковата сметка, посочена от Банката в съответното Споразумение
с трета страна.
3.2.4. Разпределение, администриране и
управление на Платените вноски
Всеки Вносител с настоящото разрешава
и назначава Банката да действа като Администратор на Платформата с цел:
a) п редоставяне на услугите, описани в
настоящите Правила на Платформата, и
по-конкретно разпределянето (в съответствие с Член 5.2 от настоящите Правила
на Платформата) на Платените вноски,
администрирането и управлението на
Ресурсите;
b) з аверяване на Ресурсите по съответната
Сметка на Фонда; и
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c) д
 ебитиране от съответната Сметка на
Фонда на сума, (i) която ще бъде отпусната за целите на дейностите на Платформата, (ii) дължима на ЕИБ в съответствие
с Правната рамка (по-конкретно Член 7
от настоящите Правила на Платформата), (iii) изплатена на всеки Вносител,
(iv) съответстваща на такси, загуби и
разходи, възникващи в резултат на управление на ликвидността (включително, но не само такси, загуби и разходи,
начислени от Унитарния фонд, и (v)
съответстващи на приложима такса.
Банката следва да осигури разпределение
на Платените вноски и администриране и
управление на същите със същата степен на
усърдие, каквато би използвала за собствените си ресурси и операции и в съответствие с
Правната рамка 3. По-конкретно, Банката веднага след като получи Вноските по Сметката,
разпределя Вноските към конкретен Фонд в
съответствие с условията на Споразумението
за вноска.
Платените вноски по отношение на всеки
Фонд се водят отделно и разделно от всеки
и всички собствени ресурси на Банката и от
Платените вноски, разпределени за друг Фонд,
или от други активи, държани от Банката
във всякакво качество. Парични средства,
държани по Сметката, се държат за сметка
на Вносителите.
Всеки Вносител потвърждава и се съгласява,
че Вноските може да бъдат разпределени от
Банката на неподлежаща на връщане основа
в зависимост от използвания Инструмент за
извършване на операциите на индивидуалния
Фонд и че част или цялата негова Вноска може
да не му бъде изплатена. Всеки Вносител потвърждава и се съгласява, че има намерение
да инвестира в такива Инструменти и Банката не носи отговорност за изплащането на
Вноските, ако всички или част от тези Вноски
бъдат инвестирани на неподлежаща на връщане основа, и всеки Вносител се съгласява да
предпазва Банката от вреди в такава ситуация.
Банката докладва на Вносителите за своята
администрация и управление на Ресурсите
в съответствие с разпоредбите на Член 9 от
настоящите Правила за Платформата и с
Правната рамка.
3.2.5. Промяна в статута на Вносителя
Ако Вносител промени своя статут (например, ако престане да бъде държава – членка
на Европейския съюз, или Държава от ЕАСТ),
в резултат на което, след като е станал Вносител, престане да отговаря на дефиницията
за „Вносител“, посочена в Член 1, независимо от това той остава Вносител с пълните
права и привилегии на Вносител. За целите
3
За повече подробности вж. Член 12 от настоящите Правила на Платформата.
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на Правната рамка той не е Трета страна и
неговите Вноски не са Финансиране от трета
страна. Тази разпоредба се прилага по отношение на всички Вноски във всички Фондове в рамките на Платформата независимо
дали приложимото Споразумение за вноска
е подписано преди, или след промяната на
статута на Вносителя.
3.3. Управлявани Ресурси
Всеки Вносител потвърждава и се съгласява,
че: (i) всяка инвестиция, извършена от Банката,
включително инвестиция в Унитарния фонд,
подлежи на такси, загуби и разходи, които са
за сметка на Ресурсите, и (ii) наличните суми
за финансиране на операции чрез Фондовете
в рамките на Платформата може да бъдат
по-малко от Ресурсите.
Ресурсите се управляват в съответствие с
принципите на доброто финансово управление
и се инвестират в съответствие с Член 8 от
настоящите Правила на Платформата.
3.4. Прехвърляне на Ресурси
Оставащо салдо на Фонд може да бъде
частично или изцяло прехвърлено от един
Фонд към друг(и) Фонд(ове) и към друг(и)
Инструмент(и), при условие че ЕИБ и съответният Вносител(и) е/са съгласни на такова
прехвърляне. В случаите, когато Оставащо
салдо на Фонд е прехвърлено частично или
изцяло от един Фонд към друг, Банката решава
дали да направи промени в прехвърленото
Оставащо салдо на Фонд или в част от него,
за да гарантира възстановяването на административните разходи и преките разходи.
Член 4
Фондове, допустими операции и Инструменти
в рамките на Платформата
4.1. Създаване на Фонд
Банката може да създава нов Фонд в рамките на Платформата по свое усмотрение и
може да вземе решение наред с останалото
въз основа на нуждите и исканията на съществуващи или потенциални Вносители. Всеки
Фонд се създава в съответствие с настоящите
Правила на Платформата и специфични правила, включени в съответното Описание на
Фонда, съгласно приложимото и договореното
между Банката и съответния Вносител(и).
За всеки създаден Фонд Банката открива
Сметка на Фонда и оперира със съответните
Платени вноски в съответствие с Член 3.2.4
от настоящите Правила на Платформата.
4.2. Операции в рамките на Фондовете
Операциите, подкрепяни чрез предоставяните Вноски във Фондовете в рамките на
Платформата, се избират и администрират
в съответствие с мандата и целите на ЕИБ
във всички държави, в които ЕИБ оперира.
Банката инициира, определя и структурира
операциите въз основа на искане от допустими организатори на проекти, в съответствие
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с критериите за допустимост, дефинирани в
Описанието на Фонда.
Тези операции може да имат широк географски и секторен обхват и различни видове
помощни Инструменти, от които се прави
избор за всеки Фонд.
Във връзка с всеки Фонд в рамките на
Платформата допустимите региони, държави, сектори, бенефициери и Инструменти се
определят в Описанието на Фонда.
4.3. Географско покритие
Всички държави, в които ЕИБ има мандат да оперира, са допустими за финансово
подпомагане от Вноските, направени във
Фондовете в рамките на Платформата, както
в Европейския съюз, така и извън него 4.
4.4. Допустими сектори
Правни дейности във всички икономически
сектори са допустими за финансова подкрепа
от Фондове в рамките на Платформата, с изключение на дейности с отрицателно социално
или екологично въздействие, за които няма
планове за смекчаване на въздействието, одобрени от компетентните органи, и специално
изключени за кредитиране на ЕИБ, съгласно
вътрешните процедури на ЕИБ 5. Секторният
обхват е съобразен със съответните регионални
и държавни стратегии на ЕС.
4.5. Бенефициери
Типичните бенефициери на финансирането, осигурено в рамките на Платформата,
са субекти от публичния и частния сектор,
както следва:
(i) държави и други субекти на публичния
сектор;
(ii) публични предприятия, управлявани в
съответствие с пазарни принципи;
(iii)	финансови посредници, като търговски
банки, финансови институции, местни
капиталови фондове и институции за
микрофинансиране;
(iv)	м естни и/или чуждестранни предприятия (големи предприятия, механизми
за проектно финансиране, МСП и дружества със средна капитализация); и
(v) неправителствени организации.
4.6. Инструменти
Следните Инструменти може да бъдат
използвани за Фондовете в рамките на Платформата (списъкът по-долу не е изчерпателен
и може да бъде актуализиран периодично и
едностранно от Банката):
(i) Техническа помощ: инструмент, чиято цел е да подпомогне изготвянето
и реализирането на инвестиции чрез
изграждане на институционален капацитет и финансиране например на
4
Информацията за допустими държави е налична на уебсайта на ЕИБ: http://www.eib.europa.
eu/projects/regions/index.htm
5
Списъкът на „Изключени дейности“ е наличен на уебсайта на ЕИБ: http://www.eib.org/about/
documents/excluded-activities-2013.htm
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предпроектни и проектни проучвания,
проектни и тръжни документи, институционални и правни оценки, оценки
за социално и екологично въздействие,
управление на проекти, както и финансиране на предварителни проучвания,
анализ за равнопоставеността между
половете или консултантски услуги за
бенефициери.
(ii) Инвестиционни субсидии: невъзстановима вноска за финансиране на материални и нематериални елементи от
инфраструктурен проект или начинание
в съвместно или паралелно финансиране с други инвеститори. По-конкретно
инвестиционните субсидии може да
намалят инвестиционните разходи на
бенефициера чрез финансиране на част
от инвестицията или чрез увеличаване
степента на отстъпка на финансиращия
пакет на даден проект. Те може да са
насочени и към елементите на определен проект, които носят съществени
очевидни социални или екологични
ползи или които може да ограничат
негативни екологични или социални
въздействия.
(iii) Лихвени субсидии: предоставяне на
безвъзмездна сума на инвеститор, финансиращ операция за осигуряване на
възможност за гъвкаво дългосрочно
финансиране, с което се намалява общата сума на обслужването на дълга,
заплащана от кредитополучателя. Следователно такива субсидии може да се
приложат еднократно или разсрочено
във времето. Във всеки случай такива
субсидии следва да имат за цел минимизиране на пазарните изкривявания.
Финансирането на операции, ползващи
се от лихвени субсидии, следва да отговаря на позицията на ЕС за устойчивост
на дълга в държави с ниски доходи,
където е приложимо.
(iv) Финансови инструменти: включително,
но не само, гаранции (включително
финансиране на разход за гаранция по
кредит), капиталови и квазикапиталови
инвестиции или участия и инструменти
за поделяне на риска.
(v) Директна размяна: фокусирана върху
повишаване на капацитета на организации и групи от публичния и частния
сектор чрез дългосрочни командировки,
стажове и други дейности, които повишават равнището на знания, умения и/
или ефикасност.
Член 5
Управление на Платформата
5.1. Структура на управление
Структурата на управление на Платформата
се състои от:
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(i) Администратор;
(ii) Комитети за партньорства на ниво
Платформа; и
(iii) Комитети на вносители на ниво Фонд.
5.2. Администратор
А дминист раторът пол у чава Платените
вноски и управлява съответните Ресу рси
(вк лючително управление на Оставащото
салдо на Фонд) в съответствие с Правната
рамка и политиките и процедурите на Банката,
приложими за администрирането на активи,
произтичащи от Платените вноски.
Администраторът е отговорен за гарантиране на съответствие на операциите, подкрепяни
от всеки Фонд в рамките на Платформата, с
Описанието на Фонда за съответния Фонд и
на Правилата на Платформата.
Ролите и отговорностите на Администратора включват следното:
(i)
администриране на Допустими операции, включително сключване на
споразумения с бенефициери, според
необходимостта;
(ii) изготвяне на документи за одобрение
от Управителните органи на Банката;
(iii) организиране на заседания на всеки
Комитет на вносителите и на Комитетите за партньорства;
(iv) изготвяне и разпространение на протоколи от заседанията на Вносителите
и Комитетите за партньорства;
(v) изпълнение на писмени процедури в
съответствие с Член 5.8 от настоящите
Правила на Платформата;
(vi) събиране на доклади за напредъка на
операциите и финансови отчети за
разпространение на всеки Комитет на
вносителите; изготвяне на годишния
отчет на Платформата и Вносителите
и други съответни документи, необходими на Комитета на вносителите
и на Комитетите за партньорства за
изпълнение на техните задължения;
(vii) информиране на всеки Комитет на
Вносители за операциите и дейности
те, финансирани от Трета страна;
(viii) предоставяне на насоки за функционирането на Платформата и на основните процеси и изисквания, свързани
с Фондовете;
(ix) изготвяне на предложени изменения
в Описанието на Фонда за конкретен
Фонд във връзка с вземане на решение
на Комитета на вносителите;
(x) предлагане на изменения в разпоредбите на Правилата на Платформата
след съгласуване с Вносителите, ако
е приложимо;
(xi) подпомагане на всеки Комитет на
Вносителите при извършването на
прегледи и оценки;
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(xii) гарантиране, че при вътрешните и
външни т е ком у ника ц ии в свои т е
п убликации, в ком у ник ирането с
бенефиц иери, с д ържа ви и д ру г и
субекти и медии ще бъде осигурена
видимост относно Платформата и
нейните Вносители;
(xiii) извършване на други функции, които
са необходими за ефикасното администриране на Платформата и на създадените в нейните рамки Фондове,
с изключение на функциите, които
се отнасят за компетентността на
съответния Комитет на вносителите
и които не са делегирани на Банката;
и
(xiv) осъществяване на връзки и координиране с Вносителите и други относими
страни, доколкото е необходимо за
изпълнение на нейната роля.
Банката в качеството си на Администратор
оперира в съответствие с приложимите политики и процедури на ЕИБ. Тя се отчита на
Комитетите на вносителите за изпълнението
на своите задължения в съответствие с Член
12 от настоящите Правила на Платформата
и служи за връзка между Комитетите на
вносителите и съответните отдели в банката.
В този смисъл Администраторът се ангажира
с операциите на Фондовете в съответствие
с Политиката на ЕИБ за достъп до информация, публикувана на уебсайта на Банката: http://www.eib.org/attachments/strategies/
pai_ips_en.pdf.
5.3. Комитети за партньорства
Вносителите във Фондовете се канят на
заседания на Комитетите за партньорства,
организирани периодично на ниво Платформа за тематични и географски прозорци,
за дискутиране и даване на стратегически
напътствия на ЕИБ, съвети за оперирането
на Платформата и относно възможността за
създаване на нови Фондове.
Комитетът за партньорства е само консултативен орган и няма правомощия за вземане
на решения във връзка с Платформата или
Фонд в рамките на Платформата.
5.4. Комитети на вносителите
За всеки Фонд в рамките на Платформата
се създава Комитет на вносителите. Основната
роля на Комитета на вносителите е да контролира дейностите по съответния Фонд и да
одобрява конкретни операции, подкрепяни чрез
Вноските, направени в този Фонд. Решенията
на всеки Комитет на вносителите за операции се вземат или с процедура на мълчаливо
съгласие, или по време на заседания, както
е описано по-долу в Член 5.8 от настоящите
Правила на Платформата.
Ролите и отговорностите на Комитета на
вносителите включват следното:
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одобряване на предложените операции
в срок до 15 Работни дни след получаването им с мълчаливо съгласие
съгласно приложимото по Член 5.8 от
настоящите Правила на Платформата;
(ii) одобряване на Финансиране от трета
страна;
(iii) одобряване на изплащане (на Вносителите) или преразпределение (към
друг Фонд) на оставащите Платени
вноски в съответния Фонд при неговото прекратяване;
(iv) одобряване на изменение на Описанието на Фонда, включително удължаване срока на Фонда;
(v) одобряване на протоколи от заседания
на Комитета на вносителите в срок
до 15 Работни дни след получаването
им;
(vi) разглеждане на доклади за операции,
представени от А дминистратора в
срок до 30 Работни дни след получаването им;
(vii) одобряване на консолидирания финансов отчет, представен от Администратора в срок до 30 Работни дни
след получаването му; и
(viii) упражняване на други функции, необходими периодично за допринасяне
постигането на целите на Фонда.
5.5. Членове
����������������������������������
на Комитетите за партньорства и на Комитетите на вносителите
Всеки Вносител във Фонд има право да
определи член, който да го представлява в
Комитетите за партньорства и в Комитетите
на вносителите. Банката също се представлява
в Комитета за партньорства и във всеки от
Комитетите на вносителите. Освен ако не
бъде решено друго от Банката и Комитетите
на вносителите, Финансиране от трета страна
по Член 3.1 от настоящите Правила на Платформата не дава право на съответните Трети
страни да бъдат представени в Комитетите
за партньорства и в съответните Комитети
на вносителите и да присъстват на техните
заседания.
Вносителите определят един член и един
заместник-член (последният участва в заседание само в случай че основният член отсъства)
и съобщават писмено техните имена и данни
за контакт на Банката в срок до 30 Работни
дни след сключването на Споразумението за
вноска. Всеки Вносител информира Банката
за подмяна на член или на заместник-член
в срок до 30 Работни дни след определянето
му. Както членът, така и заместник-членът
са упълномощени да упражняват правата на
Вносителя в Комитетите за партньорства и
във всеки Комитет на вносителите. Членът
или заместник-членът, при отсъствието на
члена, може да бъде придружен само от един
съветник от персонала.
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Едно и също лице може да изпълнява ролята на член или заместник-член на повече
от един Вносител в Комитетите за партньорства и/или във всеки съответен Комитет на
вносителите, ако Банката не възрази за това.
Не се предоставят права на глас на други
лица, различни от определените членове и
техните заместници.
Броят на представителите на Банката,
присъстващи на Комитетите за партньорства
и Комитетите на вносителите, е неограничен.
Ако Европейската комисия стане Вносител в някой от Фондовете в рамките на
Платформата, тя се третира като всеки Вносител за целите на настоящите Правила на
Платформата.
Всеки Комитет за партньорства и всеки
Комитет на вносители трябва да има председател, определен от ЕИБ в срок до 15 Работни
дни преди първото насрочено заседание на
такъв Комитет за партньорства и всеки Комитет на вносители или преди внасянето на
първите предложения за решение с процедура
на мълчаливо съгласие, според приложимото.
ЕИБ уведомява Вносителите за избрания председател. Председател може да бъде заменен
от ЕИБ по всяко време по нейно усмотрение.
Председателят може да покани представители
на правителства, други институции и субекти
да присъстват по конкретни точки от дневния
ред на Комитетите за партньорства и Комитетите на вносителите като наблюдатели.
5.6. Заседания и конференции
Заседанията на Комитетите за партньорства и на Комитетите на вносителите, които
се провеждат периодично, се организират в
седалището на Банката в Люксембург или на
друго място, посочено от Банката.
Предвижда се организирането на годишна конференция веднъж годишно, която е
отворена за всички Вносители и има за цел
да насърчава дейностите по Фондовете и да
създава възможност за набиране на средства.
Едновременно с провеждането на такава
годишна конференция Комитетите за партньорства се срещат в рамките на тематични и
географски прозорци, за да дискутират и дават
съвети по стратегически въпроси, цялостната
ориентация и приоритетите. Комитетите на
вносителите заседават според необходимостта
чрез физическо присъствие или чрез видео
конферентна връзка.
5.7. Право за свикване на заседание
Председателят на всеки Комитет на вносителите може да свиква заседания по всяко
време по своя собствена инициатива или по
решение на предходно заседание на Комитета
на вносителите, или по искане на Вносителите в съответния Фонд, чиито Платени
вноски представляват най-малко една трета
от съвкупния размер на всички Платени
вноски в съответния Фонд. Комитетите на
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вносителите може да извършват дейността
си електронно по имейл или чрез използване
на други устройства или услуги, посочени от
Банката и предоставени на разположение на
Вносителите.
5.8. Процес на вземане на решение
Освен ако не бъде договорено нещо друго
в Описанието на Фонда, решенията на Комитетите на вносителите се вземат по следния
начин:
a) по време на заседания, аудио- или видео
конферентни заседания. Решения, взети
по време на заседания, се считат за обвързващи, ако са приети с консенсус. Ако
не може да бъде постигнат консенсус,
решенията се одобряват само от Вносителите, представляващи най-малко:
(i) 2/3 от общата сума на Платените
вноски, реално получени от Банката
след създаването на Фонда, от присъстващите Вносители или представените на такова заседание; и
(ii) една втора плюс един от общия брой
Вносители във Фонда;
или
b) в писмена форма, чрез процедура на
мълчаливо съгласие, като на Вносителите се дава срок от 15 Работни дни за
гласуване след получаване на проекторешението и съответните документи.
Може да бъдат подадени искания за
писмена процедура заедно със съответна
документация по всяко време. Тези искания се считат за одобрени, освен ако
Вносителите, представляващи над 1/3
от общата сума на Платените вноски
във Фонда, отхвърлят предложеното
решение. Председател я т информира
членовете и заместник-членовете на
всеки Комитет на вносителите за съответния резултат от писмената процедура
на следващото заседание на Комитета
на вносителите и ако не се предвижда
провеждането на заседание в срок до
90 Работни дни след приемането на
решението, Банката информира Вносителите в писмена форма в срок до
30 Работни дни след приемането на
решението. Отхвърлено решение чрез
писмена процедура се обсъжда на следващото заседание на Комитета на вносителите. В изключителни обстоятелства
срокът от 15 Работни дни за мълчаливо
одобрение може да бъде скъсен от председателя в надлежно обосновани случаи,
но във всеки случай не по-кратък от 5
Работни дни.
Във връзка с всеки Фонд Вносителите,
представляващи не по-малко от (i) половината
плюс един от Вносителите, които са сключили
Споразумение за вноска с Банката, свързано
с този Фонд, и (ii) половината плюс 1 % от
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съвкупната сума на всички Платени вноски
във връзка с този Фонд от неговото създаване, представляват кворум на заседанията на
съответния Комитет на вносителите.
Представителите и заместник-представителите уведомяват Банката писмено за коментари
или искания за допълнителна информация
и за потенциален конфликт на интереси във
връзка с една или повече точки от дневния
ред най-малко 5 Работни дни преди датата
на заседанието. Те не участват в гласуването
по точките от дневния ред, за които е налице
конфликт на интерес.
Ако Вносител посочи, че има потенциален
конфликт на интерес във връзка с искане за
решение, което се взема с писмена процедура,
той информира председателя за такъв потенциален конфликт на интерес. Председателят
решава дали да позволи на въпросния Вносител да гласува по писмената процедура и
може да реши решението да бъде внесено на
заседание на Вносителите.
5.9. Дневен ред и документация
Преди всяко заседание на Комитет на вносителите Администраторът изготвя дневен ред
и съответна документация и ги предоставя
на всеки определен член на Вносител и негов
заместник в електронна форма 15 Работни
дни преди заседанието.
5.10. Протоколи и оповестявания
Въпроси, обсъждани по време на заседание
на Комитет на вносителите, и взетите решения се вписват в протокола от заседанието,
изготвен от Администратора. Проектът на
протокол се изпраща от Администратора в
срок до 30 Работни дни след заседанието на
всеки член или заместник-член за одобрение
и/или коментари, ако има такива. Ако Вносителите поискат изменения, Администраторът изготвя и разпространява окончателния
протокол за одобрение в срок до 15 Работни
дни на всички членове и заместник-членове
на Комитета на вносителите.
В случай на несъгласия, които не могат
да бъдат изгладени, предложеното изменение
на протокола се прилага към протокола.
В протокола се посочват най-малко часът
и мястото на провеждане на заседанието,
както и участниците, обсъжданите въпроси
и взетите решения. Ако решение не е взето
с единодушие, се посочва кой е гласувал „за“
и кой „против“ него. Протоколът се подписва
от Председателя. Протоколът, освен ако не
бъде доказано обратното, е неоспоримо доказателство за провеждането на заседанието.
5.11. Кореспонденция
Кореспонденцията относно заседанията
се адресира до А дминист ратора. Всичк и
известия, кореспонденция или документи,
предавани във връзка с настоящите Правила
на Платформата, може да бъдат предадени
по електронна поща или доставени със стандартна поща.
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5.12. Поверителност
Всички лица, присъстващи на заседания на
Комитета за партньорства или Комитети на
вносители, са задължени да спазват поверителност относно работата и разискванията на
Комитета. Те нямат право да разпространяват
поверителна информация, станала им известна
по време на изпълнението на техните задължения, а лица извън Банката или Комитетите
за партньорства или на вносители, различни
от лица, подпомагащи ги в изпълнението на
техните задължения, при условие че тези лица
подлежат на еквивалентни задължения за
поверителност. Документи, свързани с такава
работа и разисквания, се използват от лицата, до които са адресирани, които отговарят
за тяхното опазване и запазване на тяхната
поверителност.
Протоколът от заседание на Вносителите
и решения, взети с писмена процедура, се
считат за поверителни; Банката или председателят на Комитет на вносители обаче може
да публикува или да оповести решения, взети
от Вносителите.
5.13. Възнаграждение
Вносителите не могат да получат възнаграждение и сами поемат разходите си за
участие, освен ако не бъде решено друго във
връзка с Фонд от Вносителите на този Фонд.
Член 6
Процес на одобряване на операции
6.1. Разработване и изпълнение на операции
За да се гарантира качеството на операциите, Банката предоставя свой персонал,
който ще осигурява експертен опит и висок
професионален капацитет и ще извършва процесите, които са необходими за ефикасното
създаване, реализиране и администриране
на операциите.
Ба н ката ще гара н т и ра, че п роек т и т е,
представени за финансиране, са технически,
икономически и финансово жизнеспособни.
Всички проекти подлежат на предварителен дю
дилиджънс, провеждан от секторни експерти,
и ще се наблюдават редовно съгласно мониторинговите процедури и насоки на Банката.
Изпълнението е вградено в различните отдели на Банката и персоналът на ЕИБ включва,
наред с останалото, кредитни инспектори,
инспектори за финансов мониторинг, секторни
специалисти, натоварени с разработването
и мониторинга на техническия характер на
проекта, както и за упражняване на надзор
върху климатични, социални и екологични
фак тори, вк лючи телно равнопоставеност
между половете, поръчки, правни, финансови и други въпроси според необходимостта.
Външните/местните офиси на ЕИБ също
участват във всички стъпки на оперативния
цикъл според необходимостта. В допълнение
длъжностни лица от корпоративния секрета-
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риат гарантират ефикасен процес на вземане
на решения за оперативни и други документи,
представяни на Комитетите за партньорства
и Комитетите на вносителите.
6.2. Внасяне на операции за одобрение
Операция не може да бъде внесена за одобрение от Вносителите във Фонд, ако преди
това не е била одобрена от Управителните
органи на Банката.
Операциите не могат да бъдат представени
за одобрение във връзка с конкретен Фонд, ако
общата сума на всички Платени вноски във
връзка с Фонда (включително Финансиране
от трета страна, ако е приложимо) е по-малка от сумата, необходима за финансиране на
операцията, след приспадане на действително
отпуснатите средства, съществуващи ангажименти и административни такси.
6.3. Операции под определен праг
Освен ако не е договорено друго в Описанието на Фонда, за операции, финансирани от
Фонд до определен праг, който се определя
от всеки Фонд в съответното Описание на
Фонда, Комитетът на вносителите делегира
изцяло правомощие за одобряване разпределението на Платените вноски на Управителните
органи на Банката. Решението на Управителните органи на Банката за разпределянето на
Платени вноски се подчинява на критерии за
допустимост, посочени в Описанието на Фонда.
Операции, одобрени от Управителните
органи на Банката, се съобщават за информация на всеки член и негов заместник в Комитета на вносителите в срок до
15 Работни дни от одобрението на Управителните органи на Банката.
6.4. Операции над определен праг
Освен ако не е договорено друго в Описанието на Фонда, за операции над прага,
определен за всеки Фонд, в допълнение към
и след одобрение на Управителните органи
на Банката, Комитетът на вносителите отговаря за одобряване на разпределението на
Платените вноски в съответствие с процеса
за вземане на решение, описан в Член 5.8 от
настоящите Правила на Платформата.
6.5. Одобрени операции
Допустимите операции се записват в списъка с Допустими операции, управляван от
Администратора.
Одобрението на операция остава валидно
за срок от 24 месеца. Ако съответната операция не е подписана до този срок, одобрението изтича, освен ако не бъде продължено
за един или повече допълнителни периоди
от 12 месеца (при условие че действието на
продълженията не продължава разрешението за повече от четири години от датата на
одобрение на операцията от Управителните
органи на Банката (i) само от Банката, ако
общата сума на разглежданата операция не
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надвишава прага, посочен в Член 6.3 на настоящите Правила на Платформата, или (ii)
Банката заедно с Комитета на вносителите
(използвайки процедурата за липса на възражение), ако общата сума на разглежданата
операция надвишава прага, посочен в Член
6.4 на настоящите Правила на Платформата.
Член 7
Такси
Банката прилага такса, структурирана да
покрива: (i) разходи, направени за администрирането на Платформата и всички Фондове
в рамките на Платформата; и (ii) разходи,
свързани с изпълнението на различни видове
Инструменти по Фондовете. Сумата на таксите,
дължими на Банката, се приспадат директно
от Сметката на Фонда.
Освен ако не е договорено друго в Описанието на Фонда, таксите, начислявани от
Вносителите, са, както следва:
7.1. Такса за администриране
Таксата за администриране се изчислява
по следния начин:
(i) 1 процент от общата договорно обвързана
Вноска, който се приспада от Банката
от първата част от цялата договорно
обвързана Вноска;
(ii) 0 ,25 процента на година, изчислени
на ниво Платформа 6 от оставащите
налични средства към 31 декември на
съответната година, която се приспада
от Банката в срок до един месец след
края на финансовата година. Сумата на
таксите за управление, начислени във
връзка с управлението на обединен инвестиционен портфейл или друг инвестиционен продукт, който се управлява
пряко от ЕИБ (като Унитарният фонд),
се приспада от таксата, изчислена по
този раздел.
Таксата за администриране включва всички дейности, извършвани с цел набиране или
достъп до средства на Вносители, отчетност
на използваните средства (одити, оценки),
управление на Оставащи салда (като разходи,
произтичащи от парични сметки, агенти за
изчислението, попечителски такси), комуникация и видимост на Вносителите, създаване
и поддържане на специализирани ИТ системи,
ангажираност на Вносителите и всички други
разходи за посрещане на задължения, вменени
на Банката от Вносителите.
6
За избягване не неяснота „изчислена на ниво
Платформа“ означава, че таксата от 0,25 % се
изчислява върху Оставащото салдо на Фонда
за всеки Фонд към 31 декември на съответната
година и се приспада от кумулативните Вноски,
платени от всеки Вносител във всеки Фонд.
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7.2. Такса за Инструмент 7
Таксата за Инструмент се заплаща след
одобряване на дадена операция по Фонда,
както следва:
(i)	Инвестиционни субсидии и лихвени
субсидии: 1 процент;
(ii) Техническа помощ: 3,5 процента; и
(iii) Финансови инструменти: 4,5 процента.
Таксата за Инструмент покрива разходите
за дейността на множество екипи в Банката,
допринасящи за различни етапи на цикъла на
управление на инструмента, включително разработването на операции, процеса на одобрение
на операции, обществени поръчки, изпълнение
и мониторинг на операциите, резултати и финансова отчетност и други оперативни разходи.
7.3. Други такси
За всяко допълнително искане от Вносител,
извън посочените в настоящите Правила на
Платформата или в Описанието на Фонд,
Банката може да начислява допълнителни
такси на искащия Вносител.
Член 8
Управление на Оставащо салдо
8.1. Инвестиране на Оставащо салдо на
Фонд
Всеки Вносител оторизира Банката да
инвестира по нейно собствено усмотрение Оставащото салдо на Фонд (пропорционално на
неговата Платена Вноска) в съответствие със:
(i) Насоките на ЕИБ за управление на
а к т и ви (При ложен ие II „Насоки за
управление на активи“ към настоящите Правила на Платформата), когато
Оставащото салдо на Платформата е
най-малко равно на 100 000 000 евро
и с инвестиционен хоризонт над една
година; или
(�����������������������������������������
ii���������������������������������������
) Унитарния фонд, в случай че Оставащото салдо на Платформата е по-малко от
100 000 000 евро или инвестиционният
хоризонт е под една година. Официалният акт и Информационният меморандум на Унитарния фонд се представят
на всеки Вносител, след като Банката
получи Вноската, и в зависимост от
случая след преразглеждането на тези
документи.
Банката има право да инвестира Оставащото салдо на Платформата в Унитарния
фонд в съответствие с Член 8.1 и да извади
инвестициите от Унитарния фонд по всяко
време в зависимост от нуждите на операцията. За целта всеки Вносител упълномощава
Банката да подпише и състави съответни
форми за записване и обратно изкупуване
от свое име и да приспадне сума във връзка
със записвания и такси и разходи, начислени
от Унитарния фонд от Оставащото салдо на
Платформата.
7
Процент, изчислен въз основа на одобрената
сума на операцията.
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Вносителите не може да се намесват в решението на Банката да инвестира Оставащото
салдо на Фонд в съответствие с Правилата
на Платформата.
8.2. Постъпления/загуби от пласиране на
Оставащо салдо на Фонд
Инвестициите, направени от Оставащото
салдо на Фонд, може да доведат до печалби
или загуби и печалбите или загубите са за
сметка на всеки Фонд, от който са направени
свързаните инвестиции.
8.3. ��������������������������������
Инвестиционни инструменти и елементи
Данните за всеки инвестиционен инструмент и елемент, с който Банката разполага
във връзка с Член 8.1 от Правилата на Платформата, са определени в Приложение II „Насоки за управление на активи“ към настоящите
Правила на Платформата.
8.4. Отговорност,
�����������������������������������
възникваща от управлението на Оставащо салдо на Фонд
Банката е обвързана да полага максимални усилия („obligation de moyens“) само когато
изпълнява задълженията си на управител на
Оставащо салдо на Фонд, което се приема
изрично от всеки Вносител. Банката във всеки
случай носи отговорност пред Вносителя само
в случай на груба небрежност („faute lourde“)
или умишлено неправомерно поведение („faute
dolosive“).
Всеки Вносител е отговорен само за транс
акции, сключени от Банката от негово име
в съответствие с Член 8.1 от настоящите
Правила на Платформата.
Във връзка с оценката на евентуалното
изпълнение и риск за актив отговорността
на Банката се ограничава само до груба
небрежност („faute lourde“); това важи и за
вторични договорни задължения. Банката
носи отговорност само за преки щети и при
никакви обстоятелства за последващи или
особени щети (като например загуба, дължаща се на неизпълнена трансакция, загуба
на печалба, загуба на данни, повредени или
нечетливи данни, увреждане на търговска
репутация, накърняване на репутация или
загуба на управленско време), предизвикани
или настъпили в резултат на изпълнение на
Вносител на тези Правила на Платформата
или тяхното прекратяване или спиране.
Всеки Вносител е съгласен, че Банката не
гарантира конкретни резултати и/или печалби.
Освен това Банката не носи отговорност
за загуби в стойността на Оставащо салдо
на Фонд вследствие на пазарни колебания,
промени в обменни курсове или по друга
причина, колебания в доходността, временна
свръхекспозиция на Оставащото салдо на Фонд
във връзка с лимити, фиксирани в Насоките за
управление на активи или в Унитарния фонд
на ЕИБ (поради колебанията на пазарите, на
други последици, поради грешни преценки
или пропуснати възможности при избора на
инвестиции на ниво Вносител).
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Всеки Вносител потвърждава и се съгласява, че Банката не може по всяко време да е
запозната с всички налични инвестиционни
възможности на финансовите пазари.
Банката не носи отговорност за обезценка,
понесена от всеки от Вносителите като пряк
или косвен резултат от промяна в инвестиционната стратегия, приложима в Насоките за
управление на активи или Унитарния фонд на
ЕИБ, и по-конкретно в случай на промяна в
стратегията преди срока на инвестиционния
хоризонт, определен от банката, в случай на
предварителни изтегляния на Оставащо салдо
на Фонд или прекратяване на Платформата
или на отделен Фонд.
Банката не поема отговорност за последиците от събития извън нейния контрол, като
форсмажор, война, бунт, терористични актове,
ИТ проблеми, предприети мерки от държавни
или чуждестранни органи или последици от
промени в законите на Люксембург или на
чужда държава.
Банката не носи отговорност за точността
на информацията, получена от трети страни,
на която разчита за управлението на Оставащо салдо на Фонд. Подобно на това Банката
не носи отговорност за неточна финансова
информация, предоставена на Вносителите
на базата на информация, предоставена от
трети страни.
Вносителите носят отговорността за проверка на целесъобразността на инвестициите
във връзка с текущ данък, мито и валутно
законодателство.
Банката може да управлява Оставащото
салдо на Фонд независимо от данъчната ситуация на Вносителя и не поема отговорност
в това отношение.
Ако бъдат заведени искове от или срещу
Банката, свързани с настоящите Правила на
Платформата или предоставяните услуги в
съответствие с тях, всеки Вносител се съг
ласява да окаже цялото разумно поискано
съдействие на Банката.
Банката не дава никакви гаранции за успех
на инвестицията, което се приема изрично
от всеки Вносител.
Член 9
Счетоводство и отчетност
9.1. Отчети
Банката поддържа своите регистри в съответните сметки на Платформата само в евро.
9.2. Финансови отчети
Банката изготвя годишния, заверен от
одитор и консолидиран финансов отчет за
Платформата в евро. Консолидираният финансов отчет се съставя на базата на парични постъпления и отпуснати средства, с
изключение на инвестициите на Оставащите
салда на Фондове, които се отчитат на база
справедлива стойност.
Финансовият отчет включва:
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(i) консолидирано извлечение за движения
по сметка на Фондовете в рамките на
Платформата; и
(ii) индивидуални отчети за всеки Фонд,
вк лючително разбивката на всички
движения с вальори и преглед на Оставащите салда на Фондовете, както и
преглед на начислените такси.
Финансовата година на всеки Фонд е календарната година.
След като бъдат одитирани в съответствие
с Член 10 от настоящите Правила на Платформата, финансовите отчети се одобряват
съобразно процеду рите за одобряване на
финансови отчети, прилагани по принцип от
ЕИБ за мандати на трети страни.
9.3. Оценка
9.3.1. Валути
Когато е необходимо за целите на изготвянето или представянето на финансов отчет да
се определи стойността на валута по отношение на друга валута, оценката се извършва от
Банката чрез използване на същите принципи,
които Банката прилага за своите собствени
ресурсни операции.
9.3.2. Инвестиране на Оставащо салдо
на Фонд
Когато е необходимо за целите на изготвянето или представянето на финансов отчет
да се определи справедливата стойност на
инвестициите на Фонда или Оставащото салдо
на Платформата по отношение на стойността
на инвестициите, оценката се извършва от
Банката чрез използване на същите принципи,
които Банката прилага за своите собствени
ресурсни операции.
9.4. Отчитане
Банката предоставя на всеки Вносител
следните отчети:
9.4.1. Отчетност на ниво Фонд:
(i) годишни доклади за напредъка на
операциите: представят актуална
информация за състоянието на операциите, резюме на оперативните
основни аспекти и въпроси през
отчетния период, отчет за резултатите на ниво Фонд и финансово
състояние;
(ii) по л у г од и ш н и а к т уа л и з а ц и и з а
напредъка на операции те: предоставяне на информация за нови
одобрени операции, финансови ресурси и състояние на отпуснатите
средства, и проекти в процес на
разработване;
(iii) отчети за приключване на операции:
предоставяне на току-що получена
пълна информация за операция,
включително резултати и финансови аспекти; и
(iv) годишен одитиран и консолидиран
финансов отчет.
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Измеримите резултати се отчитат спрямо Рамката на резултатите, разработена за
всеки фонд, и се базират на съществуващите
средства за измерване, използвани от ЕИБ[1]
(http://www.eib.org/projects/cycle/monitoring/
rem.htm). Рамката на резултатите, която може
да бъде коригирана от Банката периодично
след съгласуване с Вносителите, се използва
за целите на отчетността и оценките.
Освен това се предоставя и описателна
информация за важни аспекти, наред с останалите, за устойчивостта, собствеността, пошироко икономическо въздействие възможно
най-често според възможностите.
Може да бъде договорена ограничена допълнителна отчетност с Вносител във Фонд
на двустранна основа, която може да подлежи
на допълнителни такси.
9.4.2. Отчетност на ниво Платформа
ЕИБ издава консолидиран Годишен отчет
за Вносителите, в който се акцентира на
дейностите и постиженията по отношение
на портфейла от Фондове на Банката, като
се дава видимост на Вносителите и за всеки
Фонд, в който те правят вноски.
В контекста на прегледа на дейностите на
Платформата (за пръв път през декември 2022 г.)
Банката ще предостави на Вносителите доклад
за оценка с анализ на въздействието на операциите, финансирани от Фондовете в рамките
на Платформата в държавите бенефициери.
Член 10
Одит и контрол
10.1. Одит
Консоли дирани я т финансов от чет във
връзка с Платформата подлежи на външен
одит и разходите за такъв одит са за сметка
на Платформата.
Отделните отчети за Инструменти на Фонд
не подлежат на външен одит, но се покриват
от външния одит на консолидирания отчет
на Платформата.
10.2. Контрол
Платформата се управлява в съответствие с
обичайните критерии и процедури на Банката,
включително подходящи контролни мерки.
––––––––––––––––

[1]
Банката измерва резултатите на своите операции чрез Рамките 3 PA и ReM (вътре и извън
ЕС съответно) и логическата рамка обхваща
както кредитни операции, така и операции за
техническа помощ. Те се базират на 3-стълбова
методология, разработена да покаже по какъв
начин вложените ресурси на ЕИБ (например
кредит, технически съвет) генерират крайни
продукти (например линия за пренос на електричество, обучителна програма), което води
до резултати (например подобрен достъп до
енергия, подобрен капацитет) и с времето оказва
въздействие (например развитие на стопанската
инфраструктура, регионална интеграция).
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Член 11
Продължителност
11.1. �������������������������������
Прекратяване на Фонд и на Платформата
Платформата и Фондовете в рамките на
Платформата остават в сила, доколкото има
налични средства, ангажименти или инвестиции във връзка с Платформата и Фондовете.
Отделните Фондове не посочват дата на
прекратяване, но може да бъдат прекратени
по всяко време с решение на Комитета на
вносителите на съответния Фонд, взето с
единодушното съгласие на Вносителите, ако
е уместно, след съгласуване с Управителните
органи на ЕИБ.
11.2. Заплащане на Оставащото салдо на
Фонд при прекратяване на Фонд
По решение на съответния Комитет на
вносителите във връзка с прекратяването на
Фонд се прилагат следните разпоредби по
отношение на Оставащото салдо на Фонд за
този Фонд:
(i) Банката незабавно спира всички
дейности, свързани с такива съответни суми, с изключение на
свързаните с надлежното реализиране, консервиране и запазване
на такива суми и уреждането на
преки и условни задължения, на
които те може да подлежат;
(ii) в случай, когато Оставащото салдо
на Фонд е положително, Банката
обсъжда с Вносителите възможните
използвания на наличните средства
от Оставащото салдо на Фонда,
които все още не са договорно ангажирани в операция по време на
прекратяването с цел интегрирането
на такива средства в други Фондове
или по друг начин съгласно договореното с Вносителите. Оставащите
средства, ако има такива, може да
бъдат върнати на Вносителите, ако
това бъде поискано в решението за
прекратяването на Фонда;
(iii) Банката създава отделни отчети за
Инструмента на Фонда за Фонда,
който ще бъде прекратен, за покриване на периода от последния
консолидиран финансов отчет до
датата на прекратяването, който
подлежи на одитната процедура,
посочена в Член 10 от настоящите
Правила на Платформата; и
(iv) в случай че Оставащото салдо на
Фонда е равно на нула, Банката
може да изпрати на Вносителите
фактура, съответстваща на останали направени разходи, пропорционално на техните съответни
Платени вноски.
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Член 12
Степен на предпазливост и отговорност
12.1. Степен на предпазливост
В съответствие със своите вътрешни политики и процедури Банката предприема
под ход ящи мерк и за предотвратяване на
корупционни, измамнически, скрити, принудителни и възпиращи практики във връзка
с използването на постъпленията във Фонда
и включва разпоредби в своите споразумения с бенефициери за пълно привеждане в
действие на съответните насоки на Банката
относно данъчни измами, укриване на данъци, избягване на данъци, агресивно данъчно
планиране, изпиране на пари и финансиране
на тероризма.
12.2. Банката действа по същия начин
както при свои собствени ресурси
Ког ат о дейс т ва к ат о А д м и н ис т рат ор,
Банката упражнява същата степен на предпазливост и усърдие, както когато действа
по отношение на свои собствени ресурси и
операции. Всеки Вносител потвърждава и
се съгласява, че задълженията на Банката
като Администратор се изпълняват само при
полагане на максимални усилия („obligation
de moyens“).
Банката администрира Платформата както намери за добре във всички отношения
в съответствие с настоящите Правила на
Платформата и нейните вътрешни политики
и процедури. Съответните политики и процедури са публикувани на уебсайта на Банката.
Банката може да приеме нови вътрешни
процедури и политики, ако сметне за необходимо, които са приложими за настоящите
Правила на Платформата, доколкото са съвместими с тях.
12.3. Действия на Банката при специфични
обстоятелства
При определени обстоятелства Банката
може с одобрението на съответните Вносители, изразено в отделно договорена форма
от Банката и съответния Вносител, да изпълнява операции по отделен Фонд, които носят
известен риск, който обикновено не може да
бъде поет от банката с нейните собствени
ресурси. Следователно вътрешните политики
и процедури на Банката не се прилагат за
тези операции.
В тези обстоятелства Банката внедрява специални политики и процедури в съответствие
с нивото и естеството на присъщия риск на
предвижданите операции. Такива специални политики и процедури винаги следва да
са съвместими със съответните насоки на
Банката относно данъчни измами, укриване
на данъци, избягване на данъци, агресивно
данъчно планиране, изпиране на пари и финансиране на тероризма.
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Банката информира Вносителите за тези
специални политики и процедури до практически възможната степен преди провеждане на Комитет на вносителите за вземане
на решение за предвижданата операция, в
зависимост от случая, и ако това не е практически възможно, веднага след вземането
на решение за стартиране на предвидената
операция.
12.4. Отговорност, ограничена до груба
небрежност и умишлено неправомерно поведение
Освен ако не е предвидено друго в настоя
щите Правила на Платформата, Банката носи
отговорност само в случай на груба небрежност
(„faute lourde“) или умишлено неправомерно
поведение („faute dolosive“).
12.5. Форсмажор и затруднения в дейността
Банката не носи отговорност за загуби,
причинени от необичайни или непредвидими
обстоятелства, форсмажор, бунт, война или
природни събития или вследствие на други
събития, които са извън контрола на Банката
(например стачка, локаут, задържания на движението, административни актове на национални и чуждестранни органи или съдилища,
както и прекъсвания на телекомуникационната
система или други подобни събития).
12.6. Забавяния
Нищо в настоящите Правила на Платформата не изисква от Банката да предприеме
действие, което по добросъвестното мнение
на Банката не е възможно или би било в
противоречие с приложим закон, подзаконов
нормативен акт, пазарен обичай или практика.
Банката не носи отговорност за забавяни я в изпълнението на задъл жени ята си
по настоящите Правила на Платформата,
произтичащи от спазване на задължения,
свързани с приложими закони и подзаконови
нормативни актове.
12.7. Ограничено позоваване
Всеки Вносител потвърждава и се съгласява, че може да се позовава единствено на
Платените вноски, разпределени към съответния Фонд, в съответствие с отчета, който
ще бъде създаден от Банката във връзка с
всеки Фонд и след приспадане на дължими
такси, разходи, загуби и начисления. Всеки
Вносител изрично потвърждава и приема, че
след като всички Платени вноски в съответен
Фонд са реализирани (тоест ако при прекратяване на съответния Фонд всички Платени
вноски, след приспадане на дължими такси,
разходи, загуби и начисления, са изплатени
обратно на пропорционална база), той няма
право да предприема допълнителни стъпки
срещу Банката за възстановяване на други
дължими суми (ако има такива) и правото за
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получаване на такива суми се погасява. Всеки
Вносител приема да не запорира или по друг
начин да конфискува активите на Фонда, ако
това е възможно изобщо.
Член 13
Изменения и ред на предимство
13.1. Изменения
Банката може по всяко време и след съгласуване с Вносителите да измени разпоредбите
на настоящите Правила на Платформата. Банката информира Вносителите, като посочва
разпоредбите, които възнамерява да измени
или допълни, както и тяхното съдържание.
Когато предлага изменения в разпоредбите на
Правилата на Платформата, Банката прави
оценка на потенциалното въздействие на тези
изменения върху съществуващите Фондове и
информира Вносителите за това.
Измененията се считат за одобрени от
Вносителите, ако не са свързани с писмено
възражение към Банката в срок до 15 Работни
дни от изпращане от Банката на уведомлението относно измененията.
Ако един или повече Вносители възрази(ят)
срещу предложените изменения, тези Вносители имат право да прекратят незабавно Споразу мението за вноска, ск лючено
с Банката, в посочения по-горе срок и да
поискат възстановяване на частта, която не
е инвестирана в операции, ако има такава,
след приспадане на приложими такси, разходи, загуби и начисления върху Платената
от тях вноска, ако предложените от Банката
изменения:
(i) не позволяват на Вносителя да продължи
да участва в Платформата в съответствие със законите и подзаконовите
нормативни актове, приложими за него;
(ii) задължават Вносителите да увеличат
сумата на техните Вноски; или
(iii) увеличават съществено разходите за
участие в Платформата.
Вносител, който желае да прекрати Споразу мението за вноска в съот ветст вие с
процеса за прекратяване, описан по-горе,
трябва да представи доказателство на Банката и на другите Вносители във Фонда,
че е засегнат от събитие, посочено в точки
(i) – (iii) по-горе.
Ако изменение на разпоредба от Правилата
на Платформата има отрицателен ефект върху
един или повече Фондове, съответните Комитети на вносителите вземат решение дали
да продължат засегнатите Фондове, или да
ги прекратят в съответствие с Член 11.1 от
настоящите Правила на Платформата.
Всеки Вносител потвърждава и се съгласява, че техническите изменения (включи-
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телно, но не само, корекция на технически
грешки, номериране на Членове в Правилата
на Платформата или препратки или външни
позовавания в Правилата на Платформата)
и измененията, които не засягат смисъла
на разпоредби на настоящите Правила на
Платформата, може да бъдат извършвани
едностранно от Банката. Банката информира
незабавно Вносителите за тези технически
или незначителни изменения.
13.2. Ред на предимство
В случай на несъответствие или противоречие между условията на Правилата на
Платформата Споразумението за вноска и
условията на съответното Описание на Фонд
приложим е следният ред на предимство:
(i) Споразумението за вноска (между Банката и съответния Вносител);
(ii) Описанието на Фонда; и
(iii) Правилата на Платформата.
В случай че има повече от едно Споразумение за вноска между Банката и Вносител във
връзка със същия Фонд, тогава в случай на
несъответствие или противоречие между тях
последният има предимство между Банката
и въпросния Вносител.
Член 14
Делимост
Ако по всяко време някоя от разпоредбите на тези Правила на Платформата е или
стане незаконна, невалидна или неприложима в някакъв смисъл съгласно законите на
юрисдикция, законността, валидността или
приложимостта на останалите разпоредби
на тези Правила на Платформата, както и
на разпоредбите съгласно законите на всяка
друга юрисдикция по никакъв начин няма да
бъдат засегнати или повлияни от това.
Член 15
Решаване на спорове и приложимо право
15.1. Приятелско решаване на спорове
Страните, които са се споразумели по
настоящите Правила на Платформата, ще
полагат усилия да уреждат приятелски всеки спор или жалба, свързани с тълкуването,
прилагането или изпълнението на настоящите
Правила на Платформата.
15.2. Юрисдикция
За целите на спор, възникващ във връзка с настоящите Правила на Платформата,
Страните се подчиняват на юрисдикцията на
Съда на Европейския съюз.
15.3. Приложимо право
Настоящите Правила на Платформата се
подчиняват и се тълкуват в съответствие със
законите на Великото херцогство Люксембург.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Получаване на финансиране от трета страна
С цел засилване на допълняемостта и координираност с дейностите на други страни,
които съответстват на целите и водещите
принципи на Платформата (други държави,
Международни финансови институции, фондове, фондации, частни и банкови субекти и
др. под.), Комитетът на вносителите на Фонд
може да разреши Финансиране от трета страна
във връзка с такъв Фонд.
Термините, започващи с главна буква в
това Приложение, които не са дефинирани
по друг начин в него, имат значението, което
им се дава в Правилата на Платформата, към
които е приложено това Приложение.
Член 1 Финансиране от трета страна
Трети страни може да предоставят средства на Фонд в рамките на Платформата
след одобрение от Банката и с единодушното
одобрение от Комитета на вносителите на
съответния Фонд. След като бъде одобрено
като допустими ресурси за съответния Фонд,
Финансирането от трета страна трябва да отговаря на специалните условията, предвидени
в това Приложение.
Одобряването на Финансиране от трета
страна не води до придобиване от Третата
страна на статут на Вносител и не дава право
на тази Трета страна да бъде представлявана в
Комитета на вносителите на съответния Фонд
и да участва в неговите заседания, писмени
процедури или в управленската структура на
съответния Фонд.
Банката действа в качеството на посредник по отношение на Финансиране от трета
страна. В този смисъл Финансирането от
трета страна не се признава като Вноски във
финансовия отчет на Фонда.
Член 2 Споразумение с трета страна
След одобрение от Управителните органи
на Банката и от Комитета на вносителите на
Съответния Фонд Банката може да подпише,
в ролята си на Администратор, споразумение
със съответната Трета страна („Споразумението с трета страна“), посочвайки името на
Третата страна (включително името на лице
за контакт), характера на Финансирането от
трета страна, приложимите правила и целта
на неговото използване. Използването на
Финансиране от трета страна трябва да съответства на общите цели на Платформата и
на съответния Фонд и да бъде предназначена
за одобрените операции, посочени в Споразумението с трета страна.
Член 3 Сума и начини на плащане на Финансиране от трета страна
Споразумението с трета страна по принцип
трябва да включва общата сума и начините
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за плащане на Финансиране от трета страна. Когато тези елементи не са включени в
Споразумението с трета страна по време на
подписването, Комитетът на вносителите на
съответния Фонд се информира отделно за
точната сума и начините на плащане на Финансирането от трета страна по Споразумението с трета страна в най-кратки практически
възможни срокове. Средствата се предоставят
единствено в евро.
Член 4 Приложими правила за Финансирането от трета страна
Предложения за потенциални операции,
финансирани от Трета страна, се подават за
одобрение на Управителните органи на Банката и Комитетът на вносителите на съответния
Фонд се уведомява за одобрените операции.
Финансирането от трета страна се подчинява на условията, посочени в Споразумението
с трета страна, включително използването на
такива средства, задълженията за отчетност,
начините на плащане, видимост, разрешаване
на спорове.
Член 12 от Правилата на Платформата е
приложим по отношение на Финансирането
от трета страна.
Член 5 Банкова сметка за Финансиране от
трета страна
Банката открива отделна сметка в своите
счетоводни регистри за всеки Фонд, за който
е одобрено Финансиране от трета страна.
Тази сметка се нарича „Фонд [●] – Финансиране от трета страна“ за получаването на
Финансирането от трета страна, отпускането
на средствата и таксите на Банката, потенциално възнаграждение съгласно посоченото в
Споразумението с трета страна.
Член 7 от Правилата на Платформата е
приложим по отношение на Финансирането
от трета страна.
Член 6 Финансова отчетност
Банката предоставя финансова отчетност,
за да обоснове използването на Финансиране
от трета страна в съответствие с Член 9 от
Правилата на Платформата.
Член 7 Одит
Движенията от отделна сметка, открита за
Финансиране от трета страна, може да подлежат на отделен външен одит в съответствие
с разпоредбите на Член 10 от Правилата на
Платформата.
Член 8 Общи задължения за отчетност
Банката гарантира, че Комитетът на вносителите на съответния Фонд ще бъде напълно
информиран веднъж годишно за операциите
и дейностите, финансирани от Трета страна.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Насоки за управление на активи
Преамбюл
А ктивите, периодично представляващи
Оставащото салдо на Платформата, които се
управляват от гледна точка на ликвидността
от ЕИБ („Активите на Платформата“) се
управляват в съответствие с принципите за
добро финансово управление и следвайки
подходящи пруденциални правила, посочени
в Раздел I по-долу. Тези активи се инвестират
на риск на Вносителите съгласно насоките,
представени в Раздел II по-долу. В този документ „Унитарен фонд“ означава обединения
инвестиционен портфейл, създаден от ЕИБ
с Официален акт от 1 юли 2009 г., заедно с
неговите периодични допълнения и изменения и съгласно дефинираното в съответния
Информационен меморандум.
Раздел I – Принципи, свързани с Оставащото салдо на Платформата
1. ЕИБ управлява Активите на Платформата в съответствие със следните принципи:
(i)	Рисковата експозиция, поета по отношение на Активите на Платформата, е
ограничена до инвестирания капитал
и получената възвръщаемост по него.
(ii)	Когато извършва трансакции от името
на Платформата, ЕИБ прилага същите
стандарти за добросъвестно управление и грижа, как вито обик новено
прилага при управлението на своите
собствени ликвидни портфейли или
други свои мандати. При закупуване
на ценни книжа по всяко време на
първичния или на вторичния пазар
ЕИБ гарантира равнопоставеност на
различните управлявани портфейли.
В този контекст тя не купува ценни
книжа от една и съща емисия в едно
и също време при по-благоприятни
условия за своя сметка или за сметка
на друг управляван портфейл.
(iii) Управлението на активите се базира
на най-добрата практика на индуст
рията за управление на активи и на
традиционни пруденциални правила,
прилагани във финансовите дейности.
Управлението трябва да е съобразено
с ограниченията за риск, посочени
в настоящите Насоки за управление
на активи. Особена г ри жа т рябва
да се полага, за да се гарантира, че
у п ра вл ява н и т е а к т и ви оси г у ря ват
достатъчна ликвидност във връзка
с ангажиментите, на които трябва
да отговарят активите, при оптимизиране на възвръщаемостта, което
е свързано с поддържане на висока
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степен на сигурност и стабилност в
дългосрочен план.
(iv) ЕИБ няма право да сключва спекулативни трансакции или да заема
от пазара за покриване на ликвиден
недостиг. Непредвидени парични плащания, които не са достатъчно покрити
с парични наличности, се обезпечават
адекватно с продажбата на активи.
Обратните репо сделки и сделките с
обезпечени ценни книжа са разрешени
по усмотрение на ЕИБ при спазване
на ограниченията, предвидени в настоящите Насоки за управление на
активи.
(v) ЕИБ определя индекс за ефективност,
който служи за референтен показател
и последният трябва да съответства
на съществуващ референтен показател, използван за други портфейли на
трети страни.
(vi) Всички инвестиции трябва да спазват
определените тук лимити.
(vii) В съответствие с оперативната прогноза за паричния поток ЕИБ предприема
необходимите мерки за управление на
пласирането на Активите на Платформата, за да извършва своевременно
всички плащания.
(viii) Сделките с ценни книжа се базират на
принципа „доставка срещу плащане“;
доставка и плащане към клирингови
системи са разрешени.
(ix) Разрешена е продажбата на активи,
наред с другото, ако ценните книжа
вече не отговарят на определените
тук критерии или с цел балансиране
на падежния профил или подобряване
доходността на целия портфейл.
(x) ЕИБ редовно наблюдава текущото
спазване на определените тук лимити.
2. Активите на Фонд може да бъдат инвестирани в евро. Може да се помисли за
хеджиращи инструменти, когато това е уместно
и ефективно от гледна точка на разходите.
Раздел II – Насоки
ЕИБ управлява Активите на фондовете
в съответствие с принципите, изложени в
Раздел I по-горе.
1. Структура на портфейла
Падежната структура на портфейла отразява прогнозните парични потоци от Платформата/Фондовете. Достатъчно активи се
инвестират в парични активи за покриване
на краткосрочни (под една година) изходящи
потоци в съотношение, заложено в годишната
инвестиционна стратегия.
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1.1. О ставащите активи може да бъдат
разпределени в средносрочни и дългосрочни инструменти с максимален
остатък до падежа от 10 години и шест
месеца от датата на плащане (средносрочен и дългосрочен портфейл).
1.2. А
 ко изискванията за ефикасно управление на портфейл или други основателни причини изискват това и/или ако
портфейлът за управление на активи
е по-малък от 100 милиона евро, ЕИБ
може да задели повече или всички
активи в единиците на Унитарния
фонд. ЕИБ може във всеки случай да
задели временно повече или всички
свои активи в единиците на Унитарния
фонд, преди да инвестира съответната
част от активите към средносрочните
и дългосрочните инструменти.
2. Видове инвестиране
Пари чни те ак т иви може да вк лючват
единици на Унитарния фонд и други краткосрочни инструменти с падежи до 397 дни на
вальора, включително облигации с фиксиран
лихвен процент (с такъв остатък до падежа)
и ценни книжа с променлив лихвен процент
и с остатъчен срок до падежа до 2 години.
Приема се, че Унитарният фонд представлява предпочитания инвестиционен вариант за
паричните активи в евро. В случай на необезпечени банкови депозити срокът до падеж
не трябва да надвишава 95 дни към датата
на вальора. В случай че частта от паричните
активи е инвестирана в необезпечени банкови депозити, надлежно внимание трябва
да се обърне на преобладаващите пазарни
условия и рискове. Оставащите активи може
да включват облигации с фиксиран лихвен
процент с остатъчен срок до падежа над 397
дни и облигации с променлив лихвен процент
с остатъчен срок до падежа над 2 години.
3. Лимити
Квалифицирани рейтинги са рейтингите,
присъдени от Fitch, Moody’s или Standard &
Poor’s.
Критериите за присъждане на рейтинг се
отнасят за тези на Moody’s „или еквивалентни“. В случай на различни рейтинги се взема
предвид вторият най-добър рейтинг за оценка
дали са спазени критериите за присъждане
на рейтинги.
В случай, когато е наличен само един
рейтинг, се прилага този рейтинг.
В случай че има 2 или повече еквивалентни
рейтинга, те се считат за подредени в строг
общ ред 8 .
8
A<B<C, например AAA (1-ви), Aaa (2-ри),
AA+ (3-ти).
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Еквивалентите на рейтингите на Moody's
са, както следва:
Moody’s Standard &
Poor’s

Fitch

Дългосрочни
Aaa
Aal
Aa2
Aa3
Al
A2
A3
Baal
Baa2
Baa3

AAA
AA+
AA
AAA+
А
ABBB+
BBB
BBB-

AAA
AA+
AA
AAA+
А
ABBB+
BBB
BBB-

P-1
(P-1)
P-2

A-1
A-1+
A-2

Fl
Fl+
F-2

Краткосрочни

3.1.

Критерии за Унитарния фонд на
Банката, краткосрочни средства на
паричния пазар, депозити, включително обезпечени депозити, обратни
репо сделки:
3.1.1. Унитарният фонд на ЕИБ, опериращ и управляван в съответствие с
Официалния акт и неговия информационен меморандум, е допустим.
До 100 % от активите, разпределени
към паричните активи, държани в
евро, може да бъдат инвестирани
в деноминирания в евро Унитарен
фонд. Лимитите за концентрация
не се прилагат за Унитарния фонд.
3.1.2. Банките, които са лицензирани да
п риемат с роч н и депози т и, и мат
рейтинг най-малко P-1 краткосрочен
по Moody’s или негов еквивалент.
В случай на обратни репо сделки
или обезпечени депозити изискваните рейтинги са най-малко P-2
краткосрочен по Moody’s или негов
еквивалент. В случай на срочни депозити в нерейтинговани централни
банки и агенции за управление на
национален дълг се прилага рейтингът на съответното правителство.
Разрешени са депозити в Банката за
международни разплащания.
3.1.3. Таванът на разрешените инвестиции в
банки, посочени в 3.1.2, е фиксиран на
5 % от собствените средства на банките9, ограничен до 50 милиона евро
9
Взетите предвид собствени средства на
банката са последните цифри, получени от публикувания годишен одитиран счетоводен баланс.
За Централни банки, агенции за управление на
националния дълг и БМР таванът за собствени
средства не се прилага.
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за контрагент, при условие че контрагентът има рейтинг Aa2 дългосрочен
по Moody‘s или негов еквивалент, и
25 милиона евро за контрагенти с
рейтинг под Aa2 дългосрочен по
Moody‘s или негов еквивалент. Ако
номиналният размер на общия портфейл надхвърля 1 милиард евро, се
прилагат увеличени тавани съответно от 100 милиона евро и 50 милиона
евро. Ако номиналният размер на
общия портфейл надхвърля 2 милиарда евро, се прилагат увеличени
тавани съответно от 150 милиона
евро и 75 милиона евро. В случай
на обезпечени депозити максималният процент на усвояване може да
бъде намален до 20 % и изискван
рейтинг до P-2, при условие че се
прилага допустимо отклонение на
обезпечен и я та в с ъо т ве т с т вие с
практиките на ЕИБ, прилагани за
нейните собствени касови активи.
3.2.
Критерии за инвестиции в ценни
книжа:
3.2.1. Краткосрочни ценни книжа (остатъчен срок до падежа от датата на
сетълмента: по-малко от 397 дни)
3.2.1.1. Покупките на дългосрочни и средносрочни облигации с под 397 дни до
падежа трябва да отговарят на условията, приложими за средносрочните
и дългосрочните облигации, описани
в 3.2.2, и да не нарушават посочените
тук лимити.
3.2.1.2. Не се разрешават покупки на краткосрочни ценни книжа, освен ако
не е изпълнено едно от следните
условия:
• и нструменти (сертификати, съкровищни бонове и др. под.) се емитират от държави или институции,
отговарящи на дефиницията в 3.2.2;
• и нст ру ментите се емитират от
лицензирани банки, посочени в
3.1.3 и в рамките на лимитите по
3.1.3;
• и нст ру ментите се емитират от
некредитни институции, когато
емитентът или емисионната програма отговарят на критериите,
посочени в 3.1.3, и на критериите
за допустимост, предвидени в 3.1.3
mutatis mutandis.
3.2.2. Краткосрочни ценни книжа (остатъчен срок до падежа от датата на
сетълмента: 397 дни или повече)
3.2.2.1. При всички случаи ЕИБ инвестира
в облигации, които се очаква да
осигу ряват достатъчна степен на
ликвидност.
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3.3.2.2. Дългосрочните и средносрочните
инвестиции трябва да включват:
• о блигации, емитирани или гарантирани от Европейския съюз или
Евратом с дългосрочен рейтинг
съгласно таблицата по-долу;
• о блигации, емитирани или гарантирани от държава – членка на
Европейския съюз, с дългосрочен
рейтинг съгласно таблицата подолу:
Приложим
Максимална сума на един
рейтинг
емитент или гарант в милиони
(Moody’s или
евро
еквивалентен)
Номинал Номинал Номинал
Размер на
портфейла <=
1 млрд.
евро

Размер на
по р т ф ейла <=
2 млрд.
евро

Размер на
пор тфейла >
2 млрд.
евро

Aaa-Aa2

100

250

400

Aa3-A3

50

125

200

Baa1

25

50

80

Baa2-Baa3

10

25

40

• о
блигации, емитирани или
гаран т и рани о т д ру г и на днационални институции, в които
държави – членки на ЕС, имат
участие, или от правителства,
които не са държави – членки
н а ЕС, п ри ус ловие че т е зи
институции или държави имат
минимален дългосрочен рейтинг
Aa2 по Moody‘s или еквивалентен
на него за максималната сума от
80 милиона евро на емитент или
гарант на задълженията. Тази
сума се увеличава до 200 милиона
евро, ако номиналният размер
на общия портфейл надхвърля
1 милиард евро, и до 300 милиона
евро, ако номиналният размер
на общия портфейл надхвърля
2 милиарда евро;
• о
 блигации, емитирани от други
юридически лица с дългосрочен рейтинг от Aaa до Aa3 по
Moody‘s или негов еквивалент, за
максимална сума от 35 милиона
евро на емитент и в случай на
дългосрочен рейтинг от Al до
A3 по Moody‘s или еквивалентен
на него за максимална сума от
20 милиона евро. Ако номиналният размер на общия портфейл
надхвърля 1 милиард евро, се
прилагат увеличени максимални
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суми съответно от 75 милиона
евро и 35 милиона евро. А ко
номиналният размер на общия
портфейл надхвърля 2 милиарда евро, се прилагат увеличени
максимални суми съответно от
125 милиона евро и 60 милиона
евро;
• Е
 ИБ и Вносителите може да се
договорят за допълнителни лимити за рейтинги/падежи.
3.3. Приложим рейтинг
Ценните книжа трябва да получат рейтинг
най-малко от една от рейтинговите агенции
Standard and Poor’s, Fitch или Moody’s. При
отсъствие на всички рейтинги за облигации/
емисии се вземат предвид съответните рейтинги на емитент (в случай на гарантирани
позиции – рейтинги на гарант).
Загуба на изисквания рейтинг
В случай на загуба на изисквания рейтинг
ЕИБ ще положи усилия да замести съответните
активи в портфейла с други активи с адекватно качество при спазване на съответните
лимити. Като алтернативна възможност ЕИБ
може да анализира, наред с другите фактори,
оставащият падеж на актива и вероятността от
погасяване на планирания падеж и в резултат
на анализа да реши да запази тези активи.
Ценни те к ни жа на д ържави те ч ленк и
(включително ценни книжа, гарантирани от
държавите членки) може да бъдат запазени
в случай на загуба на изискван рейтинг(и).
3.4. Лимити за концентрация
3.4.1. Общата експозиция към един и същ
емитент или контрагент (консолидирана на ТОП ниво кампания майка)
не може да надхвърля 10 % (20 % в
случай на държави членки) от общата
сума на този портфейл.
3.4.2. Ако общата сума на активите в портфейла е по-малка от 100 милиона
евро, лимитът по 3.4.1. не се прилага.
В този случай обаче максималната
експозиция към един емитент или
контрагент не може да надхвърля
20 милиона евро.
3.4.3. Общата инвестици я в емиси я не
трябва да надхвърля 10 % от общата
неизплатена сума на емисията.
4. Заемане на ценни книжа и сделки за
обратно изкупуване
ЕИБ има право, но не и задължение, да
сключва сделки за обратно изкупуване или
заемане на обезпечени ценни книжа с кредитни
финансови институции, спазвайки критериите, определени за краткосрочни инвестиции
в 3.1.2 и 3.1.3 по-горе, както и с компании за
клиринг на ценни книжа.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
към Споразумението за вноска
Описание на Фонда
Фонд на Инициативата за икономическа
устойчивост („ФИИУ“ „Фондът“)
Фондът ИИУ е организиран чрез договорно създаване на отделен фонд в рамките
на многорегионалната, многосекторната и с
множество вносители Платформа за партньорства за фондове („ППФ“) и функционира
в съответствие с Правилата за създаване и
администриране на ППФ („Правила на ППФ“)
заедно с нейните периодични изменения. Термините, започващи с главни букви, използвани
в това Описание на Фонда и недефинирани
по друг начин в него, се тълкуват съгласно
значението, което им се придава в Правилата
на ППФ и в Споразуменията за вноска.
1. Обща информация и цел
Инициативата за икономическа устойчивост („ИИУ“, „Инициативата“) е разработена
от Европейската инвестиционна банка („ЕИБ“,
„Банката“) в сътрудничество с Европейската
комисия („ЕК“) в отговор на искане от Европейския съвет за конкретна инициатива,
насочена към бързо мобилизиране на допълнително финансиране в подкрепа на устойчивия
растеж, жизненоважната инфраструктура и
социалното сближаване в страните от южното
съседство и Западните Балкани.
Икономическата устойчивост се отнася
за капацитета на икономиките да поемат и
отговорят на кризи и шокове като кризата със
сирийските бежанци („КСБ“), като същевременно запазят силния растеж. Операциите
на ЕИБ се очаква да допринесат за целите
за подобряване на дългосрочната икономическа устойчивост на приемащите общности,
на общностите на транзитно преминаване и
на мигрантски произход като стратегически
отговор за справяне с първопричините за
миграцията.
Регионите на южните съседни райони и
Западните Балкани са подложени на нарастващо напрежение през последното десетилетие
в резултат на политически и икономически
шокове. Един от тях е КСБ, който засегна
особено много съседни държави чрез разрушаването на търговски връзки, спада в доверието на инвеститорите и огромните потоци
от мигранти. Някои държави в Западните
Балкани, които се превърнаха в основни
транзитни маршрути, също бяха засегнати.
Тези кумулативни шокове, заедно с дългосрочното напрежение, поставяха на изпитание и
в някои случаи подкопаваха устойчивостта в
двата региона. Повечето държави отбелязаха
спад в своя растеж през последните години.
Много от тях са с влошаващи се публични
финанси и повечето от тях имат относително
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висока безработица, особено сред младежта.
Тези предизвикателства поставят в опасност
напредъка за постигане на Целите за устойчиво
развитие („ЦУР“) и в случая на Западните
Балкани – за по-тясна европейска интеграция.
Анализът на ЕИБ показва, че има съществени пропуски в икономическата и социалната
инфраструктура както в южните съседи, така
и в Западните Балкани. Освен това дори съществуващата инфраструктура в много случаи
се нуждае от спешна рехабилитация поради
продължителите години наред недостатъчни
инвестиции, често в резултат на фискални
ограничения. КСБ и нейното въздействие
върху съседни държави показа много ясно как
един шок може бързо да засегне публичната
инфраструктура и услуги, затруднявайки в
максимална степен посрещането на нуждите
както на местните общности, така и тези на
бежанците.
В Западните Балкани инвестициите като
дял от БВП, според анализа на ЕИБ, не са
достатъчни за държавите в региона да достигнат по-високодоходните икономики. Инвестиционната дейност в региона е насочена
повече към инфраструктура и по-малко към
научни изследвания и развитие. В сравнение
с ЕС регионът на Западните Балкани страда
от структурни пропуски във всички основни
области, вк лючително човешк и капита л,
капацитет за иновации и енергийна и стратегическа инфраструктура.
Има ясни ограничения в способността на
региона на Западните Балкани да отговори на
продължаващите екологични, икономически
и социални предизвикателства или да направи
дългосрочни инвестиции в критична инфраструктура, особено в контекста на намаления
приток на капитали в сравнение с миналото.
Без инвестиции в критично важни области
държавите от Западните Балкани рискуват
да поставят под въпрос способността си да
изпълнят изискванията за присъединяване
към ЕС, което би могло да има не само социални последици, но да доведе и до застой
на икономическото развитие в региона.
Миграцията е само един от множеството
възможни бъдещи шокове, които може да
вк лючват и по-чести природни бедстви я,
предизвикани от климатичните промени и
икономическите шокове, като внезапни и
резки обрати в търговията. Обезпечаването
на подготвеност е от съществена важност за
ограничаване на отрицателните въздействия
на тези шокове и за възползване от повечето
от откриващите се евентуални възможности.
В допълнение инвестициите за строеж или
реновиране на инфраструктурата способстват
за укрепване на благоприятната среда за икономически растеж и социално приобщаване.
Приобщаващият растеж, който създава и
поддържа възможности за работни места и
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генерира ресурси за допълнителни публични
инвестиции, е ключов елемент на дългосрочната устойчивост и стабилност.
Централната роля на частния сектор за
стимулиране на приобщаващ растеж и създаване на работни места и едновременно с
това за генериране на ресурси за публични и
частни инвестиции е добре документирана.
В рамките на частния сектор МСП са особено
важни източници на заетост и икономически
растеж. В региона на Близкия Изток и Северна Африка („БИСА“) МСП представляват
над 85 % от всички регистрирани компании
и допринасят за над две трети от общата
официална заетост. Секторът на МСП допринася за доминиращия дял в регионалния БВП
(приблизително 60 %).
Изследването на фирмите в БИСА за 2016 г.
(„ИФ“), извършено съвместно от ЕИБ, ЕБВР и
ГСБ, посочва недостатъчния достъп до финансиране като едно от основните ограничения за
развитието на частния сектор10. ИФ установява,
че кредитирането на частния сектор е силно
концентрирано в региона в полза на малък
брой големи клиенти: относително големият
обем кредити за частния сектор не води непременно в разширен достъп до финансиране
за предприятията от частния сектор. ИФ показва също така, че въпреки че голям дял от
фирмите (73 %) твърдят, че не са ограничени
от гледна точка на кредитиране, 58 % от тези
фирми дори не кандидатстват за заем от банка.
На практика тези фирми са се изолирали от
финансовия сектор и са изгубили връзката си
с него11. Тези изолирани фирми може да имат
достатъчно капитал да оперират, но той не
е достатъчен за инвестиране, разширяване и
наемане на работници. Неадекватният достъп
до финансиране и разпадналата се връзка с
финансовия сектор са особено характерни за
МСП и микропредприятията.
Следователно МСП разчитат най-вече на
вътрешни средства и самофинансиране. Това
се дължи основно на строгите изисквания за
обезпечение, неспособността на финансовите
институции да оценяват рисковете от инвестиране в МСП, липсата на надеждна информация
за клиенти от частния сектор и всичко това
води до висока цена на кредита. Всъщност за
МСП в ранните им стадии е почти невъзможно
да получат достъп до банково финансиране
поради липсата на кредитна история.
10
Какво създава пречки за частния сектор в
БИСА – съвместна публикация на ЕИБ, Европейската банка за възстановяване и развитие и
Световната банка. Политическата нестабилност,
корупцията и електроснабдяването са другите три
най-често цитирани ограничения.
11
Изолираните фирми са тези, които не са
кандидатствали за заем, тъй като имат достатъчен капитал.
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Регионът на Западните Балкани се сблъсква с няколко основни пречки за развитието
на бизнеса. Според Изследването на бизнес
предприемчивостта и представянето на предприятията (BEEPS V), проведено съвместно
от ЕБВР и Групата на Световната банка
през 2013 – 2014 г., достъпът до финансиране
е основна или много голяма пречка средно
за 20 % от интервюираните фирми в целия
регион. В отговор на високите равнища на
невъзвръщаеми заеми финансовите институции възприеха консервативни практики на
кредитиране. Държавните банки с публична
собственост също считат, че е все по-трудно
да си осигуряват достатъчно финансиране, без
да прибягват до държавна гаранция поради
ограничените публични финанси. Финансовите ограничения изглеждат още по-големи
за стартиращите предпри яти я, мик ро- и
малките предприятия, както и за селскостопанския сектор. Освен това регионът страда
от няколко основни пречки за развитието на
бизнеса. Според данните трите най-сериозни
препятствия за фирмите в региона са неформалните практики на конкуренти, политическата нестабилност и корупцията.
Инициатива за икономическа устойчивост
Гарантирането на стабилен, устойчив и
вк лючващ растеж изисква инвестиции за
повишаване качеството на инфраструктурата
и за подпомагане целевото развитие на частния сектор. ЕИБ е разработила ИИУ, за да
допринесе за постигането на тези цели. Инициативата допълва предоставените на Банката
гаранции на ЕС за финансиране на проекти в
южните съседи и Западните Балкани.
ИИУ включва три основни градивни елемента:
Градивен елемент 1 (ГЕ1): Правене на
повече с текущите ресурси – Осигуряване на
допълнителни 2 милиарда евро финансиране
на ЕИБ чрез пълно усвояване на пакетите
в рамк ите на същест ву ващи те рамк и за
кредитиране за двата региона. Постоянната
подкрепа за развитието на частния сектор,
инфраструктурата и действие, свързано с климата, са важни за подобряване предоставянето
на основни публични услуги и за създаване
на благоприятна среда за растеж, с водеща
роля на частния сектор. ЕИБ ще продължи да
търси възможности за допълващо кредитиране
по механизмите със собствен риск и други
мандати, допринасящи за икономическата
устойчивост.
Градивен елемент 2 (ГЕ2): Инвестиране
в жизненоважна инфраструктура – 1,4 милиарда евро финансиране от ЕИБ в публичния
сектор, подкрепено от всеобхватна гаранция
на ЕС за публичния сектор, плюс целеви 340
милиона евро от Донорски ресурси, които ще
бъдат използвани паралелно с финансирането
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на ЕИБ. Това съответства на необходимостта
от увеличаване на инвестициите за инфраструктура, които са под неудържим натиск
или риск от попадане под такъв вследствие на
шоковете и дългосрочните напрежения. Това
е и в отговор на нуждата от това недържавни
публични субекти и насърчаващи банки да
играят жизненоважна роля, но изпитващи
трудности за осигуряване на финансиране,
без да прибягват до държавна гаранция.
Градивен елемент 3 (ГЕ3): Изграждане на
устойчивост за растеж, с водеща роля на частния сектор – 2,6 милиарда евро допълнително
финансиране от ЕИБ, от което 2,3 милиарда
евро, подкрепено с всеобхватна гаранция на
ЕС за публичния сектор, и финансиране на
въздействието в размер 300 милиона евро
за Донорски ресурси. Увеличаването на капацитета за поемане на риск от страна на
ЕИБ ще є позволи да отпуска повече заеми
на по-широк кръг от клиенти и да подкрепя
обичайно по-рискови проекти с по-високо
икономическо и социално въздействие.
Тези градивни елементи ще бъдат допълнени от Техническа помощ и консултантски
услуги („ТПКУ“) за 90 милиона евро.
Индикативни ресурси
За да може ИИУ да използва своя пълен
потенциал за трансформация, ЕИБ, нейните
акционери и други Донори трябва да мобилизират допълнителни средства от общо 730
милиона евро, които да бъдат използвани
под формата на Инвестиционни субсидии и
лихвени субсидии („ИС“) (целеви 340 милиона евро), Финансови инструменти („ФИ“)
за финансиране за постигане на въздействие
(целеви 300 милиона евро), или да предоставят
ТПКУ (90 милиона евро). Значителна собствена вноска на ЕИБ от 90 милиона евро за
прозореца за ТПКУ на ИИУ беше одобрена
в средата на май 2017 г. за подпомагане ускореното изпълнение на ИИУ чрез подкрепа
на проекти, които гарантират въздействие.
В допълнение ЕИБ се очаква да допринесе
до 180 милиона евро по компонента на ИИУ
за финансиране на въздействието12 . Това ще
увеличи собствения финансов принос на ЕИБ
до 270 милиона евро. Освен това Банката е
отделила ресурс от персонал, включително в
регионите, за да гарантира успешното изпълнение на Инициативата.
Отчитайки предвидения собствен финансов принос от Банката за ИИУ, останалите
ресурси, търсени от Донори, възлизат на
12
Следва да се отбележи, че съгласно Член
17 от Устава є, ЕИБ не може да субсидира свои
собствени кредити и затова не може да заделя
собствени ресурси за компонента ИС на ИИУ.
Следователно участието на ЕИБ с използване на
собствени ресурси е възможно само в рамките
на ТПКУ и ФИ по компонента на ИИУ за финансиране на въздействието.
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520 милиона евро (целеви 340 милиона евро за
ИС и 180 милиона евро за ФИ по компонента
на ИИУ за финансиране на въздействието13).
В допълнение Банката ще се опита да балансира своята собствена вноска от 90 милиона
евро за компонента за ТПКУ на ИИУ с допълнителни Донорски ресурси.
Донорските финансови вноски в подкрепа
на ИИУ може да бъдат правени на траншове
в съответствие с националните бюджетни
приоритети през целия период на изпълнение
на ИИУ до 2020 г. Те ще се управляват по
специален Фонд ИИУ, създаден в рамките на
ППФ. Неговата структура е описана в настоящото Описание на Фонд ИИУ. Собствените
ресурси на ЕИБ се очаква да бъдат използвани
в съответствие с постепенното изпълнение на
ИИУ през инвестиционния хоризонт и няма
да бъдат насочени през Фонд ИИУ.
2. Цели
Целта на Фонда е да се мобилизират
Донорски ресурси, заедно с операциите на
ЕИБ, ползващи се от гаранциите на ЕС,
и/или финансираната от ЕИБ ТПКУ за стимулиране на икономическата устойчивост в
регионите на южните съседи и Западните
Балкани чрез:
(i) Предоставяне на фина нси ра не п ри
преференциални условия за улесняване на инвестициите в жизненоважна
инфраструктура. Цялостните разходи
за финансиране за бенефициерите ще
бъдат по-малки в резултат на грантовете
и следователно финансовата жизнеспособност на инвестициите ще бъде
увеличена със значителна икономическа
възвръщаемост, която изгражда устойчивост на настоящи и бъдещи шокове и
напрежения и стимулира благоприятна
среда за приобщаващ растеж и създаване
на работни места;
(ii) Подкрепа на високорискови инвестиции
или инвестиции с ниска финансова
възвръщаемост, които имат потенциал
да постигнат увеличено социално и
икономическо въздействие (например
жени и младежи), които иначе не биха
получили адекватна подкрепа единствено от собствените средства на Банката;
и
(iii) Подкрепяне на поддръжниците с цел
подготовка и успешно изпълнение на
проекти по ИИУ и за изграждане на
местен капацитет.
13
Следва да се отбележи, потвърдено и от
ОИСР, че общите брутни вноски във Фонд ИИУ,
включително приложими административни такси
и такси за инструменти, начислявани на Донорите, и без да се отчита потенциалното целево
насочване, може да бъдат отчетени от Донорите
като двустранна ОПР.

ВЕСТНИК

БРОЙ 94

3. Допустими дейности
Дейностите, които ще бъдат финансирани
от ИИУ, включително, когато е приложимо,
с използването на Донорски ресурси, са опи
сани по-долу:
Операциите са допустими за подкрепа в
рамките на Фонда, ако са допустими в съответствие с политиките на ЕИБ за финансиране
и ако са съвместими с изброените по-долу
критерии.
Общи разпоредби
Съгласно Прави лата на ППФ Фон дът
оперира в пълно съответствие с политиките
и насоките на ЕИБ, свързани с екологични,
социални политики и политики за равнопоставеност на половете, както и такива, свързани с
мерките срещу измамите, борба с укриването
на данъци, избягването на данъци, вредни данъчни практики, мерки срещу изпирането на
пари и борба с финансирането на тероризма,
пазарни злоупотреби, отказ от сътрудничество
на непрозрачни и неотзивчиви юрисдикции,
политики за обществени поръчки, механизъм
за жалби и прозрачност14.
Полученото финансиране ще се използва
в съответствие с общите и общовалидните
принципи, приложими за дейностите на ЕИБ,
включително следното:
(i) Защита на човешките права и защитни
мерки срещу социалните, климатичните и екологичните рискове, които
следва да бъдат постигнати чрез гарантиране спазването на социалните
и екологичните стандарти на ЕИБ,
както и Дек лараци ята на ЕИБ за
действията, свързани с климата;
(ii) Защита правата на жените, която следва да бъде постигната чрез прилагане
на социалните стандарти на ЕИБ, и
насърчаване на равнопоставеността
на половете и икономическото овластяване на жените в изпълнение на
Стратегията на Група ЕИБ за равнопоставеност на половете и овластяване
на жените;
(iii) Подход при чувствителност към конфликти, който следва да бъде постигнат чрез избягване повлияването на
инвестициите и действителното предизвикване на конфликти, социални
напрежения и насилие чрез прилагането на подход, предназначен за случаи
на чувствителност към конфликти при
операции в нестабилни, засегнати от
конфликти и застрашени от конфликти
места;
14
Допълнителни подробности могат да се
намерят на: http://www.eib.org/about/partners/cso/
key-policies/.
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(iv) Собственост, която следва да се гарантира чрез консултации с държавите бенефициери и осигуряване на
съгласуваност и взаимно допълване
на операциите със съответни регионални, национални и местни стратегии
и приоритети;
(v) Споделяне на разходите, което следва да се постигне чрез гарантиране,
където е възможно, че крайните бенефициери ще направят съответна
вноска в операциите, финансирани в
рамките на Фонда;
(vi) Ефективност на разходите, която следва
да бъде постигната чрез гарантиране на
справедливо разпределение на безвъзмездна финансова помощ/субсидии/
гаранции, следва да се осигури заедно
с другите източници на финансиране.
Следва да се гарантира, че разходите
за изпълнението на операциите са
винаги разумни;
(vii) Устойчивост, която следва да бъде постигната чрез стремеж за гарантиране
на усъвършенстван местен капацитет
чрез трансфер на знания на крайни
бенефициери и поддържане въздействието на инвестицията и след срока
на операцията;
(viii) Катализиращо въздействие, което следва да се постигне, като се гарантира,
че ресурсите се предоставят само за
дейности, които може да допринесат
за последващо мобилизиране на допълнителни средства, партньори или
допълнителна помощ в подкрепяните
области; и
(ix) Насърчаване на отворен пазар, което
следва да се постигне, като се гарантира, че се избягва свръхкомпенсиране
и че подкрепяните операции не изкривяват функционирането на пазара.
Тематичен фокус
ИИУ ще финансира инвестиции в подкрепа на разработването и поддържането на
жизненоважна инфраструктура и стимулиране
развитието на частния сектор:
(i) Инвестициите в жизненоважна инфраструктура ще допринесат за изграждане
на устойчивост на настоящи и бъдещи
шокове и напрежения и ще стимулират
благоприятна среда за икономически
растеж и създаване на работни места;
и
(ii) Инвестициите в подкрепа на развитието на частния сектор ще разчитат
на увеличения капацитет на Банката
за поемане на риск при отпускане на
заеми и други финансови продукти и
за обслужване на по-широк кръг от
клиенти в подкрепа на икономическия
растеж, създаването на работни места
и финансовото приобщаване.
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Сектори
Законните дейности във всички стопански
сектори са допустими за финансово подпомагане в рамките на този Фонд, с изключение
на дейности с отрицателно социално или
екологично въздействие. Секторният обхват
е съобразен със съответните регионални и
държавни стратегии на ЕС.
ЕИБ е идентифицирала следните сектори
във всички региони, в които има вероятност
за увеличаване на устойчивостта чрез инвестиции в публична инфраструктура. Следва да
се отбележи, че в следния раздел е описан
най-общо оперативният фокус на ИИУ, и не
следва да се приема, че той представлява
изчерпателен списък от области, сектори или
дейности, обхващащи Инициативата, и не
следва да се тълкува като твърди ангажименти
за инвестиция. По подобен начин посочените
по-долу очаквани видове проекти са включени тук само с цел онагледяване и не следва
да се тълкуват като твърди ангажименти за
инвестиция.
ГЕ2: Инвестиране в жизненоважна инфраструктура
Инфраструктурните инвестиции по принцип включват основно проекти в областта на
транспорта, енергетиката, екологична инфраструктура, информационни и комуникационни
технологии, здравеопазване и образование.
Това включва производство и използване на
енергия от възобновяеми източници, транс
формация на енергийни системи, даващи
възможност за превключване към технологии и горива с ниски нива на въглеродни
емисии, устойчива енергийна сигурност и
енергийна инфраструктура, включително за
производство и транспортиране на газ до
енергийния пазар на Съюза, както и електрификация на селски райони, екологична
инфраструктура като вода и канализация и
зелена инфраструктура, телекомуникации и
инфраструктура за широколентови мрежи.
Тя ще подкрепя инвестиционни проекти за
смекчаване на въздействието на и адаптиране
към климатичните промени и по-конкретно
чрез избягване или намаляване на емисиите
от парникови газове в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и
устойчивия транспорт, или чрез увеличаване
устойчивостта на неблагоприятните въздействия на климатичните промени върху уязвими
държави, сектори и общности.
Юж ните съседи са област с хроничен
недостиг на вода с принципно ограничени
налични ресурси на глава от населението,
усложнени от неустойчивото им използване.
Водоснабдяването, канализацията, както и
управлението на твърди отпадъци са от особена важност за икономическата и социалната
устойчивост и проблемите в тези сектори се
изострят от притока на бежанци. В момента
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ефикасността на операцията е по-скоро ниска,
като загубите на вода достигат 50 % с прекъсване на водоснабдяването. Нарастващата
урбанизация е довела до превръщането на
твърдите отпадъци в един от най-сериозните
източници на замърсяване в региона. Това е
съществен източник на уязвимост.
Чрез инвестициите при преференциални
условия и ТПКУ Банката ще се опита да катализира изпълнението на проекти, които са
свързани с преодоляване на тези предизвикателства. Операциите на ЕИБ ще спомогнат за
изграждане на устойчивост на водния сектор,
поставяйки приоритет върху подобряване на
ефикасността (например водна ефикасност,
управление на търсенето, намаляване на течовете, енергийна ефективност, подмяна на
помпи, генериране на възобновяема енергия
от утайки, повторно използване на отпадни
води). Тези проекти с голямо въздействие
върху водната сигурност имат и допълнителни
въздействия върху устойчивостта по отношение на действията по климата. Във връзка с
твърдите отпадъци усилията на Банката ще
бъдат насочени към увеличаване на обхвата
и ефикасността на събирането и депонирането на отпадъци в адекватно разположени
и разработени обществени сметища. Когато
е обосновано, обхватите на проектите ще
бъдат допълвани с мерки за предотвратяване,
рециклиране и оползотворяване на отпадъци.
В Западните Балкани държавите са постигнали високи нива на достъп до подобрено
водоснабдяване и канализация. Целта е да
се стимулира по-нататъшен напредък към
постигане стандартите на ЕС и да се намали
замърсяването, причинено от нетретирани
отпадъчни води и риск от наводнения.
Бързото урбанизиране, което се случва в
регионите, изисква съпътстващо предоставяне
на жилища на достъпна цена и градски услуги, особено за области, които са преживели
съществени потоци от бежанци, вътрешно
разселени хора или мигранти. В много държави в двата региона селската инфраструктура
също се нуждае от рехабилитация и модернизация в отговор на съществуващ натиск и за
гарантиране подготвеност за бъдещи шокове.
Ето защо Банката ще се опита да преодолее
уязвимостта чрез инфраструктурни проекти
и рамкови заеми, насочени по-конкретно
към най-засегнатите или уязвими общности/
географски области.
Достъпът до пазари чрез подобрени пътни условия и транспортна инфраструктура
е предварително условие за насърчаване на
заетостта в много държави, обхванати от ИИУ.
Нисковъглеродните транспортни решения
също играят все по-важна роля. Секторите
на пътния и градския транспорт показват
сериозна необходимост от финансиране на
развитието им, включително за осигуряване
на пътна безопасност в двата региона. Основ-
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ните притоци на бежанци сериозно натовариха
транспортните ресурси като цяло. В Северна
Африка има специална нужда от транспортна
инфраструктура, за да се гарантира, че селските общности ще получат полза от растежа.
Банката ще се стреми да подкрепи социална инфраструктура, когато инструментите
на ЕИБ се считат за подходящ източник на
финансиране, особено където нуждата е остра.
Приоритетна област ще бъде рехабилитацията и разширяването на основна обществена
здравна инфраструктура, включително достъп
до здравни услуги както на селски, така и
на градски общности. В южните съседи поспециално здравният сектор е поставен под
напрежение поради притока на бежанци,
които се нуждаят от приемлив достъп до основни здравни услуги. Има спешна нужда и
от адекватна образователна инфраструктура
и модерно оборудване, въпреки че ограниченията на местното управление превръщат образователните операции в предизвикателство.
Повече инвестиции в този сектор могат да
подкрепят нов приток на образовани и квалифицирани работници, спомагайки по този
начин за ограничаване на текущото „изтичане
на мозъци“ от двата региона.
За Западните Балкани намаляването на
разликите в условията на живот с тези в ЕС е
основна важност, тъй като регионът предприема стъпки за присъединяване. За да улесни
тези процеси, Банката ще търси възможности
за подкрепа на местни инвестиции от подправителствени субекти под равнището на
стандартния приемлив кредитен риск, които
в момента не са допустими за финансиране,
но които изпълняват проекти от голямо положително значение за местното население,
включително уязвими социални групи като
бежанци/търсещите убежище, например осигуряване на основни системи за канализация и
събиране на отпадни води, подслон за области,
в които тези системи не са налични в момента.
Във всички сектори Банката ще търси да
подкрепи проекти, които са съобразени със
свързаните с климата планове на държавите,
за преминаване към нисковъглеродни и климатично устойчиви пътища за развитие. За
региона на южните съседи това ще включва
възползване от изобилните източници на
възобновяема енергия и потенциал за енергийна ефективност.
Рамка за разпределяне на грантове за
операции за публична инфраструктура при
преференциални условия
Когато се изисква, ИИУ ще комбинира
кредитиране от ЕИБ от гаранцията на ЕС
по ГЕ2 с Донорски ресурси. Разпределянето на грантове в подкрепа на проекти в
публичния сектор по ГЕ2 ще се извършва с
използване на нова рамка за разпределение
на грантове, разработена от Банката.
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Рамката осигу рява ясна и прозрачна
методология, която да гарантира, че грантовете от Фонд ИИУ биват насочвани, където
има нужда от тях, където потенциалното
въздействие е най-голямо и където липсват публични ресурси. Тя се основава на
оценка на нуждите и уязвимостите, които
подкопават икономическата устойчивост в
регионите. Рамката включва оценка както
на специфични за проекта, така и на концептуални характеристики.
Специфичните за проекта характеристики
включват очакваното въздействие на проекта върху заетостта, вида на подкрепяната
инфраструктура, потенциалния принос за
равнопоставеност на половете и социалното
включване и степента, до която даден проект намалява уязвимостта към климатични
промени.
Контекстуалните характеристики са рисковете от затруднено положение по отношение на държавния дълг или ограничения в
способността за получаване на заемни средства, обстановката за дългосрочен растеж,
население от бежанци/търсещи убежище/
вътрешно разселени хора, класиране по
индекс на човешко развитие, коригиран по
отношение на неравенството, уязвимост към
конфликт и нестабилност, и уязвимост към
въздействието на климатичните промени.
Операциите са оценени спрямо двете
групи характеристики и рамката ще изчислява разпределянето на грантовете на тази
база. Тя ще определи максимално подходящо ниво на грант по ИИУ за проекта.
Рамката е разработена да гарантира, че
разпределянето на грантовете се съотнася
положително с оценената нужда, уязвимостта
на бенефициерите и очакваното социално и
икономическо въздействие на операциите.
В редките случаи, когато Банката предложи
по-високо ниво на разпределяне на грантове
от това, което е в резултат на рамката, се
представя обосновка за одобрение от Комитета на вносителите.
ГЕ3: Изграждане на устойчивост за растеж,
с водеща роля на частния сектор
От десетилетия ЕИБ е важен доставчик
на финансиране за частния сектор в двата
региона. Капацитетът на ЕИБ за поемане
на риска обаче е ограничен при съществуващите рамки, които ограничават обхвата на
бенефициерите от частния сектор, на които
Банката може да предоставя финансиране и
видовете инструменти, които може да използва
за посрещане на нуждите на микро- и малки
предприятия („ММСП“) в частност.
За МСП новата всеобхватна гаранция на ЕС
за частния сектор, предоставена в контекста
на изпълнението на ИИУ, на първо място,
ще даде възможност на Банката да увеличи
кредитирането на банки, които вече са по-
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средници на ЕИБ, извън вече предоставените
лимити за експозиция по рисковите полици
на ЕИБ. На второ място, новата гаранция ще
даде възможност на Банката да достигне до
посреднически банки с по-нисък рейтинг, с
които не можеше да работи досега и така ще
разшири обхвата на каналите за предоставяне на финансиране на ЕИБ за МСП. Това се
очаква да помогне за увеличаване на конкуренцията в местния банков сектор и по този
начин да подобри достъпа до финансиране на
МСП, включително по-рискови, чрез намалени
изисквания за обезпечение, по-ниски лихвени
проценти и удължени падежи.
Опосредстваните заеми на Банката за МСП
ще подкрепят систематично инициативите на
нейните посредници за подобрено таргетиране
на конкретни групи (например жени, младежи,
много малък бизнес) или определени сектори
(например аграрна индустрия, енергийна ефективност), включително, когато е необходимо,
чрез предоставяне на ТПКУ с фокус върху (i)
изграждане на капацитет в банките посредници, и (ii) подобрена финансова грамотност и
представяне на бизнес случаи на ниво МСП.
Тези мерки ще спомогнат за преодоляване на
преобладаващата прекъсната връзка между
банките и МСП, водейки до разширяване на
кредитирането на МСП и подобрени условия
за кредитиране въз основа на по-добро разбиране на бизнес риска.
ЕИБ ще финансира директно дружества със
средна капитализация, когато има по-добър
баланс за постигане на целите за устойчивост
чрез опосредствано финансиране. Въпреки
че фокусът за частния сектор ще бъде върху
МСП и дружествата със средна капитализация,
когато има случаи на дружества, които насърчават приобщаващия растеж и увеличеното
създаване на работни места, които обаче не са
адекватно обслужени от местните финансови
пазари, Банката ще разглежда предоставянето
на дългосрочно кредитиране за улесняване
на тяхното разширяване, за допринасяне за
усъвършенстването на техния бизнес модел/
екологични и социални политики и за насърчаване приближаването в максимална степен
към стандартите на ЕС.
Проектното финансиране и ПЧП може да
бъдат добри инструменти да се гарантира,
че проектите ще бъдат изпълнени навреме и
според предварително определени стандарти,
максимизирайки по този начин предоставянето на инфраструктура и допринасяйки за
развитието на частния сектор. Това е важен
метод за насърчаване на паралелни цели за
създаване на работни места, развитие на инфраструктурата и дейности, свързани с климата, в нестабилен регион. Новата гаранция
за частния сектор ще даде възможност на
Банката за съфинансиране на ПЧП и сделки
за проектно финансиране, включително порискови такива, заедно с други МФИ и тър-
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говски банки, чрез увеличаване на капацитета
за поемане на риск на ЕИБ. Очаква се тези
операции да са насочени, наред с останалото,
към възобновяема енергия, водоснабдяване,
третиране на отпадъци и отпадни води, транспортна и социална инфраструктура.
Чрез усвояването на Донорск и ресу р си Банката ще може да отиде по-далеч в
подкрепата на ММСП и ще достигне до
недостат ъчно подпомог нат и г ру пи с цел
потенциално засилване на социалното въздействие чрез инструменти, които иначе не
би могла да предостави при съществуващите
рамки – дори при усвояване на всеобхватната гаранция на ЕС за частния сектор. Тези
инструменти има вероятност да включват
(i) опосредствани капиталови операции; (ii)
микрофинансиране и кредитиране на МСП
в местна валута; (iii) портфейлни гаранции,
например чрез инструменти под формата на
второстепенни вземания и други форми на
финансиране на директно и опосредствено
въздействие в рисковия спектър извън правилата, политиките и процедурите на ЕИБ,
приложими за нейните собствени ресурси,
в резултат от асиметричен профил на отношението риск – възвръщаемост както на
индивидуална, така и на портфейлна основа.
Географски фокус
Доп устими за финансиране проекти в
рамките на Фонда се извършват в следните
допустими региони и държави:
Южни съседи Западни Балкани
Алжир

Албания

Египет

Босна и Херцеговина

Йордания

Бившата югославска република
Македония (БЮРМ)

Ливан

Косово15

Либия*

Черна гора

Мароко

Сърбия

Палестина16
Сирия**
Тунис
* След подписване на съответните Рамкови
споразумения.
** В момента операциите са временно преустановени.

––––––––––––––––

15
Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244
на Съвета за сигурност на ООН и становището
на Международния съд относно обявяването на
независимост от страна на Косово. Тази бележка
под линия се прилага и за други позовавания на
Косово, направени в това Описание на Фонда.
16
Това обозначение не трябва да се тълкува
като признаване на Държава Палестина и не
нарушава отделните позиции на държавите членки по този въпрос. Тази бележка под линия се
прилага и за други позовавания на Палестина,
направени в това Описание на Фонда.
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Устойчивост
Изпълнението/интервенцията по проектите
трябва да съответства на следните аспекти,
доколкото те са приложими за определен вид
операция:
(i) Финансови аспекти: бизнес случаят/
резултатите на проекта трябва да са
икономически и финансово устойчиви
след приключването на проекта. Това
ще допринесе за продължаването на
услугите или продуктите с вътрешни
ресурси и без зависимост от финансиране от Вносители;
(ii) Институционални аспекти: интервенциите трябва да бъдат вградени в местния институционален контекст. Местните заинтересовани ст рани имат
капацитета и полза от способстваща
благоприятна среда (политика, регулаторна рамка, контрол, прозрачност)
за ус т ой ч и ви п роек т н и резул тат и
(предоставяне на услуги/продукти);
(iii) Екологични и климатични аспекти:
проектните интервенции и резултати
следва да имат положителен ефект
върху постоянното наличие на оскъдни природни ресурси, намаляване
на отпадъците, адаптиране към климатичните промени и здравословна
жизнена среда;
(iv) Технически аспекти: проектите трябва
да са технически жизнеспособни и въвежданата от даден проект технология
трябва да функционира и след завършването на самия проект. Следователно
проектът трябва да съответства на
местното търсене и условия и да бъде
приемлив от гледна точка на цената
и дълготраен; и
(v) Социални аспекти: интервенциите
трябва да бъдат социално и културно
приемливи, да бъдат предизвикани от
търсенето и да са съобразени с нуждите на бедните, жените, младежите
и уязвимите групи.
4. Разрешени инструменти
4.1. Инструментите, които могат да бъдат използвани в рамките на Фонд ИИУ, са
следните:
(i) Техническа помощ и консултантски
услуги (ТПКУ): инструмент, чиято
цел е да подпомогне изготвянето и
реализирането на инвестиции чрез
изграждане на институционален капацитет и финансиране например на
предпроектни и проектни проучвания, проектни и тръжни документи,
институционални и правни оценки,
оценк и за социално и екологично
въздействие, управление на проекти,
както и финансиране на предварителни
проучвания, анализ за равнопоставе-
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4.2. Фонд ИИУ ще има три отделни инструментални направления, финансирани от
Донорски ресурси, представляващи определен
вид инструменти, а именно:
(i) Направление ИС;
(ii) Направление ФИ за финансиране на
въздействието;
(iii) Направление ТПКУ, насочено към
ба лансиране на финансираната от
ЕИБ сума от 90 милиона евро с Донорски ресурси, разпределена в две
поднаправления:
Поднаправление ТПКУ за Евро-средиземноморски инструмент за инвестиции и партньорство (ЕСИИП) – създадено за изграждане на управляван от
ЕИБ Доверителен фонд ЕСИИП17; и
Поднаправление ТПКУ ЗБ (Западни
Балкани).
Структурата на ИИУ е представена в диаграмата по-долу:
СТРУКТУРА НА ФОНД ИИУ
Фонд ИИУ
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
Направление ТПКУ П о д н а п р а в л е н и е
(включително Пряк ТПКУ за ЕСИИП
обмен)
Под на п ра влен ие
ТПКУ ЗБ (Западни
Балкани)
Н а п р а в л е н и е ИС
(включително лихвени субсидии)
Н а п р а в л е н и е ФИ
(вк л юч и т ел но финансови инструменти)

Индивидуализиране по региони
и държави

ността на половете или консултантски
услуги за бенефициери. Този инструмент може да включва мерки за Пряк
обмен, фокусирани върху укрепване на
капацитета на организации и групи
от публичния и частния сектор чрез
дългосрочни командировки, стажове
и други дейности, които повишават
техните знания, нивото на умения
и/или ефективност, при условие че
тези мерки ще бъдат финансирани
единствено с използване на донорски
ресурси, а не със собствени ресурси
на ЕИБ.
(ii) Инвестиционни субсидии (ИС): невъзстановима вноска за финансиране на
материални и нематериални елементи
от инфраструктурен проект или начинание, в съвместно или паралелно
финансиране с други инвеститори. Поконкретно, инвестиционните субсидии
може да намалят инвестиционните
разходи на бенефициера чрез финансиране на част от инвестицията или
чрез увеличаване степента на отстъпка на финансиращия пакет на даден
проект. Те може да са насочени и към
елементите на определен проект, които
носят съществени очевидни социални
или екологични ползи или които може
да ограничат негативни екологични
или социални въздействия. Този инструмент включва Лихвени субсидии, а
именно предоставяне на безвъзмездна
сума за осигуряване на възможност
за гъвкаво дългосрочно финансиране,
с което се намалява общата сума на
обслужването на дълга, заплащана от
кредитополучателя. Такива субсидии
може да се приложат еднократно или
разсрочено във времето. Във всеки
случай такива субсидии следва да имат
за цел минимизиране на пазарните
изкривявания.
(iii) Финансови инструменти (ФИ): включително, но не само, гаранции (включително финансиране на разходите за
гаранции по заеми и застрахователни
премии), портфейлни гаранции, например чрез инструменти под формата на
второстепенни вземания, капиталови
или квазикапиталови инвестиции или
участия, микрофинансиране в местна
валута и кредитиране на МСП и други форми на пряко и опосредствано
финанси ране на въ здейст вието от
рисковия спектър извън правилата,
политиките и процедурите на ЕИБ,
п ри лож ими за нейни те собст вени
ресурси, в резултат от асиметричен
профил на отношението риск – възвръщаемост както на индивидуална,
така и на портфейлна основа.
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Процес на вземане на решение за одобря
ване на операции
Комитет на вносителите

Член 1
Член 2
Член 3

ПРОЕКТИ ЗА ОДОБРЕНИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ТПКУ, ИС и ФИ

4.3. Донорите се насърчават да внасят
ресурси във Фонд ИИУ, без да ги индивидуализират, за да улеснят постигането на очакваните резултати на ИИУ, както са представени
в Приложение I „Верига на резултатите на
ИИУ“ към настоящото Описание на Фонда.
––––––––––––––––
17
Въз основа на положителния опит от управлявания от ЕИБ Доверителен фонд ЕСИИП
този Фонд ще бъде възстановен отново като
поднаправление ТПКУ ЕСИИП на Фонд ИИУ,
за да предлага опция на Донори да продължат да
предоставят ресурсите си на допустими операции
в региона на ЕСИИП.
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4.4. Ако Донорите искат да индивидуализират своите ресурси въз основа на техните
основни приоритети за развитие, подобно
индивидуализиране трябва всеки път да се
договаря отделно между Банката и Вносителите в съответното Споразумение за вноска
и следва да е съобразено с откроените нужди
в регионите и настоящите разработвани проекти. Ако откроените нужди в регионите и
настоящите разработвани проекти обосновават
такава нужда, може да се разгледат следните
видове индивидуализиране:
(i) По рег иони (Запа дни Ба лкани
и/или южни съседи);
(ii) По държави (в региона на Западните Балкани: Албания, Босна и
Херцеговина, Бивша Югославска
реп ублика Македони я, Косово,
Черна гора, Сърбия; в региона на
южните съседи: Алжир, Египет,
Йордания, Ливан, Либия, Мароко,
Палестина, Сирия и Тунис); и
(iii) По инструменти (ИС, ФИ и ТПКУ).
За срока на Фонда може да се наложат
отклонения от индивидуализирането и може
да бъдат предложени на Донорите в обосновани случаи. Следва да се отбележи, че индивидуализирането по региони или държави е
неформално. От правна гледна точка Фондът
е единен фонд, в който всички вноски се
смесват, което означава, че не е възможно
да се проследят конкретните вноски чрез
конкретни операции.
4.5. В случай на наличие на алтернативни
източници на финансиране за изпълнение на
операции, които са допустими в рамките на
Фонд ИИУ, Банката може да използва такива
източници по свое собствено усмотрение.
5. Р амка с индикативни резултати
За измерими резултати Банката изготвя рамка с резултати за дейностите, финансирани от
Фонда, след като Фондът започне да подкрепя
операции. Рамката с резултатите се основава
на съществуващите средства за измерване на
резултати, използвана в ЕИБ18 (http://www.
eib.org/projects/cycle/monitoring/rem.htm), и се
представя на Комитета на вносителите.
––––––––––––––––

Банката измерва резултатите на своите операции чрез Рамките 3 PA и ReM (вътре и извън
ЕС съответно) и логическата рамка обхваща
както кредитни операции, така и операции за
техническа помощ. Те се базират на 3-стълбова
методология, разработена да покаже по какъв начин вложените ресурси на ЕИБ (например кредит,
технически съвет) генерират крайни продукти
(например линия за пренос на електричество,
обучителна програма), което води до резултати
(например подобрен достъп до енергия, подобрен
капацитет) и с времето оказва въздействие (например развитие на стопанската инфраструктура,
регионална интеграция).
18
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Форматът, съдържанието и честотата на
Рамката с резултати се определят от Банката
и може да бъдат променяни периодично след
съгласуване с Вносителите чрез Комитета на
вносителите. Тя се използва единствено за
целите на отчетността и оценката.
Банката докладва за резултатите на Фонда в
съответствие с рамката за отчетност, описана
в Член 9.4 на Правилата за ППФ.
Рамката с резултатите ще включва показатели, отразяващи, доколкото е възможно,
предварително очакваната устойчивост на
проектите, разчитайки на информация, събрана по време на изготвянето на проекта.
Показателите за резултатите, съдържащи се
в рамката, ще бъдат проследени след приключването на проекта, давайки последваща
представа за устойчивостта.
6. О ценка
Банката извършва оценка на Фонд ИИУ.
Тази оценка се прави с цел отчетност пред
Вносителите на Фонд ИИУ и на операциите,
финансирани в рамките на Фонд ИИУ, както
и извличане на поуки. Оценката може да бъде
споделена с Комитета на вносителите. Банката
участва и във външни оценки на Фонд ИИУ.
7. Одобряване на операции
Независимо от разпоредбите на Членове
6.3 и 6.4 от Правилата на ППФ за всяка операция, финансирана от фонда, Комитетът на
вносителите, след предварителното съгласие
на Управителните органи на Банката, включително съобразно правилата за делегиране,
създадени от Управителните органи на Банката, отговарят за одобряването на разпределението на средствата чрез процедура на
мълчаливо съгласие от 15 работни дни. Ако не
бъде получено възражение от Вносител в срок
до 15 работни дни от датата на изпращане на
съобщението, операцията се счита за одобрена.
В случай че има официално възражение от
член или ако член е възпрепятстван да вземе
решение, от заместник-член на Комитета на
вносителите се свиква заседание на Комитета
на вносителите.
В заседанията на Комитета на вносителите
всеки Вносител се представлява от своя член
в Комитета на вносителите в съответствие
с Правилата на ППФ, а неговият заместник
може да участва като наблюдател без право
на глас. Всеки Вносител във Фонд ИИУ
независимо от броя на Споразуменията за
вноска, подписани с Банката, има право на
един глас по време на заседанието на Комитета на вносителите. По подобен начин само
един представител на всеки Вносител – или
членът, или неговият заместник, има право
да съобщи на Банката одобренията и/или
възраженията на този Вносител във връзка
с операции и други въпроси, за които може
да е необходимо одобрение.
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Новите Вносители във Фонда подлежат на
одобрение от настоящите Вносители и ЕИБ.
8. П лащане на вноска
Вноската се заплаща изцяло веднага след
подписването на Споразумението за вноска
между Банката и Вносителя (точната дата
на плащането се договаря между Банката и
Вносителя) или се заплаща на части в съответствие с графика, посочен в Споразумението
за вноска.
Ако Банката определи въз основа на бързината на изпълнение на дейностите и наличието
на средства във Фонд ИИУ (включително
наличието на средства за покриване на съответни такси), че е необходимо да изтегли
напред плащанията, Банката и Вносителят
обсъждат и се договарят за изменен график на
плащанията на вноската, който се потвърждава
писмено от Банката и Вносителя.
9. Такси
Съгласно Член 7 от Правилата на ППФ
Банката начислява следните такси на Фонда:
Такса за администриране:
(i)	1 процент от общата договорно обвързана Вноска, който се приспада
от Банката от първата част от цялата
договорно обвързана Вноска;
(ii)	0,25 процента на година, изчислени на
ниво ППФ19 от оставащите налични
средства към 31 декември на съответната година, които се приспадат
от Банката в срок до един месец след
края на финансовата година. Сумата
на таксите за управление, начислени
във връзка с управлението на обединен инвестиционен портфейл или
друг инвестиционен продукт, който се
управлява пряко от ЕИБ (като Унитарния фонд), се приспада от таксата,
изчислена по този раздел.
Таксата за администриране включва всички дейности, извършвани с цел набиране или
достъп до средства на Вносители, отчетност
на използваните средства (одити, оценки),
управление на Оставащи салда (като разходи,
произтичащи от парични сметки, агенти за
изчислението, попечителски такси), комуникация и видимост на Вносителите, създаване
и поддържане на специализирани ИТ системи,
ангажираност на Вносителите и всички други
разходи за посрещане на задължения, вменени
на Банката от Вносителите.
––––––––––––––––
19
За избягване на неяснота „изчислена на ниво
ППФ“ означава, че таксата от 0,25 % се изчислява върху Оставащото салдо на Фонда за всеки
Фонд към 31 декември на съответната година и
се приспада от кумулативните Вноски, платени
от всеки Вносител във всеки Фонд по ППФ.
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Част от Таксата за администриране, ненадвишаваща 25 % от общата сума на таксата за
администриране, заплащана от Вносителите
през първата и всяка следваща година, може
да бъде определена от Банката за дейности,
свързани с разпространение за повишаване
на видимостта на ИИУ и Вносителите по
нея и за повишаване на осведомеността за
дейностите на Фонда.
Такса за инструмент:
Таксата за инструмент се заплаща след
одобряване на дадена операция по Фонда,
както следва:
(i) ИС: 1 процент;
(ii) ТПКУ: 3,5 процента; и
(iii) ФИ: 4,5 процента.
Таксата за Инструмент покрива разходите
за дейността на множество екипи в Банката,
допринасящи за различни етапи на цикъла
на управление на инструмента, включително разработването на операции, процеса на
одобрение на операции, обществени поръчки,
изпълнение и мониторинг на операциите,
резултати и финансова отчетност и други
оперативни разходи.
Ако операция бъде анулирана след одоб
рение, Банката дава писмено обяснение на
Вносителите за обстоятелствата, довели до
анулирането. Таксата за инструмент, която
се заплаща след одобряването на такава
операция, не се възстановява от Банката за
компенсиране на разходите, свързани с одобряването на операцията.
Други такси:
За всяко допълнително искане от Вносител
извън посочените в настоящите Правила на
ППФ или в Описанието на Фонда Банката
може да начислява допълнителни такси на
искащия Вносител.
Банката си запазва правото, ако счита за
необходимо, да определи част от Вноските
за покриване на дължими такси за срока на
Фонда.
10. И зменения на Описанието на Фонда
Настоящото Описание на Фонд ИИУ може
да бъде изменяно периодично след одобрение
от Управителните органи на Банката (ако се
изисква такова) и одобрението на Комитета
на вносителите на Фонд ИИУ, дадено от
Вносители, представляващи (i) най-малко 2/3
от общата сума на Платените вноски, реално получени от Банката от основаването на
Фонда, и (ii) една втора плюс един от общия
брой Вносители във Фонда.
Банката може по свое собствено усмотрение да променя разпоредбите на настоящото
Описание на Фонда, доколкото тези изменения са в резултат от промяна в правилата и
политиките на Банката или на приложимите
за дейността на Банката регулации или на
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решения на Управляващите органи на Банката
(„задължителни изменения“). Ако един или
повече Вносители възрази(ят) на въвеждането
на задължителни изменения, тези Вносители
имат право да участват в дискусии с Банката
относно Споразумението за вноска, което са
сключили с Банката, ако задължителните
изменения:
(i) не позволяват на Вносителя(ите) да
продължи(ат) да участва(т) във Фонда
в съответствие със законите и подзаконовите нормативни актове, приложими
за него;
(ii) з а д ъ л ж а в а т В н о с и т е л я (и т е) д а
увеличи(ат) сумата на техните Вноски;
или
(iii) увеличават съществено разходите за
допълнително участие във Фонда.
11. Специални разпоредби
Приложими са следните разлики от Правилата на ППФ или допълнителни механизми
във връзка с Фонд ИИУ:
11.1. Допълване с други мандати и инициативи
Осигуряването на тясно сътрудничество
и допълване с други инициативи е ключов
приоритет и затова ЕИБ ще се стреми да
гарантира допълване на ИИУ с други механизми, мандати и инициативи. Донорските
ресурси ще бъдат насочени конкретно за
предоставяне на подкрепа в области, където
механизмите за смесено финансиране (като
Механизма за инвестиции по линия на добросъседството (NIF) и Инвестиционната рамка
за Западните Балкани (WBIF) не разполагат
с достатъчно средства/време, партньорите се
нуждаят от допълнителна подкрепа (например
институционални капацитети) или когато способността за предлагане на цялостни пакети
е от съществено значение за придвижването
на проектите напред.
Освен това, както е поискано от Съвета,
допълването на Европейския план за външни
инвестиции („ЕПВИ“) с инструменти на ИИУ
и ЕИБ се очаква да бъде осигурено. Като
цяло по отношение на тематичния, секторния,
географския фокус, както и предлаганите
продукти, ЕИБ чрез участието си в ЕПВИ и
други инициативи ще работи за осигуряване
на допълване.
11.2. Склонност за поемане на риск
11.2.1. Банката е оторизирана в контекста
на производство по несъстоятелност
или в процеду ра по оздравяване
на субект, в който е инвестирано,
да измени условията на операция,
подкрепена от Фонда, и да даде от-
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каз или опрощаване, дори ако това
изменение, отказ или опрощаване
води до загуба за Фонда, при условие
че Банката е действала в съответствие с нейните правила, политики
и процедури.
11.2.2. Във връзка с операции, които са с
по-висока степен на риск за Фонда,
отколкото обичайно поемания риск
от Банката във връзка с операции
с използване на собствени ресурси,
се прилага Член 12.3 от Правилата
на ППФ. Вносителите потвърждават
и приемат риска от пълна загуба
и липса на съизмерима с риска
възвръщаемост. Вносителите се съгласяват, че Банката ще се отклони
от някои от нейните стандартни
правила, политик и и процеду ри,
прилагани към операциите, с които се ангажира на свой риск. Това
включва, без ограничение, Банката
да не използва своит е стандартни
насоки за кредитен риск и насоките
за капиталов риск, прилагани към
операциите, с които се ангажира
на свой риск. Вместо това Банката
ще прилага принципи, които са
специфични за определен мандат,
които ще бъдат договорени между
Вносителите и Банката за оценка
на а дек ват ност та на рамката за
управление на кредитния риск от
посредниците за изпълнение на съответните операции. В допълнение
това може да включва, без ограничение, определени отк лонени я
от страна на ЕИБ от стандартната
оценка, ценообразуването, финансови я мон и т ори н г и под хода за
преструктуриране.
11.2.3. Потвърждава се и Вносителите се
съгласяват, че Банката може да прави
инвестиции за своя собствена сметка
в дружества или фондове, предложени за Фонда, вк лючително на
по-високо ниво в реда на приоритета
за плащане от нивото, предложено
за Фонда.
11.3. Консолидиран финансов отчет
Консолидираният финансов отчет се представя от Банката на Комитета на вносителите
само за преглед в срок до 15 работни дни от
получаването му. Не се изисква от Вносителите
да дават на Банката официално одобрение на
консолидирания финансов отчет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Верига на резултатите на ИИУ
Цел на ИИУ:
Бързо мобилизиране на допълнително финансиране в подкрепа на устойчивия растеж, жизненоважната инфраструктура и социалното сближаване в страните от южното съседство и Западните
Балкани
Вложени средства:
Изходни продукти:
Резултати
Въздействия:
6 милиарда евро допълБалансиране на общи инПовишена икономинително финансиране
вестиции за 15 милиарда
ческа устойчивост
евро
• Г Е1: 2 милиарда евро
• Нова или подобрена со• Подобрен достъп
· Подобрен капациповече за частния и
циална и икономическа
до качествена интет за икономии за
п ублични я сек тор
инфраструктура и услуги
фраст ру к т у ра и
поемане и отговор
при съществуващите
услуги там, къна кризи и шокове
мандати
дето са най-неп ри запазване на
обходими
растежа, социалното приобщаване и
напредъка в постигането на ЦУР
• Г Е2: 1,4 милиарда евро
• Подобрен достъп до фи• Р а з р а с т в а н е и
· Т о в а д о п р и н а с я
основно за кредитина нси ра не, особено за
ус т ой чивос т на
за подобряване на
ране на жизненоважд ру же с т в а с ъ с с р ед н а
работните места
дългосрочната усна инфраструктура в
к а п и т а л и з а ц и я , МС П ,
в предприятия от
т ой ч и вос т на бепубличния сектор
мик роп редп ри я т и я и
частния сектор
жанските, мигрантнеадекватно обслужени
ските, приемащите
групи, например жени,
общности, на общмладежи, бежанци/ВРЛ/
нос т и т е на т ра нмигранти
зитно преминаване
като стратегически
отговор за справяне
с първопричините
за миграцията
• Г Е3а: 2,3 милиарда
• Т ПКУ, предоставени сво· П о д о б р е н к а евро основно за фиевременно, ефективно и
па ц и т ет на ор нансиране на частния
ефикасно от гледна точка
га н изат ори т е и
сектор с поемане на
на разходите
бенефиц иери те
по-висок т ърговск и
да п ред ла гат и
риск
реализират проек т и с гол ямо
въздействие, които дават възможност за създаване
и устойчивост на
заетостта
• Г Е3б: 30 0 милиона
евро за финансиране
въздействието на проекти в частния сектор
• 9 0 милиона евро за
техническа помощ и
консултантски услуги
• Допълнителни ресурси за персонал на ЕИБ

Допускания: Резултатите от ИИУ ще допринесат
за постигане на желаните въздействия. Постигането
на тези въздействия обаче ще зависи от предприемането и на други интервенции, като например: силни и
ангажирани контрагенти; относително благоприятна
глобална икономическа среда и силни финансови и
програмни ангажименти от страна на други международни и национални участници като други МБР и
донорската общност.
8950

Общова ли дни резултати: Принос за
равнопоставеността на половете и овластяването на жените и в частност повишени
възможности за младите хора, подкрепа за
бежанците и други уязвими общности, принос
за климатичните промени.
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения към Анекса към Протокола от
1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването
от кораби, 1973 г.
(Приети с Резолюция MEPC.238(65) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 17 май
2013 г. В сила за Република България от
1 януари 2015 г.)
(Изменения на Анекс I и Анекс II към MARPOL
с оглед Кодексът за признатите организации
(Кодекс ПО) да стане задължителен)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква (а) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета по
опазване на морската среда, предоставени
му съгласно международните конвенции за
предотвратяване и контрол на замърсяването
на морската среда от кораби,
Като отбелязва член 16 от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (по-нататък
наричана Конвенцията от 1973 г.), и член VI
от Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване
на замърсяването от кораби, 1973 г. (по-нататък наричан Протокола от 1978 г.), които
заедно определят процедурата за изменение
на Протокола от 1978 г. и възлагат на съответния орган на Организацията функцията
за разглеждане и приемане на изменения на
Конвенцията от 1973 г., изменена с Протокола
от 1978 г. (MARPOL),
Като взе предвид проекта на изменения
на Анекс I и Анекс II към MARPOL с оглед
Кодексът за признатите организации (Кодекс
ПО) да стане задължителен,
1. Приема в съответствие с член 16, параграф
2, буква (d) от Конвенцията от 1973 г. измененията на Анекс I и Анекс II към MARPOL,
текстът на които е изложен в Приложението
към тази резолюция;
2. Определя в съответствие с член 16, параграф 2, буква (f), подточка (iii) от Конвенцията
от 1973 г., че измененията се считат за приети
на 1 юли 2014 г., освен ако преди тази дата
не по-малко от 1/3 от договарящите се правителства по конвенцията или договарящите
се правителства, чийто обединен търговски
флот съставлява не по-малко от 50 % от
брутo тонажa на световния търговски флот,
са информирали Организацията за своите
възражения срещу поправките;
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3. Приканва договарящите се правителства да отбележат, че в съответствие с член
16, параграф 2, буква (g), подточка (ii) от
Конвенцията от 1973 г. измененията влизат в
сила на 1 януари 2015 г. след приемането им
в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член 16, параграф 2, буква (e) от
Конвенцията от 1973 г. да предаде заверени
копия от тази резолюция и текста на измененията, съдържащи се в Приложението към
нея, на всички договарящи се правителства
по Конвенцията MARPOL;
5. Освен това изисква Генералният секретар
да изпрати копия от резолюцията и Приложението към нея до членовете на Организацията, които не са договарящи се страни по
Конвенцията MARPOL.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на Анекс I и Анекс II към MARPOL
Изменения на Анекс I към MARPOL
Правило 6
Съществуващият текст на последното изречение на параграф 3.1 се заменя със следното:
„Такива организации, включително класификационни организации, трябва да се
упълномощават от Администрацията в съответствие с разпоредбите на тази конвенция и с Кодекса за признатите организации
(Кодекс ПО), който се състои от Част 1 и
Част 2 (разпоредбите на които се считат за
задължителни) и Част 3 (разпоредбите, на
която се считат за препоръчителни), както
са приети от Организацията с Резолюция
MEPC.237(65), която резолюция може да бъде
изменена от Организацията, при условие че:
1. са приети изменения на Част 1 и Част 2
от Кодекса на ПО, влезли са в сила и се
задействат в съответствие с разпоредбите на
член 16 от настоящата конвенция относно
процедурите за изменение, приложими към
този Анекс;
2. измененията в Част 3 от Кодекса за
ПО са приети от Комитета по опазване на
морската среда в съответствие с неговите
Процедурни правила;
и
3. всички изменения, посочени в 1. и 2.,
приети от Комитета по морска безопасност и
Комитета по опазване на морската среда, са
идентични и влизат в сила или се задействат
по едно и също време, както е подходящо.“
Изменения на Анекс II към MARPOL
Правило 8
Съществуващият текст на параграф 2.2 се
заменя със следното:
„Такива организации, включително класификационни организации, трябва да се упълно-
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мощават от Администрацията в съответствие
с разпоредбите на тази конвенция и с Кодекса
за признатите организации (Кодекс ПО), който
се състои от Част 1 и Част 2 (разпоредбите
на които се считат за задължителни) и Част 3
(разпоредбите, на която се считат за препоръчителни), както са приети от Организацията
с Резолюция MEPC.237(65), която резолюция
може да бъде изменена от Организацията,
при условие че:
1. са приети изменения на Част 1 и Част 2
от Кодекса на ПО, влезли са в сила и се
задействат в съответствие с разпоредбите на
член 16 от настоящата конвенция относно
процедурите за изменение, приложими към
този Анекс;
2. измененията в Част 3 от Кодекса за
ПО са приети от Комитета по опазване на
морската среда в съответствие с неговите
Процедурни правила;
и
3. всички изменения, посочени в 1. и 2.,
приети от Комитета по морска безопасност и
Комитета по опазване на морската среда, са
идентични и влизат в сила или се задействат
по едно и също време, както е подходящо.“
8865

Изменения към Анекса към Протокола от
1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването
от кораби, 1973 г.
(Приети с Резолюция MEPC.235(65) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 17 май
2013 г. В сила за Република България от
1 октомври 2014 г.)
(Изменения на Форма А и Форма B на Допълнението към Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяването с
нефт (Свидетелство IOPP) съгласно Анекс I
към MARPOL)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква (а) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета по
опазване на морската среда, предоставени
му съгласно международните конвенции за
предотвратяване и контрол на замърсяването
на морската среда от кораби,
Като отбелязва член 16 от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (по-нататък
наричана Конвенцията от 1973 г.), и член VI
от Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване
на замърсяването от кораби, 1973 г. (по-нататък наричан Протокола от 1978 г.), които
заедно определят процедурата за изменение
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на Протокола от 1978 г. и възлагат на съответния орган на Организацията функцията
за разглеждане и приемане на изменения на
Конвенцията от 1973 г., изменена с Протокола
от 1978 г. (MARPOL),
Като взе предвид проекта на изменения
на Форма А и Форма B на Допълнението към Меж дународното свидетелство за
предотвратяване на замърсяването с нефт
(Свидетелство IOPP),
1. Приема в с ъо т ве т с т вие с ч лен 16,
параграф 2, буква (d) от Конвенцията от
1973 г. измененията на Форма А и Форма B
на Допълнението към Международното свидетелство за предотвратяване на замърсяването с нефт (Свидетелство IOPP), текстът на
които е изложен в Приложението към тази
резолюция;
2. Определя в съответствие с член 16,
параграф 2, буква (f), подточка (iii) от Конвенцията от 1973 г., че измененията се считат
за приети на 1 април 2014 г., освен ако преди
тази дата не по-малко от 1/3 от договарящите
се правителства по конвенцията или договарящите се правителства, чийто обединен
търговски флот съставлява не по-малко от
50 % от брутo тонажa на световния търговски флот, са информирали Организацията за
своите възражения срещу поправките;
3. Приканва договарящите се правителства да отбележат, че в съответствие с член
16, параграф 2, буква (g), подточка (ii) от
Конвенцията от 1973 г. измененията влизат в
сила на 1 октомври 2014 г. след приемането
им в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член 16, параграф 2, буква (e) от
Конвенцията от 1973 г. да предаде заверени
копия от тази резолюция и текста на измененията, съдържащи се в Приложението към
нея, на всички договарящи се правителства
по Конвенцията MARPOL;
5. Освен това изисква Генералният секретар
да изпрати копия от резолюцията и Приложението към нея до членовете на Организацията, които не са договарящи се страни по
Конвенцията MARPOL.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на Форма А и Форма B на Допълнението към Международното свидетелство
за предотвратяване на замърсяването с нефт
(Свидетелство IOPP) съгласно Анекс І към
MARPOL
1 Изменения на Допълнението към Международното свидетелство за предотвратяване
на замърсяването с нефт (Свидетелство IOPP)
(Форма А)
Съществуващият параграф 3.2.1 се заменя
със следното:
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„3.2.1 Пещ за нефтени остатъци (слъдж)
......................................................................... □“
2 Изменения на Допълнението към Международното свидетелство за предотвратяване
на замърсяването с нефт (Свидетелство IOPP)
(Форма B)
Съществуващият параграф 3.2.1 се заменя
със следното:
„3.2.1 Пещ за нефтени остатъци (слъдж)
......................................................................... □“
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Изменения към Анекса към Протокола от
1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването
от кораби, 1973 г.
(Приети с Резолюция MEPC.256(67) на Комитета по опазване на морската среда на
Меж д у народната морска организац и я на
17 октомври 2014 г. В сила за Република България от 1 март 2016 г.)

говски флот съставлява не по-малко от 50 %
от брутo тонажa на световния търговски флот,
са информирали Организацията за своите
възражения срещу поправките;
3. Приканва договарящите се правителства
да отбележат, че в съответствие с член 16,
параграф 2, буква (g), подточка (ii) от Конвенцията от 1973 г. измененията влизат в
сила на 1 март 2016 г. след приемането им в
съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член 16, параграф 2, буква (e) от
Конвенцията от 1973 г. да предаде заверени
копия от тази резолюция и текста на измененията, съдържащи се в Приложението към
нея, на всички договарящи се правителства
по Конвенцията MARPOL;
5. Освен това изисква Генералният секретар
да изпрати копия от резолюцията и Приложението към нея до членовете на Организацията, които не са договарящи се страни по
Конвенцията MARPOL.

Изменение на Анекс I към MARPOL

ПРИЛОЖЕНИЕ

(Изменение на Правило 43)

Изменения на Анекс I към MARPOL

Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква (а) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета по
опазване на морската среда, предоставени
му съгласно международните конвенции за
предотвратяване и контрол на замърсяването
на морската среда от кораби,
Като отбелязва член 16 от Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (по-нататък
наричана Конвенцията от 1973 г.), и член VI
от Протокола от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване
на замърсяването от кораби, 1973 г. (по-нататък наричан Протокола от 1978 г.), които
заедно определят процедурата за изменение
на Протокола от 1978 г. и възлагат на съответния орган на Организацията функцията
за разглеждане и приемане на изменения на
Конвенцията от 1973 г., изменена с Протокола
от 1978 г. (MARPOL),
Като взе предвид предложените изменения
на Анекс I към MARPOL,
1. Приема в съответствие с член 16, параграф 2, буква (d) от Конвенцията от 1973 г.
изменения на Анекс I към MARPOL, текстът
на които е изложен в Приложението към тази
резолюция;
2. Определя в съответствие с член 16, параграф 2, буква (f), подточка (iii) от Конвенцията
от 1973 г., че измененията се считат за приети
на 1 септември 2015 г., освен ако преди тази
дата не по-малко от 1/3 от договарящите се
правителства по конвенцията или договарящите се правителства, чийто обединен тър-

(Изменение на Правило 43)
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АНЕКС I
Правила за предотвратяване на замърсяването с нефт
Г Л А В А

9

СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УПОТ
РЕБА ИЛИ ПРЕВОЗ НА НЕФТ В АНТАРКТИЧЕСК АТА ЗОНА
Правило 43
Специални изисквания за употреба или превоз
на нефт в Антарктическата зона
В заглавната част на параграф 1 между
думите „превозът в насипно състояние във
вид на товар“ и „или превозът“ се добавя:
„ , да се използва като баласт,“.
8881

Изменения към Анекса към Протокола от
1978 г., от насящ се до Меж д у народната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
(Приети с Резолюция MEPC.257(67) на Комитета
по опазване на морската среда на Международната морска организация на 17 октомври 2014 г.
В сила за Република България от 1 март 2016 г.)
Изменение на Анекс III към MARPOL
(Изменен ие към При ложен ие т о о т носно
ръководства за идентификация на вредни
вещества в опакован вид)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква (а) от Конвенцията за Международната морска орга-
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низация относно функциите на Комитета по
опазване на морската среда, предоставени
му съгласно международните конвенции за
предотвратяване и контрол на замърсяването
на морската среда от кораби,
Като отбелязва член 16 от Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (по-нататък наричана
Конвенцията от 1973 г.), и член VI от Протокола
от 1978 г., отнасящ се до Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от
кораби, 1973 г. (по-нататък наричан Протокола
от 1978 г.), които заедно определят процедурата
за изменение на Протокола от 1978 г. и възлагат на съответния орган на Организацията
функцията за разглеждане и приемане на изменения на Конвенцията от 1973 г., изменена
с Протокола от 1978 г. (MARPOL),
Като взе предвид предложените изменения
на Анекс III към MARPOL, разработени от
Подкомитета по опасни товари, твърди товари
и контейнери (DSC) на неговата осемнадесета
сесия,
1. Приема в съответствие с член 16, параграф 2, буква (d) от Конвенцията от 1973 г.
изменения на Анекс III към MARPOL, текстът
на които е изложен в Приложението към тази
резолюция;
2. Определя в съответствие с член 16,
параграф 2, буква (f), подточка (iii) от Конвенцията от 1973 г., че измененията се считат
за приети на 1 септември 2015 г., освен ако
преди тази дата не по-малко от 1/3 от договарящите се правителства или договарящите
се правителства, чийто обединен търговски
флот съставлява не по-малко от 50 % от
брутo тонажa на световния търговски флот,
са информирали Организацията за своите
възражения срещу поправките;
3. Приканва договарящите се правителства
да отбележат, че в съответствие с член 16,
параграф 2, буква (g), подточка (ii) от Конвенцията от 1973 г. измененията влизат в
сила на 1 март 2016 г. след приемането им в
съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член 16, параграф 2, буква (e) от
Конвенцията от 1973 г. да предаде заверени
копия от тази резолюция и текста на измененията, съдържащи се в Приложението към
нея, на всички договарящи се правителства
по Конвенцията MARPOL;
5. Освен това изисква Генералният секретар
да изпрати копия от резолюцията и Приложението към нея до членовете на Организацията, които не са договарящи се страни по
Конвенцията MARPOL.

ВЕСТНИК
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на Анекс III към MARPOL
(Изменен ие към При ложен ие т о о т носно
ръководства за идентификация на вредни
вещества в опакован вид)
Анекс III към MARPOL
Правила за предотвратяване на замърсяването с вредни вещества, превозвани по море
в опакован вид
Приложение
Ръководства за идентификация на вредни
вещества в опакован вид
Заглавната част на Приложението се заменя
със следното:
„За целите на този Анекс вещества, различни от радиоактивни материали1, определени от всеки един от следните критерии, са
вредни вещества 2 .
________________
Вижте (Препратка към) Клас 7, както е определен в Глава 2.7 на Кодекса IMDG.
2
Критериите са базирани на тези критерии,
които са разработени от Глобално хармонизираната система за класификация и етикетиране
на химикали (GHS) на ООН, както е изменена.
За определяне на съкращенията или термините,
използвани в настоящото Приложение, вижте
съответните параграфи от Кодекса IMDG.“
8923
1

Изменения към Анекса към Протокола от
1997 г., отнасящ се до измененията на Международната конвенция за предотвратяване
на замърсяването от кораби, 1973 г., както
е изменена с Протокола от 1978 г.
(Приети с Резолюция MEPC.271(69) на Комитета по опазване на морската среда на Международната морска организация на 22 април 2016 г.
В сила за Република България от 1 септември 2017 г.)
Изменения на Правило 13 на Анекс VI
към MARPOL
(Изисквания за запис за експлоатационно
съответствие с Азотни окиси (NOX ) Ниво III
зони за контрол на емисии)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква (а) от Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета по
опазване на морската среда, предоставени
му съгласно международните конвенции за
предотвратяване и контрол на замърсяването
на морската среда от кораби,
Като отбелязва член 16 от Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с
Протокола от 1978 г. и Протокола от 1997 г.
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(MARPOL), който определя процедурата за
изменение и възлага на съответния орган на
Организацията функцията за разглеждане и
приемане на изменения към нея,
Като взе предвид на своята шестдесет и
девета сесия проект на изменения на Анекс
VI към Конвенцията MARPOL, свързани с
изискванията за запис за експлоатационно
съответствие с Азотни окиси (NOX ) Ниво III
зони за контрол на емисии,
1. Приема в съответствие с член 16, параграф 2, буква (d) от Конвенцията MARPOL
изменения на Правило 13 към Анекс VI към
Конвенцията MARPOL, текстът на които е
изложен в Приложението към тази резолюция;
2. Определя в съответствие с член 16, параграф 2, буква (f), подточка (iii) от Конвенцията
MARPOL, че измененията се считат за приети
на 1 март 2017 г., освен ако преди тази дата
не по-малко от 1/3 от договарящите се правителства по конвенцията или договарящите
се правителства, чийто обединен търговски
флот съставлява не по-малко от 50 % от
брутo тонажa на световния търговски флот,
са информирали Организацията за своите
възражения срещу поправките;
3. Приканва договарящите се правителства
да отбележат, че в съответствие с член 16,
параграф 2, буква (g), подточка (ii) от Конвенцията MARPOL измененията влизат в сила
на 1 септември 2017 г. след приемането им в
съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член 16, параграф 2, буква (e) от
Конвенцията MARPOL да предаде заверени
копия от тази резолюция и текста на измененията, съдържащи се в Приложението към
нея, на всички договарящи се правителства
по Конвенцията MARPOL;
5. Освен това изисква Генералният секретар
да изпрати копия от резолюцията и Приложението към нея до членовете на Организацията, които не са договарящи се страни по
Конвенцията MARPOL.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на Анекс VI към MARPOL
(Изисквания за запис за експлоатационно
съответствие с Азотни окиси (NOX ) Ниво III
зони за контрол на емисии)
Анекс VI
Правила за предотвратяване на замърсяване
на въздуха от кораби
Г Л А В А

3

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КОНТРОЛ НАД
ЕМИСИИ ОТ КОРАБИ
Правило 13 – Азотни окиси (NOX )
1. Нов параграф 5.3 се добавя след съществуващия параграф 5.2, както следва:

ВЕСТНИК
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„5.3 Нивото и състоянието включен/изключен за морски дизелови двигатели, монтирани
на борда на кораб, към които се прилага параграф 5.1 от това правило и са сертифицирани
за Ниво II и Ниво III или които са сертифицирани единствено за Ниво II, трябва да се
впишат в такъв дневник, какъвто е предписан
от Администрацията, при влизане и излизане
от зона за контрол на емисиите, определена
съгласно параграф 6 на това правило, или
когато състоянието включен/изключен се промени в такава зона, заедно с датата, времето
и местоположението (позицията) на кораба.“
2. В параграф 5.1.1 символът „NOX“ се
заменя със символа „NO 2 “.
8943

Изменения към Анекса към Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г., както е изменена с
Протокола от 1978 г.
(Приети с Резолюция MEPC.276(70) на Комитета по опазване на морската среда на
Меж д у народната морска организаци я на
28 октомври 2016 г. В сила за Република България от 1 март 2018 г.)
Изменения на Анекс I към MARPOL
(Форма B на Допълнението към Международното свидетелство за предотвратяване на
замърсяването с нефт (Свидетелство IOPP)
Комитетът по опазване на морската среда,
Като припомня член 38, буква (а) от Конвенцията за Международната морска организация
относно функциите на Комитета по опазване
на морската среда, предоставени му съгласно
международните конвенции за предотвратяване
и контрол на замърсяването на морската среда
от кораби,
Като отбелязва член 16 от Международната
конвенция за предотвратяване на замърсяването
от кораби, 1973 г., както е изменена с Протокола от 1978 г. (MARPOL), който определя
процедурата за изменение и възлага на съответния орган на Организацията функцията за
разглеждане и приемане на изменения към нея,
Като взе предвид на своята седемнадесета
сесия предложените изменения на Допълнение
II към Анекс I към Конвенцията MARPOL,
касаещи Допълнението към Международното
свидетелство за предотвратяване на замърсяването с нефт,
1. Приема в съответствие с член 16, параграф 2, буква (d) от Конвенцията MARPOL
изменения на Допълнение II към Анекс I към
Конвенцията MARPOL, текстът на които е
изложен в Приложението към тази резолюция;
2. Определя в съответствие с член 16, параграф 2, буква (f), подточка (iii) от Конвенцията
MARPOL, че измененията се считат за приети
на 1 септември 2017 г., освен ако преди тази
дата не по-малко от 1/3 от договарящите се
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правителства по конвенцията или договарящите
се правителства, чийто обединен търговски
флот съставлява не по-малко от 50 % от брутo
тонажa на световния търговски флот, са информирали Организацията за своите възражения
срещу поправките;
3. Приканва договарящите се правителства
да отбележат, че в съответствие с член 16,
параграф 2, буква (g), подточка (ii) от Конвенцията MARPOL измененията влизат в
сила на 1 март 2018 г. след приемането им в
съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член 16, параграф 2, буква (e) от
Конвенцията MARPOL да предаде заверени
копия от тази резолюция и текста на измененията, съдържащи се в Приложението към
нея, на всички договарящи се правителства
по Конвенцията MARPOL;
5. Освен това изисква Генералният секретар
да изпрати копия от резолюцията и Приложението към нея до членовете на Организацията, които не са договарящи се страни по
Конвенцията MARPOL.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Изменения на Анекс I към MARPOL
(Форма B на Допълнението към Международното свидетелство за предотвратяване на
замърсяването с нефт (Свидетелство IOPP)
АНЕКС I
ПРА ВИЛ А ЗА ПРЕДОТВРАТЯВА НЕ Н А
ЗАМЪРСЯВАНЕТО С НЕФТ
Допълнение II
Форма на Международното свидетелство за
предотвратяване на замърсяването с нефт
(Свидетелство IOPP) и Допълнения)
Форма B на Допълнението към Международното свидетелство за предотвратяване на
замърсяването с нефт (Свидетелство IOPP)
Описание на конструкцията и
оборудването за нефтени танкери
Раздел 1 – Данни за кораба
1. Параграфи 1.11.8 и 1.11.9 се заличават.
Раздел 5 – Конструкция (правила 18, 19,
20, 21, 22, 23, 26, 27, 28 и 33)
2. Параграф 5.1 се заменя със следното:
„В съответствие с изискванията на Правило
18 корабът е определен като танкер с танкове
за изолиран баласт в съответствие с Правило
18.9 ................................................................ □“
3. Съществуващите параграфи от 5.1.1 до
5.1.6 се заличават.
4. Параграф 5.2 се заменя със следното:
„5.2 Танкове за изолиран баласт (SBT) в
съответствие с Правило 18 са разпределени,
както следва:

ВЕСТНИК
Танк
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Вместимост
м3

Танк

Вместимост
м3

Обща вместимост ………. м 3

“
5. Съществуващите параграфи от 5.2.1 до
5.2.3, 5.3 и от 5.3.1 до 5.3.5 се заличават.
6. Съществуващите параграфи 5.4 и от
5.4.1 до 5.4.4 се преномерират като 5.3 и от
5.3.1 до 5.3.4.
7. Съществуващите параграфи 5.5 и от 5.5.1
до 5.5.2 се заличават.
8. Всички последващи параграфи в Раздел 5
се преномерират съответно.
9072

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ
И ГОРИТЕ
НАРЕДБА № 7
от 21 ноември 2019 г.

за водене на регистрите по чл. 16, ал. 1 от
Закона за рибарството и аквакултурите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят съдържанието и редът за водене на регистрите
по чл. 16, ал. 1 от Закона за рибарството и
аквакултурите (ЗРА).
(2) Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури (ИАРА) съставя и поддържа
регистри на:
1. издадените разрешителни за стопански
риболов;
2. издадените билети за любителски риболов;
3. лицата, които развъждат и отглеждат
риба и други водни организми;
4. риболовните кораби;
5. центровете за първа продажба на продукти от риболов;
6. регистрираните по реда на чл. 46д, ал. 1
от ЗРА купувачи;
7. разрешителните за улов на риба и други
водни организми за научноизследователски
цели по чл. 40, ал. 1 от ЗРА;
8. лицата по чл. 14, ал. 1 от ЗРА;
9. констативните протоколи, актовете за
установяване на административни нарушения, издадените и влезли в сила наказателни
постановления, издавани от оправомощените
служители на ИАРА.
(3) Данните от регистрите се използват
за осъществяване на държавната политика
в сектор „Рибарство“ и прилагане на Общата политика в областта на рибарството
на Европейския съюз (ЕС) с цел постигане
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на устойчиво управление на рибарството,
включително опазване и възстановяване на
рибните ресурси.
Чл. 2. (1) Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури създава и поддържа
информационно-статистическа система (ИСС).
(2) Информационно-статистическата система на ИАРА е електронна база данни, състояща
се от информационни полета, организирани
в масиви, която позволява създаване на съобщения.
(3) Масивите се под държат по начин,
който гарантира защита на информацията в
системата срещу унищожаване, неправомерно
изменение или ползване на данните съгласно
изискванията на Наредбата за минималните
изисквания за мрежова и информационна
сигурност, приета с ПМС № 186 от 2019 г.
(ДВ, бр. 59 от 2019 г.).
(4) Данните се съхраняват безсрочно.
(5) Данните по ал. 2 подлежат на валидиране и верифициране от страна на ИАРА.
(6) Регистрите се водят само в електронна
форма чрез ИСС на ИАРА.
(7) Информационно-статистическата система на ИАРА осигурява възможност за търсене
на данни и извличане на справки.
Чл. 3. Вписванията в регистрите се извършват от длъжностни лица, определени
със заповед на изпълнителния директор на
ИАРА за водене на регистрите.
Чл. 4. (1) Данните от регистрите се съхраняват в ИСС на физически машини, помещаващи
се в специализирано сървърно помещение,
намиращо се в седалището на ИАРА.
(2) Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури публикува на електронната
си страница информация от ИСС, която е
публична, както следва:
1. данни за издадените разрешителни за
стопански риболов за предходния месец – уникален идентификационен код на регистрацията, име и външна маркировка на риболовния
кораб – до 15-о число на първия месец от
всяко календарно тримесечие;
2. данни за издадените за предходни я
месец билети за любителски риболов по видове – брой и вид – до 10-о число на месеца;
3. данни за регистрираните лица, които
развъждат и отглеждат риба и други водни
организми – уникален идентификационен код
на регистрацията, наименование и местонахождение на обекта, дата на регистриране
и/или прекратяване на регистрацията – до 15-о
число на първия месец от всяко календарно
тримесечие;
4. данни за произведената от лицата по
т. 3 през предходната година риба или други
водни организми по видове, категории (стадий/ите от развитието на рибата и другите
водни организми: хайвер, зарибителен мате-
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риал, риба за консумация, маточни риби и
др.) и количества – до края на месец май на
текущата година;
5. данни за центровете за първа продажба
на продукти от риболов – уникален идентификационен код на регистрацията, наименование и местонахождение на обекта – до 15-о
число на първия месец от всяко календарно
тримесечие;
6. данни за регистрираните купувачи – уникален идентификационен код на регистрацията
и име/наименование – до 15-о число на първия
месец от всяко календарно тримесечие;
7. брой на издадените разрешителни за
улов на риба и други водни организми за научноизследователски цели – до 15-о число на
първия месец от всяко календарно тримесечие;
8. данни за риболовните кораби, вписани в РРК – име, CFR, външна маркировка,
пристанище, дължина, бруто тонаж, основна
мощност, допълнителна мощност, основен
риболовен уред, допълнителен риболовен уред,
материал на корпуса, година на построяване,
място на построяване, код на събитието – съг
ласно приложение № 1, дата на събитието,
индекс за издадено разрешително за стопански
риболов – до 10-о число на месеца;
9. данни за лицата по чл. 14, ал. 1 от
ЗРА – уникален идентификационен код и дата
на регистрацията – до 10-о число на месеца;
10. данни за разтоварената през предходната
година риба или други водни организми по
видове, количества, размерни групи, нежелан
прилов, произход (воден обект) – до края на
месец май на текущата година.
(3) Данните от регистрите с изключение на
тези по ал. 2 са за служебно ползване.
(4) Не се допуска за публикуване на електронната страница на ИАРА на информация
по ал. 2, която представлява лични данни по
смисъла на Закона за защита на личните данни.
Чл. 5. (1) За получаване на извадка от
регистрите се подава заявление по реда на
Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги (ЗЕДЕУУ) или
в териториално звено (ТЗ) на ИАРА на хартиен или магнитен носител до изпълнителния
директор на ИАРА. Заявлението съдържа
описание на исканите данни и целта, за която
те ще се използват.
(2) Изпълнителният директор на ИАРА
дава разрешение или прави мотивиран отказ
за получаване на извадката в 14-дневен срок
от подаване на заявлението.
(3) Отказът подлежи на обжалване по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) За получаване на извадка от регистрите се заплаща такса по Тарифата за таксите,
събирани по Закона за рибарството и аквакултурите, приета с ПМС № 133 от 2006 г.
(ДВ, бр. 48 от 2006 г.).
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Чл. 6. Валидиране и верифициране на
данните се извършва съгласно изискванията
на дял XII от Регламент (ЕО) № 1224/2009 на
Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на
система за контрол на Съюза за гарантиране на
спазването на правилата на общата политика
в областта на рибарството, за изменение на
регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО) № 2371/2002,
(ЕО) № 811/20 04, (ЕО) № 768/20 05, (ЕО)
№ 211 5/ 2 0 0 5 , ( Е О) № 216 6/ 2 0 0 5 , ( Е О)
№ 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007,
(ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО)
№ 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО)
№ 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006
(OB, L 343, 22.12.2009 г.).
Чл. 7. (1) Промени във вписаните обстоятелства се извършват от лицата по чл. 3, без
да се засяга информацията, съдържаща се в
предходните вписвания.
(2) Грешки и непълноти, допуснати при
вписване на нови или промяна на вписани
обстоятелства, включително и при несъответствие между данните, отразени в заявлението, и данните в приложенията към него,
се отстраняват чрез ново вписване.
(3) Грешките или непълнотите се поправят
служебно или по искане на заинтересованото
лице.
Г л а в а

в т о р а

СЪДЪРЖАНИЕ И РЕД ЗА ВОДЕНЕ
НА РЕГИСТРИТЕ
Раздел I
Съдържание и ред за водене на регистъра
на издадените разрешителни за стопански
риболов
Чл. 8. (1) В регистъра на издадените разрешителни за стопански риболов се вписват
следните данни:
1. у никален идентификационен код на
регистрацията – съгласно приложение № 2;
2. име, ЕГН и постоянен адрес на физическото лице или наименование, седалище,
адрес на управление и ЕИК на юридическото
лице, на което е издадено разрешителното;
3. име, ЕГН и постоянен адрес на капитана
или на друго физическо лице, което фигурира
в разрешителното за стопански риболов, в
случаите, когато извършва риболова от името
и за сметка на собственика на риболовния
кораб или рибностопанския обект;
4. номер и дата на издаване на свидетелството за правоспособност за извършване на
стопански риболов;
5. номер и дата на издаване на разрешителното за стопански риболов – съгласно
приложение № 2;
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6. номер, дата на издаване и срок на действие на удостоверението за придобито право
за усвояване на ресурс от риба и други водни
организми – съгласно приложение № 3;
7. име и външна маркировка на кораба;
8. дата на сключване и срок на действие
на договора, удостоверяващ право на ползване, или данни за документа за собственост
на кораба;
9. данни за риболовните уреди, вписани в
разрешителното и удостоверението за придобито право за усвояване на ресурс от риба и
други водни организми;
10. наименование на воден обект;
11. зона за извършване на стопански риболов
(площ и описание или координати);
12. дата и номер на заповедта по чл. 5 от
Наредба № 3 от 2013 г. за прилагане на точкова
система за извършени тежки нарушения по
смисъла на регламент (ЕО) № 1005/2008 на
Съвета от 29 септември 2008 г. за създаване
на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния,
недек лариран и нерег улиран риболов, за
изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93,
(ЕО) № 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004 и за
отмяна на регламенти (ЕО) № 1093/94 и (ЕО)
№ 1447/1999 (ДВ, бр. 21 от 2013 г.) (Наредба № 3
от 2013 г.), с която е отнето разрешителното
за стопански риболов, и периодът, за който е
отнето, ако е наложена такава санкция;
13. информация за наличие на нарушения,
извършени с риболовния кораб;
14. видове водни организми, за които е
издадено удостоверението за придобито право
за усвояване на ресурс от риба и други водни
организми;
15. акт уа лно състояние на издаденото
разрешително и удостоверение за придобито
право за усвояване на ресурс от риба и други
водни организми чрез отбелязване от съответните длъжностни лица „активно/прекратено,
причина и дата“;
16. уникален идентификационен номер за
Европейския съюз (ЕС) – CFR.
(2) В случаите, когато е издадено разрешително за стопански риболов със специализиран
уред, в регистъра по ал. 1 освен данните по
ал. 1, т. 2, 4, 5, 6, 7 и 8 се вписват:
1. номер и дата на издаване на заповедта
по чл. 21к, т. 6 от ЗРА;
2. техническите характеристики, местоположението и координатите на характерните
гранични точки на зоната на действие на
специализирания уред;
3. наименование на уреда;
4. срок за заплащане на дължимата годишна
такса за придобиване на правото за усвояване
на ресурс от риба и други водни организми;
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5. дължимата годишна цена за придобито
право за усвояване на ресурс от риба и други
водни организми чрез използване на специализирания уред.
Чл. 9. Данните, подлежащи на вписване
в регистъра, се:
1. подават от регистрираните лица, извършващи стопански риболов.
2. взимат служебно от издадените актове
по глава трета, раздел II от ЗРА.
Раздел II
Съдържание и ред на водене на регистъра на
издадените билети за любителски риболов
Чл. 10. (1) В регист ъра на издадените
билети за любителски риболов се вписват
следните данни:
1. у никален идентификационен код на
регистрацията съгласно чл. 2, ал. 8 от Наредба № 8 от 2006 г. за условията и реда за
отпечатване и разпространяване на билети за
любителски риболов (Наредба № 8 от 2006 г.)
(ДВ, бр. 15 от 2006 г.);
2. име, ЕГН, номер и дата на издаване на
документ за самоличност и постоянен адрес
на лицето, на което е издаден билетът за
любителски риболов;
3. номер и дата на издаване на билета за
любителски риболов;
4. наименование на органа, който е издал
билета за любителски риболов.
(2) В случаите, когато е издаден безплатен
билет за любителски риболов на лице под
14-годишна възраст, в регистъра се вписват и:
1. името, ЕГН и адресът на законния представител на лицето;
2. номерът и датата на издаване на документа, удостоверяващ данните по т. 1.
(3) В случаите, когато е издаден безплатен билет за любителски риболов на лице с
увреждания, в регистъра се вписват номерът
и датата на издаване на документа, удостоверяващ това обстоятелство.
(4) В случаите, когато е издаден билет за
любителски риболов на лице, член на сдружение по чл. 11 от ЗРА, в регистъра се вписват
номерът на валидна членска карта на сдружението и наименованието на сдружението.
Чл. 11. Данните, подлежащи на вписване в
регистъра, се вписват съгласно изискванията
на Наредба № 8 от 2006 г.
Раздел III
Съдържание и ред за водене на регистъра на
лицата, които развъждат и отглеждат риба
и други водни организми
Чл. 12. В регист ъра на лицата, които
развъждат и отглеждат риба и други водни
организми, се вписват:
1. у никален идентификационен код на
регистрацията – съгласно приложение № 4;

ВЕСТНИК

БРОЙ 94

2. наименование, седалище, адрес на управление и ЕИК на юридическото лице, което
ползва обекта за развъждане и отглеждане на
риба и/или други водни организми;
3. данни за обекта (наименование, местонахождение, GPS координати, номер по
кадастралния план);
4. видовете риба или други водни организми, които се развъждат и отглеждат в
обекта (българско наименование и код по
ASFIS на ФАО);
5. техническо описание на обекта – съгласно изискванията на Наредба № 18 от 2016 г.
за съдържанието на технологичното описание
и технологичната схема на производство на
аквакултури (ДВ, бр. 90 от 2016 г.);
6. вид и дебит на захранващия водоизточник;
7. данни за произведената и продадена от
лицата през предходната година риба или
други водни организми по възраст, видове и
количества;
8. броят наети лица (по област на дейност,
вид заетост, пол, възрастови групи, образование и гражданство);
9. дата на промяна на собствеността или
на правното основание за ползване на обекта, на въвеждане в действие на нови мощности, на промяна типа на производството,
на прекратяване на дейността на обекта за
развъждане и отглеждане на риба и/или други
водни организми;
10. вид на промяната по т. 9;
11. номер и дата на издаване на съответното
решение по глава шеста от Закона за опазване
на околната среда и съгласувателни скици с
органите по чл. 25, ал. 2 от ЗРА;
12. номер, дата на издаване и срок на
действие на разрешителното по чл. 44 или
чл. 46, ал. 1, т. 2 от Закона за водите;
13. дата на прекратяване и основание за
прекратяване на регистрацията.
Чл. 13. Данните, подлежащи на вписване
в регистъра, се:
1. подават от регистрираните лица по чл. 25
от ЗРА, които развъждат и отглеждат риба и
други водни организми;
2. взимат служебно от издадените актове
по глава трета, раздел IV от ЗРА.
Раздел IV
Съдържание и ред на водене на регистъра на
риболовните кораби
Чл. 14. В регистъра на риболовните кораби
се вписват следните данни:
1. държава на регистрация;
2. уникален идентификационен номер за
ЕС – CFR;
3. уникален идентификационен номер на
кораба, когато е приложимо – UVI;
4. код на събитието съгласно приложение
№ 1;
5. дата на събитието;
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6. индекс за издадено разрешително за
стопански риболов;
7. регистрационен номер на кораба;
8. външна маркировка на кораба;
9. име на кораба;
10. пристанище на регистрация на кораба;
11. индекс, указващ разполага ли корабът
с международна радиокомуникационна система – IRCS;
12. международна радиопозивна, когато е
приложимо – IRCS;
13. индекс, указващ разполага ли корабът с
устройство за наблюдение със сателит – VMS;
14. индекс, указващ разполага ли корабът
с електронна система за докладване – ERS;
15. индекс, указващ разполага ли корабът с
автоматична система за идентификация – AIS;
16. вид на кораба в съответствие с Международната стандартна статистическа класификация (МССК) на риболовните кораби
(кодовете (или съответните данни) са изброени
на страницата на регистъра на основните
данни на уебсайта за риболовни дейности на
Европейската комисия);
17. основно риболовно съоръжение съгласно
приложение № 5;
18. допълнително риболовно съоръжение
съгласно приложение № 5;
19. обща дължина – LOA;
20. дължина между перпендикулярите –
LBP;
21. бруто тонаж;
22. друг тонаж;
23. разрешено увеличение на тонажа по
съображения за сигурност – GT's;
24. мощност на главния двигател;
2 5. м о щ н о с т н а д о п ъ л н и т е л н и я /и т е
двигател/и;
26. материал на корпуса съгласно приложение № 6;
27. влизане в експлоатация: ден, месец,
година;
28. сегмент съгласно приложение № 7;
29. страна вносител/износител;
30. тип износ съгласно приложение № 8;
31. код на държавната помощ съгласно
приложение № 9;
32. дата на административното решение;
33. сегмент, визиран в административното
решение, съгласно приложение № 7;
34. година на построяване;
35. място на построяване;
36. име на ползвателя;
37. адрес на ползвателя;
38. отбелязване дали ползвателят е собственик на кораба;
39. име на собственика;
40. адрес на собственика;
41. номер и дата на удостоверението за
регистрация, издадено по реда на чл. 12 от
Закона за храните (ЗХ);
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42. номер и дата на свидетелството за
регистрация на риболовния кораб по реда на
чл. 13 от Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи (Наредба № 5 от 2004 г.) (ДВ,
бр. 88 от 2004 г.);
43. район на плаване на риболовния кораб
и номер и дата на свидетелство за годност по
реда на чл. 37 от Наредба № 5 от 2004 г. за
корабните документи.
Чл. 15. (1) Данните, подлежащи на вписване
в регистъра, се:
1. подават от собствениците на риболовни
кораби;
2. взимат от издадените корабни документи
от Изпълнителна агенция „Морска администрация“;
3. взимат от електронните регистри, списъци и документи, издадени от Българската
агенция по безопасност на храните.
(2) Данните по ал. 1 се вписват съгласно
приложение № 10.
(3) Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури изпраща на Европейската комисия данните за всяко събитие във връзка
с риболовните кораби, вписани в регистъра
на риболовните кораби (РРК) на Република
България, не по-късно от края на работния
ден, в който са записани.
(4) Данните по ал. 3 се обменят с Европейската комисия съгласно стандартите за обмен
на данни, посочени в чл. 9 на Регламент за
изпълнение (ЕС) 2017/218 на Комисията от
6 февруари 2017 г. относно регистъра на риболовния флот на Съюза (OB, L 34, 9.02.2017 г.).
Раздел V
Съдържание и ред на водене на регистъра на
центровете за първа продажба на продукти
от риболов
Чл. 16. В регистъра на центровете за първа
продажба на продукти от риболов се вписват
следните данни:
1. у никален идентификационен код на
регистрацията – съгласно приложение № 11;
2. наименование, седалище, адрес на управление и ЕИК на юридическото лице;
3. номер на документ за платена такса;
4. номер и дата на издаване на документа за
собственост или на документа, удостоверяващ
правното основание за ползване на обекта;
5. номер и дата на удостоверението за регистрация, издадено по реда на чл. 12 от ЗХ.
Чл. 17. Данните, подлежащи на вписване
в регистъра, се:
1. подават от заявителите;
2 взимат служебно от издадените актове
по глава пета от ЗРА.
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Раздел VI
Съдържание и ред на водене на регистъра
на регистрираните по реда на чл. 46д, ал. 1
от ЗРА купувачи
Чл. 18. В регистъра на регистрираните
купувачи се вписват следните данни:
1. у никален идентификационен код на
регистрацията – съгласно приложение № 11;
2. наименование, седалище, адрес на управление и ЕИК на юридическото лице;
3. номер на документа за платена такса;
4. номер и дата на удостоверението за
регистрация, издадено по реда на чл. 12 от
ЗХ или по реда на чл. 246, ал. 4 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност.
Чл. 19. Данните, подлежащи на вписване
в регистъра, се:
1. подават от заявителите;
2. взимат служебно от издадените актове
по глава пета от ЗРА.
Раздел VII
Съдържание и ред на водене на регистъра
на разрешителните за улов на риба и други
водни организми за научноизследователски
цели по чл. 40, ал. 1 от ЗРА
Чл. 20. В регистъра на разрешителните
за улов на риба и други водни организми
за научноизследователски цели се вписват
следните данни:
1. уникален идентификационен код и дата на
регистрацията – съгласно приложение № 12;
2. име, месторабота и длъжност на лицето,
което извършва експеримента;
3. разрешените за улов на видове риба
и други водни организми – по семейство и
размер;
4. цел на изследването;
5. период на валидност на разрешителното;
6. период, за който може да се извършва
улов;
7. водни обекти, в които се разрешава
да се извършва улов на риба и други водни
организми за научноизследователски цели;
8. видовете риболовни уреди и средства;
9. информация за уловената риба и други
водни организми (по видове, количество,
размерни групи и други) с научноизследователски цели за целия период на валидност на
разрешителното.
Чл. 21. Данните, подлежащи на вписване
в регистъра, се:
1. подават от заявителите;
2. взимат служебно от издадените актове
по глава четвърта, раздел II от ЗРА.
Раздел VIII
Съдържание и ред на водене на регистъра на
лицата по чл. 14, ал. 1 от ЗРА
Чл. 22. В регистъра на лицата по чл. 14,
ал. 1 от ЗРА се вписват следните данни:
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1. уникален идентификационен код и дата на
регистрацията – съгласно приложение № 13;
2. име и ЕГН на физическото лице, на което
е издадено свидетелство за правоспособност
за извършване на стопански риболов;
3. номер на протокола от проведени я
изпит за правоспособност за извършване на
стопански риболов;
4. дата на провеждане на изпита;
5. наименование на териториалното звено
(ТЗ), в което е проведен изпитът.
Чл. 23. Данните, подлежащи на вписване
в регистъра, се:
1. подават от заявителите;
2. взимат служебно от издадените актове
по глава трета, раздел I от ЗРА.
Раздел IX
Съдържание и ред на водене на регистъра
на констативните протоколи, актовете за
установяване на административни нарушения, издадените и влезли в сила наказателни
постановления, издавани от оправомощените
служители на ИАРА
Чл. 24. В регистъра на констативните протоколи (КП), актовете за установяване на административни нарушения (АУАН), издадените
и влезли в сила наказателни постановления,
издавани от оправомощените служители на
ИАРА, се вписват следните данни:
1. номер и дата на КП;
2. име и длъжност на лицето, съставило КП;
3. име и длъжност/и на лицето/ата, сви
детел/и по съставянето на КП;
4. име на проверяваното лице;
5. проверяван обект – наименование, или
превозно средство – регистрационен номер, или
плавателен съд – външна маркировка и име;
6. установено нарушение;
7. номер и дата на АУАН;
8. име и длъжност на оправомощения служител на ИАРА, съставил АУАН;
9. име, месторабота, длъжност, ЕГН за физически лица или ЕИК по Закона за търговския
регистър и регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ) на лицето,
на което е съставен АУАН;
10. проверяван обект – наименование, или
превозно средство – регистрационен номер,
или плавателен съд – външна маркировка
и име;
11. дата и място на извършване на нарушението;
12. законовите разпоредби от съответния
нормативен акт, които са били нарушени;
13. административнонаказателна/и раз
поредба/и;
14. иззети уреди, средства и риба (ако има
такива);
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15. дата на връчване на АУАН, а в случите,
когато същият се връчва със съдействието на
други държавни органи, се изписват номер и
дата на документа, с който е връчен;
16. на кого са предадени иззетите вещи за
съхранение;
17. номер и дата на издаване на наказателно
постановление (НП);
18. име и длъжност на оправомощения
служител на ИАРА, издал НП;
19. име, месторабота, длъжност, ЕГН за
физически лица или ЕИК по ЗТРРЮЛНЦ на
лицето, на което е издадено НП;
20. проверяван обект – наименование, или
превозно средство – регистрационен номер,
или плавателен съд – външна маркировка
и име;
21. дата и място на извършване на нарушението;
22. законовите разпоредби от съответния
нормативен акт, които са били нарушени;
2 3. а д м и н ис т р ат и внон а к а з ат е л н а /и
разпоредба/и;
24. размер на наложена глоба и/или имуществена санкция;
25. обезщетение;
26. иззети уреди, средства и риба (ако има
такива);
27. актуално състояние на административнонаказателното производство (висящо, спряно, възобновено, прекратено или приключило);
28. номер и дата на документа за спиране
на административнонаказателното производство, в случай че е спряно;
29. номер и дата на документа за възобновяване на административнонаказателното
производство, в случай че е възобновено;
30. номер и дата на документа за прекратяване на административнонаказателното
производство, в случай че е прекратено;
31. дата и номер на документа, с който е
връчено НП;
32. номер и дата на съдебно решение, в
случай че НП е преминало производство по
съдебен контрол;
33. дата на влизане в сила на НП, в случай
че не е преминало съдебен контрол;
34. дата на влизане в сила на съдебното
решение, когато НП е отменено, изменено
или потвърдено;
35. измененият размер на наложената санкция от съда, в случай че същата е изменена;
36. размерът на обезщетението, потвърдено
или изменено от съда;
37. номер и дата на плащане или на писмото за принудително изпълнение;
38. размер на постъпило частично плащане
по НП;
39. разпореждане с отнетите вещи (предоставени за ползване, продадени, бракувани,
върнати);
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40. в случай на продажба се въвежда размерът на сумата, получена от продажбата на
съответната вещ;
41. погасено по давност НП.
Чл. 25. Данните, подлежащи на вписване в
регистъра, се взимат служебно от издадените
актове по глава осма от ЗРА.
Раздел X
Други данни, които се вписват в ИСС на ИАРА
Чл. 26. (1) В ИСС се вписват:
1. данни за броя наети лица (по област
на дейност, вид заетост, пол, възрастови
групи, образование и гражданство) съгласно
изискванията на чл. 18е, ал. 9, чл. 27, т. 1 и
чл. 27а от ЗРА;
2. общият улов и/или производство по
видове или брой, където е приложимо, риба
или други водни организми;
3. вид на преработката на продуктите от
риболов;
4. присъдени точки за тежки нарушения.
(2) На основание подадена информация
от капитана на риболовния кораб в ИСС се
вписват:
1. датата на излизане от пристанище и
името на пристанището;
2. датата на влизане в пристанище и името
на пристанището;
3. датата и часът на влизане в зона за
риболов;
4. датата и часът на излизане от зона за
риболов;
5. данни за риболовната операция (видове
риба и други водни организми в килограми
живо тегло или брой използвани единици
за съхранение (каси, кутии, кошове и др.),
размерни групи, нежелан прилов, произход
(воден обект) и др.;
6. претоварването от кораб на кораб;
7. данни за съвместните риболовни дейности
(името на втория риболовен съд, външната
маркировка и името на неговия капитан);
8. вид на преработката на продуктите от
риболов (филета, изкормена, без глава и др.);
9. общият улов по дати и по видове риба
или други водни организми;
10. данни за разтоварването на продуктите
от риболов на пристанище (видове риба и други водни организми в килограми живо тегло
или брой използвани единици за съхранение
(каси, кутии, кошове и др.).
(3) На основание подадена информация от
лицата, които развъждат и отглеждат риба и
други водни организми, в ИСС се вписват:
1. видът риба или други водни организми,
обект на продажба;
2. начинът на представяне на продадената
риба или други водни организми (цяла, личинки, хайверни зърна);
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3. предназначението на продадената риба
или други водни организми (за човешка консумация, за животинска консумация, за зарибяване – за пускане в реки, морета, водоеми за
естествено развитие, за угояване – за пускане
в обекти за изкуствено отглеждане и др.);
4. средното единично тегло в килограми за
рибата или другите водни организми;
5. общото количество риба или други водни
организми в килограми или бройките, когато
рибата, хайверът или водните организми са
за зарибяване;
6. единичната продажна цена за килограм/
брой риба или други водни организми;
7. общата стойност на продадената риба
или други водни организми;
8. произведената през предходната година
риба или други водни организми по видове,
по категории (стадий/ите от развитието на
рибата и другите водни организми: хайвер,
зарибителен материал, риба за консумация,
маточни риби и др.).
(4) На основание подадена информация
от организаторите на центровете за първа
продажба или регистрираните купувачи в
ИСС се вписват:
1. наименованието на всеки вид риба или
друг воден организъм и мястото на улова;
2. размерът или теглото, качеството, видът
на представяне и степента на свежест на всеки
вид риба или друг воден организъм;
3. минималният размер риба или друг воден
организъм, ако такъв е определен;
4. цената и количеството за всеки вид риба
или друг воден организъм, както и за всеки
размерът или теглото, качеството, видът на
представяне и степента на свежест;
5. предназначението за продукти, които не
подлежат на последваща продажба (за преработка, за човешка консумация, за съхранение);
6. имената на продавача и купувача;
7. мястото и датата на продажбата;
8. номерът и датата на договора за продажба, в случай че такъв е сключен.
Чл. 27. (1) Данните по чл. 26, ал. 1, т. 1,
2 и 3 се подават от лицата, които извършват
стопански риболов в съответствие с чл. 17 от
ЗРА, или лицата, регистрирани по чл. 25 от
ЗРА, които развъждат и отглеждат риба и други
водни организми, по реда на ЗЕДЕУУ или в
ТЗ на ИАРА на хартиен или магнитен носител.
(2) Данните по чл. 26, ал. 1, т. 4 се вземат
служебно от заповедите на изпълнителния
директор на ИАРА за присъждане на точки
съгласно Наредба № 3 от 2013 г.
Чл. 28. Данните по чл. 26, ал. 2 се подават
от капитана на риболовния кораб по реда на
ЗЕДЕУУ или в ТЗ на ИАРА на хартиен или
магнитен носител.

ВЕСТНИК

БРОЙ 94

Чл. 29. Данните по чл. 26, ал. 3 се подават
от организаторите на центровете за първа
продажба или регистрираните купувачи по
реда на ЗЕДЕУУ или в ТЗ на ИАРА на хартиен или магнитен носител.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Масив“ е набор от информационни
полета, които са организирани по определен
начин, като всяко поле от него се индексира
с пореден номер или със символен низ.
2. „Събитие“ означава всяко вписване или
отписване от РРК на кораб, или промяна в
една от характеристиките му, изброени в
приложение № 10.
3. „Уникален идентификационен код на
регистрация“ е буквено-цифрова комбинация,
чрез която еднозначно се достига до информационните полета на запис в масив.
4. „Уникален идентификационен номер за
Европейския съюз – CFR“ е номерът CFR,
вписан в регистъра на риболовните кораби.
При вписване на кораб за пръв път в регистъра на риболовните кораби на Република
България CFR номерът се издава от Изпълнителна агенция „Морска администрация“
съгласно Наредба № 1 от 2003 г. за вписване
в регистъра на корабите (ДВ, бр. 7 от 2003 г.).
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Наредбата се издава на основание
чл. 16, ал. 3 от Закона за рибарството и аквакултурите.
§ 3. Тази наредба отменя Наредба № 54 от
2006 г. за водене на регистрите по чл. 16 от
Закона за рибарството и аквакултурите (ДВ,
бр. 45 от 2006 г.).
§ 4. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
Приложение № 1
към чл. 4, ал. 2, т. 8 и чл. 14, т. 4
Таблица за определяне код на събитието в
регистъра на риболовните кораби
Инвентаризация
Включване Новопостроен
във флота Промяна на дейността
Внос, трансфер
Във флота Промяна
Унищожаване, корабокрушение
Напускане
на флота Смяна на дейността
Износ, трансфер

CEN
CST
CHA
IMP
MOD
DES
RET
EXP
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Приложение № 2
към чл. 8, ал. 1, т. 1 и 5
Номерът на уникалния идентификационен
код на регистрацията и номерът на разрешителното за стопански риболов се състоят от
8 арабски цифри, като:
– първите две цифри са код на сектор
„Рибарство и контрол“;
– третата цифра е код на вида воден обект;
– останалите цифри са пореден номер, под
който е издадено разрешителното за стопански риболов.
0

3

1
Код на
воден
обект

Код на
сектор РК

0

4

9

9

0

Пореден номер, под който е
издадено разрешителното за
стопански риболов

Таблица 1
Код на сектор „Рибарство и контрол“
Код

Сектор „Рибарство и контрол“

1

2

01

Благоевград

02

Бургас

03

Варна

04

Велико Търново

05

Видин

06

Враца

07

Габрово

08

Добрич

09

Кюстендил

10

Кърджали

11

Ловеч

12

Монтана

13

Пазарджик

14

Перник

15

Плевен

16

Пловдив

17

Разград

18

Русе

19

Силистра

20

Сливен

21

Смолян

22

София област

23

Стара Загора

24

Търговище

25

Хасково

26

Шумен

27

Ямбол
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Таблица 2
Код на вида воден обект
Код
Вид воден обект
1 във водите на Черно море
2 във водите на р. Дунав
3 във водите на крайморските и крайдунавските езера
4 във водите на вътрешни водни обекти
6 Черно море – със специализиран уред далян

Приложение № 3
към чл. 8, ал. 1, т. 6
Номерът на удостоверение за придобито
право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми се състои от 11 арабски
цифри и буква (в случите, когато се издава
за улов на квотиран вид), като:
– първите осем цифри представляват номер на разрешително за стопански риболов
(определен съгласно приложение № 2);
– останалите цифри са пореден номер, под
който е издадено удостоверението за придобито право за усвояване на ресурс от риба и
други водни организми;
– буква „К“ – за улов на калкан:
0

3

1

0

4

9

9

0

-

Номер на разрешителното за стопански
риболов

0

0

7

К

Номер на
удостоверението

Приложение № 4
към чл. 12, т. 1
Номерът на уникалния идентификационен
код на регистрацията се състои от 8 арабски
цифри, като:
– първите две цифри са код на сектор
„Рибарство и контрол“ (съгласно табл. 1 от
приложение № 8);
– третата цифра е код на вида воден обект
(съгласно табл. 2 от приложение № 2);
– останалите цифри са пореден номер за
съответния сектор „Рибарство и контрол“:
0

3

Код на
сектор РК

1
Код на
воден
обект

0

4

9

9

0

Пореден номер за съответния
сектор „Рибарство и контрол“

Приложение № 5
към чл. 14, т. 17 и 18
Таблица за определяне код на основното
и допълнителното риболовно съоръжение в
регистъра на риболовните кораби
Категория съоВид съоръжение
Код
ръжение
1
2
3
Гъргъри:
PS
– Гъргъри, теглени от един
PS 1
Загражда- кораб
щи мрежи – Гърг ъри, теглени от два
PS 2
кораба
Лампари
LA

С Т Р.
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Категория съоръжение

ДЪРЖАВЕН
Вид съоръжение

1

Мрежи

2

ВЕСТНИК

Код

Категория съоръжение

3

1

Грибове (плажни)

SB

Грибове (корабни):

SV

– Датски грибове

SDN

– Шотландски грибове

SSC

– Двойни грибове

SPR

Грибове (неопределени)

SX

Капани

Дънни тралове

Код

2

3

Стационарни непокрити мрежени капани

FPN

Винтери или други капанни
уреди (покрити)
FPO
Цилиндрични или конусовидни режени капани
FYK
Въздушни капани

FAR

Капани (неопределени)

FIX

TBB

Дънни тралове

OTB

Чепарета, ръчни въдичарски
уреди и въдици
LHP

Дънни тралове, теглени от
два кораба

PTB

Чепарета, въдичарски уреди и
въдици (механизирани)
LHM

Дънни тралове за скариди
Дънни т ра лове (неопределени)

TBS

Парагади и кърмаци (закотВъдици и вени)
LLS
парагади
Плаващи парагади
LLD
Парагади (неопределени)

TB

Пелагични тралове
Пелагични тралове

OTM

Пелагични тралове, теглени
от два кораба
PTM

LL

Влачещи се въдичарски уреди

LTL

Въдици и парагади (неопределени)

LX

Помпи

HMP

Механизирани драги

HMD

Пелагични тралове (неопределени )

TM

Съоръжения за събиране на
улова

Близнецови тралове

OTT

Други съоръжения

MIS

Уред за любителски риболов

RG

Неизвестен или неопределен риболовен
уред

NK

Пелагични тралове за скариди TMS

Драги

Вид съоръжение

Бим тралове

Дънни тралове за норвежки
омар
TBN

Тралове
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Пелагични тралове, теглени
от два кораба (неопределени)

PT

Други тралове (неопределени)

TX

Корабни драги

DRB

Ръчни драги

DRH

Преносими вдигащи се мрежи

LNP

Вдигащи се мрежи, управляLNB
вани от кораба

Вд и га щ и
се мрежи Стационарни вдигащи се мрежи, управлявани от брега
Вдигащи се мрежи (неопределени)
Хрилни мрежи (закотвени)

LNS
LN
GNS

Хрилни мрежи (дрифтерни,
плаващи)
GND
Заграждащи хрилни мрежи

GNC

Фиксирани хрилни мреж и
GNF
Хрилни и (на колове)
оплитащи Тристенни хрилни мрежи
GTR
мрежи
Комбинирани т ристенни
хрилни мрежи
GTN
Хрилни и оплитащи мрежи
(неопределени)
GEN
Хрилни мреж и (неопределени)

GN

Съоръжения за събиране на
улова (неопределени)
HMX

Приложение № 6
към чл. 14, т. 26
Таблица за определяне код на материала на
корпуса по регистъра на риболовните кораби
Дърво

1

Метал

2

Стъклопласт/Пластмаса

3

Други

4

Неизвестен (1)

5

Полиестер

6

Алуминий

7

Не важи за корабите от флота или декларираните след 1 януари 2003 г.
(1)

Приложение № 7
към чл. 14, т. 28 и 33
Таблица за определяне код на сегмент по
регистъра на риболовните кораби
Вътрешен флот

MFL

Аквакултура

AQU
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ДЪРЖАВЕН

Приложение № 8
към чл. 14, т. 30
Таблица за определяне код на тип износ по
регистъра на риболовните кораби
Износ или трансфер

EX

Износ в рамките на смесено дружество

SM

Приложение № 9
към чл. 14, т. 31
Таблица за определяне код на държавната помощ
по регистъра на риболовните кораби
Помощ, коя то не се съфинанси ра от AE
Общността
Помощ, съфинансирана от Общността

AC

Помощ за смяна на двигател (група)

EG

Помощ за смяна на двигател (индиви
дуално)

EI

Няма държавна помощ

PA

Приложение № 10
към чл. 15, ал. 2
Таблица за определяне на данните и описване
на събитие
Наименование на
полето

Мак- Изравсима- няване
лен
Л (ляброй
во)/
знаци Д (дясно)

Определение
и коментар

1

2

3

4

Страна на
регистрация

3

-

Страна членка
(а лфа-3 ISO код),
в коя т о кораб ът
е р ег ис т ри ра н з а
риболов, съгласно Регламент (ЕС)
№ 1380/2013
Ви на г и док ла д ващата страна

Ун и к а лен
идентификационен
номер за
ЕС – CFR

UVI

12

10

-

-

Уникален идентификационен номер на
риболовния кораб.
Страна членка
(алфа-3 ISO, следван
от и ден т ифици раща серия (9 знака).
Ког ат о с ери я т а е
по-малка от 9 знака,
следва да се прибавя т н ул и о т л я во
надясно
Уника лен идентификационен номер
на кораба (номер
по ММО) с ъгласно Регламент (ЕС)
№ 404/2011, който
съдържа 10 символа,
от които 3 букви и
7 цифри

ВЕСТНИК
Наименование на
полето

С Т Р. 9 3
Мак- Изравсима- няване
лен
Л (ляброй
во)/
знаци Д (дясно)

Определение
и коментар

1

2

3

4

Код на събитието

3

-

Код, и ден т ифиц иращ типа на събитието съгласно приложение № 1

Дата на събитието

8

-

Дата (ГГГГММДД),
на която събитието
се случва

Индекс за
издадено
разрешително за
стопански
риболов

1

-

Кораб с риболовен
лиценз съгласно
Р е г л а м е н т ( Е О)
№ 1224/2009 на Съвета;
Д(да)/Н(не)

Номер на
и зда дено т о
разрешително за
стопански
риболов

14

Л

В ъ н ш н а
маркировка
на кораба

14

Л

Съгласно Регламент
(ЕС) № 404/2011

Име на кораба

40

Л

На и менова н ие на
риболовния кораб,
вписан в РРК

Пристанище на регистрация
на кораба

5

Л

Национален код

И н декс,
указващ
разполага
ли корабът
с меж дународна радиоком у никационна система – IRCS

1

-

Кораб с международно радиопредаване на борда
Д(да)/Н(не)

Меж дународна позивна – IRCS

7

Л

Международен код
за радиоповикване

И н декс,
указващ
разполага
ли корабът
с устройство
за наблюд е
ние със сателит – VMS

1

-

Система за наблюдение на корабите.
Кораб със сателитна
система за наблюдение в съответствие с
член 9 от Регламент
(ЕО) № 1224/20 09
и ч ленове 18 – 28
от Регламент (ЕС)
№ 404/2011
Д(да)/Н(не)
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Наименование на
полето

ДЪРЖАВЕН
Мак- Изравсима- няване
лен
Л (ляброй
во)/
знаци Д (дясно)

Определение
и коментар

ВЕСТНИК
Наименование на
полето
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Мак- Изравсима- няване
лен
Л (ляброй
во)/
знаци Д (дясно)

Определение
и коментар

1

2

3

4

1

2

3

4

И н д и к ат о р
ERS

1

-

Кораб с електронна система за докл а д ва не (б ордови
д невн и к) в с ъ о т ветствие с член 15
от Регламент (ЕО)
№ 1224/2009 и членове 29 и следващите от Регламент (ЕС)
№ 404/2011 – Да/Не

Мощност на
главния двигател

8

Д

В kW в с ъ о т в е т ствие с Регламент
1130/2017

Мощност
на спомагат ел н и я/т е
двигател/и

8

Д

В k W. В к л ю ч в а
всички инсталирани мощности, не
включени в графата
„Мощност на главния двигател“

Материал на
корпуса

1

-

Код съгласно приложение № 6

Влизане в
експлоатация:
година

4

-

В с ъ о т ве т с т вие с
Регламент 1130/2017

Влизане в
експлоатация:
месец

2

-

В с ъ о т ве т с т вие с
Регламент 1130/2017

Влизане в
експлоатация:
ден

2

-

В с ъ о т ве т с т вие с
Регламент 1130/2017

Сегмент

3

-

Код съгласно приложение № 7

Страна вносител/износител

3

-

Алфа-3 ISO код на
изнасящата или внасящата страна

Тип износ

2

-

Код съгласно приложение № 8

Код на държавната помощ

2

-

Код съгласно приложение № 9

Дата на административното решение

8

-

Д ат а (Г Г Г Г/ М М /
ДД) на административното решение

Сегмент,
визиран в
административното
решение съгласно приложението
по т. 31

3

-

Код съгласно приложение № 7

Го д и н а н а
построяване

4

Място на
построяване

100

Л

Свободен текст. Име
на корабостроителницата, града и държавата, където корпусът е бил построен

Име на полз
вателя

100

Л

Предс та ви т ел на
кораба:
Ф и з и ч е с к о л и ц е:
име
Юридическо лице:
име

И н д и к ат о р
AIS

1

Вид на кораба

3

Основно риболовно съо
ръжение

3

Допълнително риболовно с ъ о ръжение

3

Общ а д ъ лжина – LOA

6

-

–

Л

Л

Д

Кораб с автомат и ч на сис т ема за
и ден т ифи к а ц и я в
съответствие с член
10 о т Р е г л а м е н т
(ЕО) № 1224/2009 –
Да/Не
В с ъ о т ве т с т вие с
Меж д у народ ната
стандартна статистическа класификация на риболовните
кораби
Код на основния риболовен уред съгласно приложение № 5
Код на допълнителния риболовен уред
съгласно приложение № 5
Общ а д ъ л ж и н а в
м е т р и , о п р ед е л е на в съответствие
с Регламен т (ЕС)
2017/1130

Дължина
между перпен д и к ул ярите – LBP

6

Д

Дъ л ж ина меж д у
перпен дик ул я ри те
в метри, определена в съответствие с
Регламент 2017/1130

Бруто тонаж

8

Д

В бруто тона в съответствие с Регламент 2017/1130

Друг тонаж

8

Д

В тонове съгласно
Конвенцията Осло
или съгласно определение, установено
от страната членка

Разрешено
увеличение
на тонаж а
по съобр а
жен ия за
сиг урност –
GT‘s

7

Д

В бру то тона, нарастване в тонажа,
ра зрешено о т с ъобра жен и я за сиг у рнос т, с ъгласно
Регламен т (ЕС)
№ 1380/2013

Дата на започване
на строителството
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Наименование на
полето

ДЪРЖАВЕН
Мак- Изравсима- няване
лен
Л (ляброй
во)/
знаци Д (дясно)

Приложение № 13
към чл. 22, т. 1

1

2

3

4

100

Л

Свободен текст. Адресът трябва да е
достатъчно ясен, за
да може да се контактува с представителя: улица, номер,
пощенски код, град
и държава

1

Име на собственика

100

Адрес на
собственика

-

Кораб, на кой т о
представителят е и
собственик
Д(да)/Н(не)

Л

100

Ф и з и ч е с к о л и ц е:
име
Юридическо лице:
име

Л

Свободен текст. Адресът трябва да е
достатъчно ясен, за
да може да се контактува с представителя: улица, номер,
пощенски код, град
и държава

Приложение № 11
към чл. 16, т. 1 и чл. 18, т. 1
Номерът на уникалния идентификационен
код на регистрацията по чл. 46 от ЗРА се
състои от 8 арабски цифри, като:
– първите две цифри са код на сектор
„Рибарство и контрол“ (съгласно табл. 1 от
приложение № 8);
– останалите цифри са пореден номер за
съответния сектор „Рибарство и контрол“:
0

3

1

Код на
сектор РК

0

С Т Р. 9 5

Определение
и коментар

Адрес на
ползвателя

Отбелязване дали
ползвателят
е собственик на кораба

ВЕСТНИК

4

9

9

0

Пореден номер за съответния сектор
„Рибарство и контрол“

Номерът на уникалния идентификационен
код на регистрацията се състои от 16 арабски
цифри, като:
– първите четири цифри са годината на
издаване;
– следващите цифри са пореден номер, по
който е издадено удостоверението;
– останалите осем цифри са дата на издаване на документа:
2

0

1

9

Година на
издаване

/

0

0

Номерът на уникалния идентификационен
код на регистрацията по чл. 40, ал. 1 от ЗРА
се състои от пореден номер на издаденото
за текущата година разрешително и дата на
издаване на документа:
2

3

Пореден
номер

/

10.02.2019 г.
Дата на издаване на
документа

1

/

10.02.2019 г.
Дата на
издаване на
документа

8956

НАРЕДБА № 8
от 21 ноември 2019 г.

за условията и реда за управление на риболовния флот на Република България
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят условията
и редът за управление на риболовния флот
на Република България.
Чл. 2. (1) Риболовният флот на Република
България е част от риболовния флот на Европейския съюз (Съюза) и включва всички
риболовни кораби, плаващи под знамето на
Република България.
(2) Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури (ИАРА) събира, проверява,
заверява и вписва данни за риболовните
кораби, плаващи под знамето на Република
България, и тяхната дейност в регистъра на
риболовните кораби на Република България.
(3) Регистърът по ал. 2 се води и поддържа
от ИАРА по реда на наредбата по чл. 16, ал. 3
от Закона за рибарството и аквакултурите
(ЗРА).
(4) Данните по ал. 2 се използват за прилагане на правилата на Общата политика в
областта на рибарството на Съюза и определяне на националната политика в тази област.
Г л а в а

Приложение № 12
към чл. 20, т. 1

0

Пореден номер

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
РИБОЛОВНИ Я ФЛОТ Н А РЕП У БЛИК А
БЪЛГАРИЯ
Чл. 3. (1) Риболовният капацитет на корабите, регистрирани за извършване на стопански
риболов или превоз на продукти от стопански
риболов във водите на Черно море, в нито
един момент не трябва да надвишава пределните граници, определени в приложение II
на Регламент (ЕС) № 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември
2013 г. относно Общата политика в областта
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на рибарството, за изменение на регламенти (ЕО) № 1954/2003 и (ЕО) № 1224/2009
на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕО)
№ 2371/2002 и (ЕО) № 639/2004 на Съвета
и Решение 2004/585/ЕО на Съвета (ОВ, L
354/22 от 28.12.2013 г.), наричан по-нататък
„Регламент (ЕС) № 1380/2013“.
(2) Риболовният капацитет на корабите,
използвани само при производство на аквакултури във водите на Черно море, не е част
от риболовния капацитет по ал. 1.
(3) Границите на риболовния капацитет
по ал. 1 се намаляват автоматично с размера
на отписания с публична помощ риболовен
капацитет и същият не може да бъде ползван
повторно.
Чл. 4. На вписване в регистъра на риболовните кораби подлежат всички кораби, използвани за извършване на стопански риболов или
за превоз на продукти от стопански риболов
във водите на Черно море и река Дунав,
както и тези, използвани при производство
на аквакултури във водите на Черно море.
Чл. 5. (1) На всеки кораб, който за пръв
път влиза в риболовния флот на Европейския
съюз, при първото вписване в националния
регистър на риболовните кораби се издава
единен идентификационен номер за Европейския съюз (CFR).
(2) Номерът по ал. 1 се посочва във всички
данни за характеристиките и събитията, свързани с риболовния кораб, предавани между
държавите членки и Европейската комисия,
и не може:
1. да бъде изменян по време на периода,
през който риболовният кораб е част от риболовния флот на Съюза, дори при прехвърляне
на кораба към флота на друга държава членка;
2. да се преотстъпва на друг кораб.
(3) Ако риболовен кораб бъде изнесен извън
Съюза и внесен отново в държава членка, на
риболовния кораб се издава същият CFR номер.
(4) При вписване на кораб за пръв път в
регистъра на риболовните кораби на Република
България CFR номерът се издава от Изпълнителна агенция „Морска администрация“
съгласно Наредба № 1 от 2003 г. за вписване
в регистъра на корабите (ДВ, бр. 7 от 2003 г.)
(Наредба № 1 от 2003 г.).
Чл. 6. Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури организира вписването и
отписването на кораби от морския риболовен
флот на Република България в регистъра
на риболовните кораби по такъв начин, че
вписването на нов риболовен капацитет без
публична помощ да бъде компенсирано от
предшестващо отписване на риболовен капацитет без публична помощ, най-малко равен
на новозаписания.
Чл. 7. (1) Вписване/отписване на кораб
в регистъра на риболовните кораби или на
риболовен капацитет от него се извършва въз
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основа на подадено в едно от териториалните
звена (ТЗ) на ИАРА писмено заявление по
образец от собственика или упълномощено от
него лице с нотариална заверка на подписите.
(2) Самоличността и представителната
власт на заявителя се проверяват при подаването на заявлението, а когато е подадено чрез
лицензиран пощенски оператор, заявлението
трябва да е с нотариална заверка на подписите.
Г л а в а

т р е т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ВПИСВАНЕ И ОТПИСВАНЕ НА КОРАБИ В РЕГИСТЪРА НА
РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ НА РЕПУБЛИК А
БЪЛГАРИЯ
Раздел I
Вписване и отписване на риболовни кораби
от регистъра на риболовните кораби, използвани за извършване на стопански риболов
или превоз на продукти от стопански риболов
във водите на Черно море
Чл. 8. Вписването и отписването на риболовни кораби в регистъра на риболовните кораби се осъществява при спазване на
разпоредбите на част IV от Регламент (ЕС)
№ 1380/2013.
Чл. 9. Вписването на кораби, използвани за
извършване на стопански риболов или превоз
на продукти от стопански риболов във водите
на Черно море, в регистъра на риболовните
кораби, воден от ИАРА, се извършва след:
1. вписване в регистъра на корабите, воден
от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ (ИАМА) съгласно Наредба № 1 от 2003 г.;
2. наличие на валидно удостоверение за
регистрация по чл. 12 от Закона за храните,
издадено от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ);
3. осигуряване на риболовен капацитет
(брутен тонаж в БТ и мощност в квт), което
е задължение на собственика на риболовния
кораб.
Чл. 10. (1) Риболовен капацитет се осигурява чрез:
1. отписване на кораб от регистъра на
риболовните кораби или на риболовен капацитет от него;
2. получаване на риболовен капацитет въз
основа на проведена от ИАРА процедура за разпределяне на свободен риболовен капацитет.
(2) Осигуреният риболовен капацитет по
ал. 1, т. 1 трябва да бъде равен на или по-голям
от капацитета на кораба, заявен за вписване.
(3) Осигуреният риболовен капацитет чрез
класиране по ал. 1, т. 2 трябва да бъде равен
на капацитета на кораба, заявен за вписване.
Чл. 11. (1) За вписване на кораб в регистъра на риболовните кораби чрез отписване на
един или повече риболовни кораби се подава
заявление за отписване/вписване по образец
съгласно приложение № 1.
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(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
копие на валидно свидетелство за регистрация
и свидетелство за годност, издадени от ИАМА,
за кораба, обект на вписването.
(3) За вписване на кораб в регистъра на
риболовните кораби чрез осиг у ряване на
риболовен капацитет се подава заявление за
вписване по образец съгласно приложение № 2.
(4) Към заявлението по ал. 3 се прилагат
следните документи:
1. копие на валидно свидетелство за регистрация и валидно свидетелство за годност,
издадени от ИАМА;
2. заверено копие от договор/декларация
за п рода жба/п редос та вя не на риболовен
капацитет (бруто тонаж и мощност в квт) с
нотариална заверка на подписите – в случаите
на чл. 10, ал. 1, т. 1;
3. оригинал на удостоверението за свободен
риболовен капацитет – в случаите на чл. 10,
ал. 1, т. 1.
Чл. 12. (1) Увеличаването на риболовен
капацитет на риболовен кораб, вписан в регистъра на риболовните кораби, се извършва
при спазване на следните изисквания:
1. осигуряване на риболовен капацитет по
реда на чл. 10, ал. 1;
2. отразяване на промените в техническите характеристики на кораба в регистъра на
корабите, воден от ИАМА.
(2) За вписване по ал. 1 се подава заявление
по образец съгласно приложение № 3.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат
следните документи:
1. копие на валидно свидетелство за регистрация и валидно свидетелство за годност,
издадени от ИАМА, с отразени промени в
техническите характеристики;
2. заверено копие от договор/декларация
за п рода жба/п редос та вя не на риболовен
капацитет (бруто тонаж и мощност в квт) с
нотариална заверка на подписите – в случаите
на чл. 10, ал. 1, т. 1;
3. оригинал на удостоверението за свободен
риболовен капацитет – в случаите на чл. 10,
ал. 1, т. 1.
Чл. 13. (1) За осигуряване на свободен
риболовен капацитет чрез отписване на риболовен кораб от регистъра на риболовните
кораби се подава заявление по образец съг
ласно приложение № 4.
(2) За осигуряване на свободен риболовен
капацитет чрез намаляване на риболовния
капацитет на риболовни кораби, вписани в
регистъра на риболовните кораби, се подава
заявление по образец съгласно приложение № 5.
(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат
копие на валидно свидетелство за регистрация и свидетелство за годност, издадено от
ИАМА, с отразени промени в техническите
характеристики.
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(4) При намаляване на риболовния капацитет на реконструирания или модифициран
риболовен кораб следва да се издаде ново
разрешително за стопански риболов след
подаване на изискуемите по чл. 18 от ЗРА
документи.
Чл. 14. При смяна на собствеността на
риболовен кораб риболовни я т капаци тет
следва риболовния кораб и правото върху
него преминава върху новия му собственик,
без да е необходимо да се подава заявление
за отписване от регистъра на риболовните
кораби от предишния собственик.
Чл. 15. (1) Собственик на риболовен кораб,
вписан в регистъра на риболовните кораби,
е длъжен да уведоми ИАРА в 14-дневен срок
от настъпване на всяко едно от следните
събития, а в случаите по т. 1, 3 и 4 е длъжен
да уведоми и БАБХ:
1. промяна в собствеността;
2. промяна на техническите характеристики
на риболовния кораб;
3. спиране извършването на риболовна
дейност за срок, по-дълъг от 3 месеца (поради
ремонт, туристическа дейност и др.);
4. възобновяване на риболовната дейност.
(2) Собственикът на риболовен кораб, ползвал публична помощ във връзка с промяна
на техническите характеристики на кораба,
следва да предоставя и данни за настъпилата
промяна.
(3) Мощността на двигателите на кораби,
заменени с публична помощ, не следва да
надхвърля:
1. за кораби с обща дължина до 12 мет
ра – мощността на заменените двигатели;
2. за кораби с обща дължина между 12 и
18 метра – 80 на сто от мощността на заменените двигатели;
3. за кораби с обща дължина между 18 и
24 метра – 70 на сто от мощността на заменените двигатели.
Чл. 16. (1) Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ уведомява служебно ИАРА
в 7-дневен срок от отписването на риболовен
кораб по чл. 9 по реда на раздел V от Наредба
№ 1 от 2003 г.
(2) Българската агенция по безопасност на
храните в 7-дневен срок уведомява служебно
ИАРА за заличаване на регистрацията и обезсилване на удостоверението за регистрация
на риболовен кораб по реда на чл. 16, ал. 2
от Закона за храните.
Чл. 17. (1) Риболовните кораби по чл. 9,
отписани по чл. 22, ал. 1, т. 1 и 3 от Наредба № 1 от 2003 г., подлежат на отписване от
регистъра на риболовните кораби в 3-дневен
срок от получаване на уведомлението по
чл. 16, ал. 1.
(2) Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури уведомява писмено собственика
на риболовен кораб, отписан от регистъра на
риболовните кораби съгласно ал. 1, в 7-дневен срок.
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(3) Собственик на риболовен кораб, отписан
от регистъра на риболовните кораби съгласно ал. 1, може в едномесечен срок от датата
на получаване на уведомлението по ал. 2 да
поиска писмено да му бъде издадено удостоверение за свободен риболовен капацитет.
(4) След изтичане на срока по ал. 3 непоисканият риболовен капацитет се разпределя
по реда на глава четвърта.
(5) В 3-дневен срок от полу чаване на
уведомление по чл. 16, ал. 2 ИАРА отписва
служебно риболовния кораб от регистъра на
риболовните кораби и уведомява писмено в
7-дневен срок собственика му за отписването.
Чл. 18. (1) Риболовните кораби по чл. 9,
отписани по чл. 22, ал. 1, т. 2 от Наредба № 1
от 2003 г., подлежат на отписване от регистъра на риболовните кораби в 3-дневен срок от
получаване на уведомлението по чл. 16, ал. 1.
(2) Изпълнителната агенция по рибарство и
аквакултури служебно издава удостоверение за
свободен риболовен капацитет на собственика
на риболовен кораб, отписан от регистъра на
риболовните кораби съгласно ал. 1, и писмено
го уведомява в 7-дневен срок.
(3) Собственикът на риболовен кораб, отписан от регистъра на риболовните кораби
съгласно ал. 1, може в тригодишен срок от
датата на отписването по ал. 1 да поиска
вписване на друг кораб с риболовен капацитет,
по-малък или равен на отписания.
Чл. 19. (1) Риболовните кораби, използвани за извършване на стопански риболов или
превоз на продукти от стопански риболов във
водите на Черно море, отписани по чл. 22,
ал. 2 от Наредба № 1 от 2003 г., подлежат на
служебно отписване от регистъра на риболовните кораби.
(2) Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури в 14-дневен срок уведомява
писмено собственика на риболовен кораб,
отписан от регистъра на риболовните кораби
съгласно ал. 1.
(3) Освободеният в резултат на отписването
по ал. 1 риболовен капацитет се разпределя
по реда на глава четвърта.
Чл. 20. Отписването на риболовен кораб от
регистъра на риболовните кораби се извършва след прекратяване на издаденото за него
разрешително за извършване на стопански
риболов във водите на Черно море.
Чл. 21. (1) При установяване на непълноти и/или несъответствия в заявлението
по чл. 11, ал. 1 и 3, чл. 12, ал. 2 или чл. 13,
ал. 1 и 2 и приложените към него документи
изпълнителният директор на ИАРА уведомява
заявителя в 7-дневен срок от получаването
на заявлението.
(2) Заявителят отстранява непълнотите
и/или несъответствията в 14-дневен срок от
получаване на уведомлението по ал. 1.
(3) При неотстраняване на непълнотите и/
или несъответствията в срока по ал. 2 произ-
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водството по вписване/отписване на риболовен
кораб или увеличаване/намаляване на риболовен капацитет се прекратява със заповед
на изпълнителния директор на ИАРА, която
се съобщава и може да се обжалва по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Изпълнителният директор на ИАРА
или оправомощено от него лице мотивирано
отказва вписване на риболовен кораб в регистъра на риболовните кораби, когато:
1. не са изпълнени условията по чл. 9;
2. липсва работещо сателитно устройство за
кораби с обща дължина 12 метра или повече,
което позволява корабът да бъде автоматично
локализиран и идентифициран чрез системата
за наблюдение на корабите;
3. липсва оборудвана и поддържана в действие система за автоматично разпознаване за
кораби с обща дължина над 15 метра съгласно
изискванията на Регламент (ЕО) № 1224/2009
на Съвета от 20 ноември 2009 г. за създаване на система за контрол на Общността за
гарантиране на спазването на правилата на
Общата политика в областта на рибарството, за
изменение на регламенти (ЕО) № 847/96, (ЕО)
№ 2371/2002, (ЕО) № 811/2004, (ЕО) № 768/2005,
(ЕО) № 2115/2005, (ЕО) № 2166/2005, (ЕО)
№ 388/2006, (ЕО) № 509/2007, (ЕО) № 676/2007,
(ЕО) № 1098/2007, (ЕО) № 1300/2008, (ЕО)
№ 1342/2008 и за отмяна на регламенти (ЕИО)
№ 2847/93, (ЕО) № 1627/94 и (ЕО) № 1966/2006
(ОВ, L 343/1 от 22.12.2009 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 1224/2009“;
4. корабът е включен в списъка с кораби,
извършвали незаконен, недеклариран и нерегулиран риболов.
(5) Отказът за вписване на риболовен кораб
в регистъра на риболовните кораби по ал. 4
може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 22. (1) Удостоверение за свободен риболовен капацитет по образец съгласно приложение № 6 (брутен тонаж в БТ и мощност
в квт) се издава от ИАРА:
1. при отписване на риболовен кораб от
регистъра на риболовните кораби по желание
на собственика – за размера на отписания
риболовен капацитет;
2. при намаляване на риболовния капацитет
на риболовен кораб, вписан в регистъра на
риболовните кораби – за размера на намаления риболовен капацитет;
3. в случаите по чл. 17, ал. 3;
4. в случаите по чл. 18.
(2) Удостоверението по ал. 1 е поименно
и може да се преотстъпва или прехвърля на
друго лице само с документ с нотариална
заверка на подписите, който задължително
съдържа:
1. име/наименование и адрес/седалище на
притежателя на удостоверението за свободен
риболовен капацитет и на правоприемника;
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2. ЕГН/ЕИК на притежателя на удостоверението за свободен риболовен капацитет и
на правоприемника;
3. размер (брутен тонаж в БТ и мощност в
квт) на прехвърления/преотстъпения свободен
риболовен капацитет.
(3) Удостоверението по ал. 1 е със срок
на валидност три години от датата на издаването му.
(4) При изтичане на срока на валидност
лицето, притежаващо правата над издаденото
удостоверение, губи правото си върху свободния риболовен капацитет, като освободеният
риболовен капацитет се разпределя по реда
на глава четвърта.
(5) При прехвърляне/преотстъпване на
риболовен капацитет съгласно ал. 2 на приобретателя на правата се издава ново удостоверение със срок на валидност до изтичането
на срока на първоначално издаденото удостоверение по ал. 1.
Раздел II
Вписване и отписване на риболовни кораби,
извършващи стопански риболов или превоз на
продукти от стопански риболов в река Дунав
Чл. 23. Вписването на кораби, извършващи
стопански риболов или превоз на продукти от
стопански риболов в река Дунав, в регистъра
на риболовните кораби, воден от ИАРА, се
извършва след:
1. вписване в регистъра на корабите, воден
от ИАМА съгласно Наредба № 1 от 2003 г.;
2. наличие на валидно удостоверение за
регистрация по чл. 12 от Закона за храните,
издадено от БАБХ.
Чл. 24. (1) За вписване на риболовен кораб
по чл. 23 в регистъра на риболовните кораби
се подава заявление за вписване по образец
съгласно приложение № 2.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
копие на валидно свидетелство за регистрация и контролен талон за преглед на кораб,
издадени от ИАМА.
(3) Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури проверява по служебен път
за наличието на валидно удостоверение за
регистрация по чл. 12 от Закона за храните,
издадено от БАБХ.
Чл. 25. Риболовен кораб, вписан по реда
на чл. 23, се отписва от регистъра на риболовните кораби:
1. когато отпадне основанието за вписване;
2. по искане на собственика.
Чл. 26. За отписване на риболовен кораб
по чл. 23 от регистъра на риболовните кораби
се подава заявление за отписване по образец
съгласно приложение № 4.
Чл. 27. Собственикът на риболовен кораб
по чл. 23, вписан в регистъра на риболовните
кораби, е длъжен да уведоми ИАРА в 14-дневен
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срок от настъпване на всяко едно от следните
събития, а в случаите по т. 1, 3 и 4 е длъжен
да уведоми и БАБХ:
1. промяна в собствеността;
2. промяна на техническите характеристики на риболовния кораб;
3. спиране извършването на риболовна
дейност за повече от 3 месеца;
4. възобновяване на риболовна дейност.
Чл. 28. Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ уведомява служебно ИАРА
в 7-дневен срок от отписването на риболовен
кораб по чл. 23 по реда на раздел V от Наредба № 1 от 2003 г.
Чл. 29. Българската агенция по безопасност на храните уведомява служебно ИАРА
в 7-дневен срок от заличаването на регистрацията и обезсилване на удостоверението
за регистрация на риболовен кораб по чл. 23
по реда на чл. 16, ал. 2 от Закона за храните.
Чл. 30. В 3-дневен срок от получаване на
уведомление по чл. 28 или 29 ИАРА отписва
служебно риболовния кораб от регистъра на
риболовните кораби и уведомява писмено в
7-дневен срок собственика му за отписването.
Чл. 31. Отписването на риболовен кораб,
извършващ стопански риболов или превоз
на продукти от стопански риболов в река
Дунав, от регистъра на риболовните кораби
се извършва след прекратяване на издаденото за него разрешително за извършване на
стопански риболов в река Дунав.
Чл. 32. (1) При установяване на непълноти и/или несъответствия в заявлението по
чл. 24 или 26 изпълнителният директор на
ИАРА уведомява заявителя в 7-дневен срок
от получаването на заявлението.
(2) Заявителят отстранява непълнотите
и/или несъответствията в 14-дневен срок от
получаване на уведомлението по ал. 1.
(3) При неотстраняване на непълнотите
и/или несъответствията в срока по ал. 2
производството по вписване/отписване на
риболовен кораб се прекратява със заповед
на изпълнителния директор на ИАРА, която
се съобщава и може да се обжалва по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Изпълнителният директор на ИАРА
или оправомощено от него лице мотивирано
отказва вписване на риболовен кораб в регистъра на риболовните кораби, когато не са
изпълнени условията по чл. 23.
(5) Отказът за вписване на риболовен кораб
в регистъра на риболовните кораби по ал. 4
може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Раздел III
Вписване и отписване на кораби, използвани
при производство на аквакултури във водите
на Черно море
Чл. 33. Вписването в регистъра на риболовните кораби, воден от ИАРА, на кораб,
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използван при производство на аквакултури
във водите на Черно море, се извършва след:
1. вписване в регистъра на корабите, воден
от ИАМА съгласно Наредба № 1 от 2003 г.,
и регистрация по чл. 25 от ЗРА;
2. наличие на валидно удостоверение за
регистрация по чл. 12 от Закона за храните,
издадено от БАБХ.
Чл. 34. (1) За вписване на кораб по чл. 33
в регистъра на риболовните кораби се подава
заявление за вписване по образец съгласно
приложение № 2.
(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат
копие на валидно свидетелство за регистрация и контролен талон за преглед на кораб,
издадено от ИАМА.
(3) Изпълнителната агенция по рибарство
и аквакултури проверява по служебен път
за наличието на валидно удостоверение за
регистрация по чл. 12 от Закона за храните,
издадено от БАБХ.
Чл. 35. Кораб, вписан по реда на чл. 33, се
отписва от регистъра на риболовните кораби:
1. когато отпадне основанието за вписване;
2. по искане на собственика;
3. при прекратяване на регистрацията по
чл. 25 от ЗРА.
Чл. 36. За отписване на кораб по чл. 33 от
регистъра на риболовните кораби собственикът подава заявление за отписване по образец
съгласно приложение № 4.
Чл. 37. Изпълнителна агенция „Морска
администрация“ уведомява служебно ИАРА
в 7-дневен срок от отписването на риболовен
кораб по чл. 33 по реда на раздел V от Наредба
№ 1 от 2003 г.
Чл. 38. Българската агенция по безопасност на храните уведомява служебно ИАРА
в 7-дневен срок от заличаването на регистрацията и обезсилването на удостоверението за
регистрация на риболовен кораб по чл. 33 по
реда на чл. 16, ал. 2 от Закона за храните.
Чл. 39. В 3-дневен срок от получаване на
уведомление по чл. 37 или 38 ИАРА отписва
служебно риболовния кораб от регистъра на
риболовните кораби и уведомява писмено в
7-дневен срок собственика му за отписването.
Чл. 40. (1) При установяване на непълноти и/или несъответствия в заявлението по
чл. 34 или 36 изпълнителният директор на
ИАРА уведомява заявителя в 7-дневен срок
от получаването на заявлението.
(2) Заявителят отстранява непълнотите
и/или несъответствията в 14-дневен срок от
получаване на уведомлението по ал. 1.
(3) При неотстраняване на непълнотите
и/или несъответствията в срока по ал. 2
производството по вписване/отписване на
риболовен кораб се прекратява със заповед
на изпълнителния директор на ИАРА, която
се съобщава и може да се обжалва по реда
на Административнопроцесуалния кодекс.
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(4) Изпълнителният директор на ИАРА
или оправомощено от него лице мотивирано
отказва вписване на риболовен кораб в регистъра на риболовните кораби, когато не са
изпълнени условията по чл. 33.
(5) Отказът за вписване на риболовен кораб
в регистъра на риболовните кораби по ал. 4
може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА
СВОБОДЕН РИБОЛОВЕН К АПАЦИТЕТ
Чл. 41. (1) Изпълнителната агенция по
рибарство и аквакултури провежда процедура
за разпределяне на риболовен капацитет в
морския флот, освободен в резултат на:
1. служебно отписване на риболовни кораби
от регистъра на риболовните кораби по реда
на чл. 18в, ал. 3 от ЗРА;
2. отписване на риболовни кораби по реда
на чл. 17, ал. 1;
3. отписване на риболовни кораби по реда
на чл. 19, ал. 1;
4. изтичане на срока на валидност на удостоверенията за свободен риболовен капацитет
по чл. 22, ал. 3.
(2) Процедурата по ал. 1 се провежда не
по-малко от веднъж на три календарни години.
(3) Процедурата по ал. 1 се открива с публикуването на интернет страницата на ИАРА
на уведомление за откриване на производство
по издаване на общ административен акт по
реда на Административнопроцесуалния кодекс и проект на заповед на изпълнителния
директор на ИАРА за откриване на процедура за разпределяне на свободен риболовен
капацитет.
(4) Заповедта по ал. 3 съдържа информация за:
1. условията за извършване на стопански
риболов във водите на Черно море;
2. общия размер на свободен риболовен
капацитет, подлежащ на разпределяне;
3. съотношението на свободния риболовен
капацитет, подлежащ на разпределяне за
вписване на кораби в регистъра на риболовните кораби и за увеличаване на риболовния
капацитет на вече вписани кораби в регистъра
на риболовните кораби, като част от капацитета по т. 2;
4. размера на свободен риболовен капацитет, подлежащ на разпределяне за вписване
на кораби в регистъра на риболовните кораби;
5. размера на свободен риболовен капацитет,
подлежащ на разпределяне за увеличаване на
риболовния капацитет на вече вписани кораби
в регистъра на риболовните кораби;
6. изискуеми документи и срок за представянето им, който не може да бъде по-дълъг
от един месец;
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7. критерии за допустимост на участниците;
8. критерии за оценка на участниците.
(5) Критериите за допустимост на участниците включват най-малко изисквания за:
1. годината на построяване на риболовния
кораб;
2. валидно свидетелство за регистрация
или позволително за плаване, издадени от
ИАМА (с посочен брутен тонаж, пресметнат
за риболовен кораб съгласно раздел VІ от
Наредба № 3 от 2004 г. за измерване тонажа
на морските кораби – ДВ, бр. 44 от 2004 г.);
3. валидно свидетелство за годност или
валиден контролен талон за преглед на плавателния съд, издадени от ИАМА;
4. валидно удостоверение за регистрация
на риболовен кораб по Закона за храните,
издадено от БАБХ;
5. липса на установено нарушение на правилата за отговорен риболов както на кораба,
така и на заявителя, в рамките на определен
период от време не по-малък от три години
от датата на подаване на заявлението;
6. липса на отпусната на участника в процедурата или свързаните с него лица публична
помощ за окончателно преустановяване на
риболовните дейности по линия на европейски
фондове по рибарство.
(6) Критериите за оценка на участниците
включват най-малко:
1. критерий за година на построяване на
риболовния кораб;
2. критерий, установяващ съотношение
между средния регистриран брутен тонаж
и средната регистрирана мощност на двигателя в регистъра на риболовните кораби
за съответния сегмент по обща дължина на
риболовните кораби (до 5,99 метра, от 6 до
11,99 метра, от 12 до 17,99 метра, от 18 до
23,99 метра и над 24 метра);
3. критерий за насърчаване на заетостта
на младите хора.
(7) Критериите по ал. 4, т. 7 и 8 се разработват от комисия, назначена от изпълнителния
директор на ИАРА.
Чл. 42. В едномесечен срок от изтичането
на срока, определен по реда на чл. 69, ал. 2
от А дминистративнопроцесуални я кодекс
в уведомлението по чл. 41, ал. 3, изпълнителният директор на ИАРA издава заповед
за откриване на процедура за разпределяне
на свободен риболовен капацитет, в която
се определя срокът за участие. Заповедта се
публикува на интернет страницата на ИАРА.
Чл. 43. За участие в процедурата за разпределяне на свободен риболовен капацитет
кандидатите подават в ИАРА заявление по
образец, утвърден със заповедта по чл. 42.
Чл. 44. (1) Класирането на участниците
в процедурата за разпределяне на свободен
риболовен капацитет се извършва от комисия, назначена със заповед на изпълнител-
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ния директор на ИАРА. В 14-дневен срок от
изтичането на срока за участие в процедурата за разпределяне на свободен риболовен
капацитет комисията изготвя протокол с
резултатите от класирането на участниците
в процедурата за разпределяне на свободен
риболовен капацитет.
(2) Комисията по ал. 1 отстранява от участие в процедурата кандидат, който:
1. не отговаря на критериите за допустимост, посочени в заповедта по чл. 42;
2. не е представил информация/документи,
посочени в заповедта по чл. 42;
3. не е подал в срока, посочен в заповедта
по чл. 42, заявление за участие.
(3) В случай на остатък от неразпределения риболовен капацитет по чл. 41, ал. 4, т. 5
същият се разпределя от комисията по ал. 1
на следващите по ред класирани участници
в процедурата за разпределяне на капацитета
по чл. 41, ал. 4, т. 4.
(4) Въз основа на протокола по ал. 1 изпълнителният директор на ИАРА издава заповед
за класиране на участниците в процедурата
за разпределяне на свободен риболовен капацитет, която съдържа:
1. класираните участници, между които се
разпределя свободният риболовен капацитет;
2. CFR, външна маркировка и име на всеки
класиран риболовен кораб;
3. индивидуалния размер на риболовния
капацитет, който получава всеки класиран
участник;
4. срок за подаване на заявления за вписване/увеличаване на риболовен капацитет
съгласно приложение № 2/приложение № 3
за участниците по т. 1.
(5) След изтичане на срока по ал. 4, т. 4
собствениците на одобрени за вписване/
увеличаване на риболовен капацитет кораби
губят правото си на вписване/увеличаване
на риболовен капацитет в следните случаи:
1. п ри непода дено за явление съгласно
приложение № 2/приложение № 3 ведно с
изискваните документи (ако има такива);
2. при липса на работещо сателитно устройство, свързано със Системата за наблюдение и
контрол на риболовните кораби, за корабите
с обща дължина над 12 метра;
3. при липса на оборудвана и поддържана в
действие система за автоматично разпознаване
(AIS) съгласно изискванията на Регламент
(ЕО) № 1224/2009 за риболовни кораби с обща
дължина над 15 метра.
(6) Предоставяне на свободен риболовен
капацитет за увеличаване на капацитета на
риболовен кораб, вписан в регистъра на риболовните кораби, се допуска с цел подобряване
на хигиената, здравето, безопасността и условията на труд на рибарите или за подмяна на
двигателя с по-нов, чиято мощност не надвишава средната регистрирана в регистъра на
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риболовните кораби мощност за съответния
сегмент по обща дължина (до 5,99 метра, от
6 до 11,99 метра, от 12 до 17,99 метра, от 18
до 23,99 метра и над 24 метра).
Чл. 45. (1) Собственик на риболовен кораб,
вписан с риболовен капацитет, осигурен след
класиране в процедура по чл. 41, получава
безвъзмездно правото над получения риболовен капацитет, когато в петгодишен период
от датата на вписването:
1. не е променена собствеността на риболовния кораб, с изключение на случаите на
смърт на собственика;
2. риболовният кораб е имал активност
не по-малко от 80 дни на море годишно – за
риболовни кораби с обща дължина над 12 метра, 40 дни на море годишно – за риболовни
кораби с обща дължина между 6 и 12 метра,
и 30 дни на море годишно – за риболовни
кораби с обща дължина под 6 метра;
3. риболовният кораб не е нарушавал правилата за отговорен риболов и няма присъдени
точки за извършени тежки нарушения;
4. се допуска качване на наблюдатели на
борда на риболовния кораб при поискване от
ИАРА при най-малко 10 % от риболовните
рейсове годишно.
(2) При смяна на собствеността на риболовен кораб с вписан риболовен капацитет,
осигурен изцяло или частично по реда на
чл. 41, в рамките на петгодишен период от
датата на вписването в регистъра на риболовните кораби, с изключение на случаите
на смърт на собственика:
1. издаденото за него разрешително за стопански риболов на основание чл. 18в, ал. 1,
т. 2 от ЗРА се прекратява;
2. корабът се отписва от регистъра на риболовните кораби.
(3) Освободеният в резултат на отписването
по ал. 2, т. 2 риболовен капацитет се разпределя чрез процедура по чл. 41, както следва:
1. при изцяло осигурен риболовен капацитет чрез процедура по чл. 41 – в размер
на целия риболовен капацитет, получен чрез
процедурата;
2. при частично осигурен риболовен капацитет чрез процедура по чл. 41 – в размер
на получения чрез процедурата риболовен
капацитет.
(4) Собствениците на риболовни кораби,
отписани от регистъра на риболовните кораби
съгласно ал. 2, т. 2, се уведомяват от ИАРА
писмено в 14-дневен срок.
(5) Собствениците на риболовни кораби,
вписани в регистъра на риболовните кораби
с частично осигурен от тях риболовен капацитет и отписани по реда на ал. 2, т. 2, могат
в едномесечен срок от датата на получаване
на уведомлението по ал. 4 да поискат да им
бъде издадено удостоверение за свободен риболовен капацитет за размера на осигурения
от тях риболовен капацитет.
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(6) След изтичане на срока по ал. 5 непоисканият риболовен капацитет се разпределя
по реда на чл. 41.
Чл. 46. (1) Собствениците на риболовни
кораби с увеличен риболовен капацитет по
реда на чл. 41 получават безвъзмездно правото над получения в рамките на процедурата
риболовен капацитет, когато в тригодишен
период от датата на вписването на увеличението в регистъра на риболовните кораби:
1. не е променена собствеността на риболовния кораб, с изключение на случаите на
смърт на собственика;
2. риболовният кораб е имал активност
не по-малко от 50 дни на море годишно – за
риболовни кораби с обща дължина над 12 метра, 20 дни на море годишно – за риболовни
кораби с обща дължина между 6 и 12 метра,
и 15 дни на море годишно – за риболовни
кораби с обща дължина под 6 метра;
3. риболовният кораб не е нарушавал правилата за отговорен риболов и няма присъдени
точки за извършени тежки нарушения;
4. се допуска качване на наблюдатели на
борда на риболовния кораб при поискване от
ИАРА при най-малко 10 % от риболовните
рейсове годишно.
(2) При смяна на собствеността на риболовен кораб с увеличен риболовен капацитет,
осигурен изцяло или частично по реда на
чл. 41, в рамките на тригодишен период от
датата на вписването на увеличението в регистъра на риболовните кораби, с изключение
на случаите на смърт на собственика:
1. издаденото за него разрешително за стопански риболов на основание чл. 18в, ал. 1,
т. 2 от ЗРА се прекратява;
2. корабът се отписва от регистъра на риболовните кораби.
(3) Освободеният в резултат на отписването
по ал. 2, т. 2 риболовен капацитет се разпределя по реда на чл. 41, ал. 1, както следва:
1. при изцяло осигурен за увеличението
риболовен капац и тет ч рез п роцед у ра по
чл. 41 – в размер на целия риболовен капацитет, получен чрез процедурата;
2. при частично осигурен за увеличението риболовен капацитет чрез процедура по
чл. 41 – в размер на получения чрез процедурата риболовен капацитет.
(4) Собствениците на риболовни кораби,
отписани от регистъра на риболовните кораби
съгласно ал. 2, т. 2, се уведомяват от ИАРА
писмено в 14-дневен срок.
(5) Собствениците на риболовни кораби,
отписани от регистъра на риболовните кораби
съгласно ал. 2, т. 2, могат в едномесечен срок
от датата на получаване на уведомлението по
ал. 4 да поискат писмено да им бъде издадено
удостоверение за свободен риболовен капацитет в размер на първоначално осигурения от
тях такъв в рамките на процедурата по чл. 41.
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(6) След изтичане на срока по ал. 5 непоисканият риболовен капацитет се разпределя
по реда на чл. 41.
Чл. 47. Кандидатстване за отпускане на
публична помощ за окончателно преустановяване на риболовните дейности е допустимо
само за риболовни кораби, придобили правото
над риболовния си капацитет съгласно чл. 45,
ал. 1 и чл. 46, ал. 1.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Кораб, използван при производство на
аквакултури“ е кораб, оборудван изключително за улов, транспорт, обработка и/или
разтоварване на продукти от аквакултури.
2. „Обща дължина (Loa)“ е дължината по
смисъла на § 1, т. 11, буква „а“ от Наредба № 3
от 2004 г. за измерване тонажа на морските
кораби (ДВ, бр. 44 от 2004 г.).
3. „Публична помощ“ е финансова помощ,
предоставяна под формата на еднократна
субсидия.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Издадените от ИАРА до датата на
влизане в сила на наредбата удостоверения
за свободен риболовен капацитет запазват
действието си до изтичане на посочения в
тях срок на валидност.
§ 3. Лицата, придобили риболовен капацитет чрез проведена от ИАРА процедура за
разпределяне на свободен риболовен капацитет преди влизането в сила на наредбата,
придобиват безвъзмездно правото над него.
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 17, ал. 8 от Закона за рибарството и аквакултурите.
§ 5. Изпълнението на наредбата се възлага
на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури.
§ 6. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Десислава Танева
Приложение № 1
към чл. 11, ал. 1

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИАРА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ/ВПИСВАНЕ
от
...............................................................................................................................................................................,
(трите имена по лична карта/наименование на ЮЛ, представлявано от)

адрес/седалище: гр./с. ............................................., община ……......................................…………...........….,
област ...................................................................................................................................................................,
ул. ............................................................................................................................................... № ....................,
бл. ................................................, вх. .................................................., ап. ....................................................,
ЕГН/ЕИК: .........................................................................................................., тел.: .......................................
и
...............................................................................................................................................................................,
(трите имена по лична карта/наименование на ЮЛ, представлявано от)

адрес/седалище: гр./с. ............................................., община ……......................................…………...........….,
област ...................................................................................................................................................................,
ул. ............................................................................................................................................... № ....................,
бл. ................................................, вх. .................................................., ап. ....................................................,
ЕГН/ЕИК: .........................................................................................................., тел.: .......................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Заявявам, че като собственик на риболовен кораб с външна маркировка ................................,
име ................................................, CFR код …………, притежаващ ................................ част от кораба,
(1/2, 1/3, друго)

с обща дължина ………........…….……… метра, .................................... бруто тона и .................................. квт,
желая:
– същият да бъде отписан от регистъра на риболовните кораби на Република България,
воден от ИАРА;
– да бъде прекратено безсрочно разрешително за стопански риболов
№ ..................................................., издадено на: ................................................................................... г.
Освободения капацитет желая да употребя за:
– вписване на следния(те) риболовен(ни) съд(ове):
1. външна маркировка …...................., име на кораба .........................................................................,
Loa: ……………………….., БТ: ........................, квт: .........................................................................................,
основен риболовен уред ............................................................................................................................,
допълнителен риболовен уред .................................................................................................................,
№ ................................................./............................................................................................................... г.
(удостоверение за регистрация на риболовен кораб по Закона за храните)
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2. външна маркировка …......................, име на кораба ………............................................…………………,
Loa: ……………………….., БТ: ........................, квт: .........................................................................................,
основен риболовен уред ............................................................................................................................,
допълнителен риболовен уред .................................................................................................................,
№ ................................................./............................................................................................................... г.
(удостоверение за регистрация на риболовен кораб по Закона за храните)

За остатъка от капацитета искам/не искам да получа документ, удостоверяващ правото ми
на капацитет.
(вярното се загражда)

Прехвърлям/предоставям на ……………………………………………........................………………………………………….,

(трите имена по лична карта/наименование на ЮЛ, представлявано от)

ЕГН/ЕИК: ....................................................................................................................................................,
правото да използва освободен риболовен капацитет в размер на ............. бруто тона и ........... квт.
Към настоящото заявление прилагам:
За кораба, който ще се отписва:
1. ........................................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................................
За кораба(ите), който/които ще се вписва(т):
1. копие от валидно свидетелство за регистрация;
2. копие от валидно свидетелството за годност/контролен талон, издадено от Изпълнителна
агенция „Морска администрация“;
3. други:
– ........................................................................................................................................................................
– ........................................................................................................................................................................
Дата: ....................................
Гр./с. ....................................

Заявител: ............................
(подпис)

Приложение № 2
към чл. 11, ал. 3, чл. 24, ал. 1 и чл. 34, ал. 1
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИАРА
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ
от
...............................................................................................................................................................................,
(трите имена по лична карта/наименование на ЮЛ, представлявано от)

адрес/седалище: гр./с. ............................................., община ……......................................…………...........….,
област ...................................................................................................................................................................,
ул. ............................................................................................................................................... № ....................,
бл. ................................................, вх. .................................................., ап. ....................................................,
ЕГН/ЕИК:.........................................................................................................., тел.: .......................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Заявявам, че като собственик на риболовен кораб с външна маркировка ................... и име........
........................................................, с обща дължина ……….……. метра, …........... бруто тона и ....................
квт желая същият да бъде вписан в регистъра на риболовните кораби на Република България,
воден от ИАРА, със следните риболовни уреди:
основен риболовен уред .............................................................................................................................,
допълнителен риболовен уред .................................................................................................................,
№ ................................................./............................................................................................................... г.
(удостоверение за регистрация на риболовен кораб по Закона за храните)

Осигурен капацитет в размер на ....................... бруто тона и ........................ квт чрез класиране
в процедура по чл. 37/удостоверение за свободен капацитет.
(попълва се само в случаите по чл. 11, ал. 3, като вярното се огражда)

Към настоящото заявление прилагам:
1. Копие от валидно свидетелство за регистрация и копие от валидно свидетелство за годност/контролен талон, издадени от Изпълнителна агенция „Морска администрация“ за кораба,
който се вписва.
2. Копие от договор/декларация за продажба/предоставяне на капацитет (в бруто тона и квт)
с нотариална заверка на подписите.
(само в случаите по чл. 11, ал. 3)

3. Оригинал на удостоверение за свободен капацитет № ………..........…../………………..................….….
(само в случаите по чл. 11, ал. 3)

Дата: ....................................
Гр./с. ....................................

Заявител: ............................
(подпис)
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Приложение № 3
към чл. 12, ал. 2

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИАРА

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ НА РИБОЛОВЕН К АПАЦИТЕТ
от
...............................................................................................................................................................................,
(трите имена по лична карта/наименование на ЮЛ, представлявано от)

адрес/седалище: гр./с. ............................................., община ……......................................…………...........….,
област ...................................................................................................................................................................,
ул. ............................................................................................................................................... № ....................,
бл. ................................................, вх. .................................................., ап. ....................................................,
ЕГН/ЕИК: .........................................................................................................., тел.: .......................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Заявявам, че като собственик на риболовен кораб с външна маркировка ................................,
име .............................................................................................., CFR код ……….............…, с обща дължина ………........…….………................... метра, .................................... бруто тона и .................................. квт,
№ .................................................................................................../............................................................... г.
(удостоверение за регистрация на риболовен кораб по Закона за храните)

желая на същия да бъде увеличен капацитетът в размер на ............................ бруто тона и ........
............................. квт в регистъра на риболовните кораби на Република България, воден от ИАРА.
Осигурен капацитет в размер на ....................... бруто тона и ........................ квт чрез класиране
в процедура по чл. 37/удостоверение за свободен капацитет.
(вярното се огражда)

Към настоящото заявление прилагам:
1. Копие от валидно свидетелство за регистрация и копие от валидно свидетелство за годност,
издадени от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, с отразени промени в техническите характеристики за кораба.
2. Оригинал на удостоверение № ……………………/……………… за свободен риболовен капацитет.
3. Копие от договор/декларация за продажба/предоставяне на риболовен капацитет (в бруто
тона и квт) с нотариална заверка на подписите.
Дата: ....................................
Гр./с. ....................................

Заявител: ............................
(подпис)

Приложение № 4
към чл. 13, ал. 1, чл. 26 и чл. 36
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИАРА
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТПИСВАНЕ
от
................................................................................................................................................................................
(трите имена по лична карта/наименование на ЮЛ, представлявано от)

притежаващ .................................. част от кораба, адрес/седалище: гр./с. ............................................,
община .....................................……………...........…, област ................................................................................,
ул. ............................................................................................................................................... № ....................,
бл. ................................................, вх. .................................................., ап. ....................................................,
ЕГН/ЕИК: .................................................................., тел.: ............................................................................
и
................................................................................................................................................................................,
(трите имена по лична карта/име на фирмата, представлявана от)

притежаващ .................................. част от кораба, адрес/седалище: гр./с. ............................................,
община .....................................……………...........…, област ................................................................................,
ул. ............................................................................................................................................... № ....................,
бл. ................................................, вх. .................................................., ап. ....................................................,
ЕГН/ЕИК: .................................................................., тел.: ............................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Заявявам/е, че като собственик/ци на риболовен кораб с външна маркировка ..............................,
име .........................................................................., CFR код ………...............................……………, с обща
дължина …………..............……… метра, ……............................. бруто тона и ............................................ квт,
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желая:
– същият да бъде отписан от регистъра на риболовните кораби на Република България,
воден от ИАРА;
– да бъде прекратено безсрочно разрешително за стопански риболов № ...................................,
издадено на .........................................................................................................................................................
(не се попълва, когато корабът се използва само при производство на аквакултури във водите на
Черно море)

За освободения риболовен капацитет желая/не желая да получа документ, удостоверяващ
правото ми на капацитет.
(попълва се само в случаите по чл. 11, ал. 3, като вярното се загражда)

Прехвърлям/предоставям на ………….........................……………………………………………………………………………..,

(трите имена по лична карта/наименование на ЮЛ, представлявано от)

ЕГН/ЕИК: .....................................................................................................................................................,
правото да използва освободен риболовен капацитет в размер на ..........................................
бруто тона и ......................... квт.
(попълва се само в случаите по чл. 11, ал. 3)

Към настоящото заявление прилагам/е:
1. .......................................................................................................................................................................
Дата: ....................................

Заявител: ............................
(име, фамилия)

Гр./с. .......................................

Приложение № 5
към чл. 13, ал. 2
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА ИАРА
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИБОЛОВЕН К АПАЦИТЕТ
от
...............................................................................................................................................................................,
(трите имена по лична карта/наименование на ЮЛ, представлявано от)

адрес/седалище: гр./с. ........................................................, община ……………….....................................……,
област ......................................................................., ул. .................................................................. № ....................,
бл. ................................................, вх. .................................................., ап. ....................................................,
ЕГН/ЕИК: .................................................................., тел.: ................................................................................
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,
Заявявам, че като собственик на риболовен кораб с външна маркировка .............................,
име ............................................................................................., CFR код ……………………, с обща дължина
…………………. метра, .......... бруто тона и .................... квт,
№ .................................................................................................../............................................................... г.
(удостоверение за регистрация на риболовен кораб по Закона за храните)

желая на същия да бъде намален капацитетът в размер на ................................ бруто тона и
......................... квт в регистъра на риболовните кораби на Република България, воден от ИАРА.
За остатъка от капацитета искам/не искам да получа документ, удостоверяващ правото ми
на капацитет.
(вярното се загражда)

Прехвърлям/предоставям на …………........................……………………………………………………………………………..,
(трите имена по лична карта/наименование на ЮЛ, представлявано от)

ЕГН/ЕИК: ........................................................................................................................................................,
правото да използва освободен риболовен капацитет в размер на ...............................................
бруто тона и ......................... квт.
Към настоящото заявление прилагам:
1. Копие от валидно свидетелство за регистрация и копие от валидно свидетелство за годност,
издадени от Изпълнителна агенция „Морска администрация“, с отразени промени в техническите характеристики за кораба.
2. ……………...........................………………………………………………………………………………………………………………………...
3. ……………………………………………………………...........................………………………………………………………………………...
Дата: ....................................

Гр./с. .......................................

Заявител: ............................
(подпис)
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Приложение № 6
към чл. 22, ал. 1

РЕПУБЛИК А БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА СВОБОДЕН РИБОЛОВЕН К АПАЦИТЕТ
№ ......................./...................................... дата

Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури издава настоящото удостоверение на:
..................................................................................................................................................................................
(трите имена по лична карта/наименование на ЮЛ и ЕИК)
с адрес: ............................................................................................................................................................
в уверение, че на ............... (дата на придобиване) е придобил право за ползване на свободен
риболовен капацитет, който възлиза на:
Брутен тонаж = ............... БТ
Мощност = ....................... квт
Удостоверението се издава в съответствие с изискванията на чл. 23 от Регламент (ЕО)
№ 1380/2013 на Европейския парламент и на Съвета относно общата политика в областта на
рибарството.
Валидно до: ........................................
(три години от датата на издаване)
Име ......................................................................
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИАРА
8988

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 23 от 2015 г. за условията и реда за
мониторинг на пазара на зърно (ДВ, бр. 8
от 2016 г.)
§ 1. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 1:
а) в буква „б“ думите „местата на съхранение“ се заменят с „местонахождението на
обектите за съхранение на зърно“;
б) в буква „в“ думите „и налично“ се заменят с „през текущата година“;
в) в бу к ва „г“ д у мите „произведените
количества оризова арпа и за“ се заличават;
г) създава се буква „д“:
„д) количеството преработено зърно;“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. водене и съхранение на публичния електронен регистър за обектите за съхранение
на зърно, включващ данни за собствениците
или ползвателите, за местонахождението и
капацитета на обектите;“.
3. В т. 3 накрая се добавя „и извършване
на мониторинг на пристанищата, от които се
извършва износ, внос и вътрешнообщностни
доставки на зърно“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 1 се отменя;
б) точка 2 се изменя така:
„2. води и съхранява публичен електронен регистър за обектите за съхранение на
зърно в страната с данни за собствениците
или ползвателите, местонахождението и капацитета на обектите и при поискване издава
удостоверения за вписаните обекти;“

в) в т. 3 думите „и за произведеното“ се
заменят с „произведено и преработено“;
г) точка 7 се изменя така:
„7. обобщава и анализира информацията,
постъпила от областните дирекции „Земеделие“, и изготвя справки за извършените
проверки по чл. 1, т. 3 и за напусналите и
влезлите в страната количества зърно;“
д) създават се т. 8 и 9:
„8. публикува на интернет страницата на
МЗХГ седмичен обзор за състоянието на
зърнените пазари и движението на зърното
в страната; месечен оперативен баланс на
зърнени и маслодайни култури в страната;
месечен международен обзор на пазарите на
зърнени и маслодайни култури; годишна информация за качеството на добитата реколта
от пшеница, ечемик, слънчоглед, царевица и
оризова арпа;
9. оказва методическа помощ при изпълнение на дейностите по ал. 3 и 4.“
2. В ал. 3:
а) в т. 2 след думите „проверки на“ се
добавя „декларираните обстоятелства в“, а
думите „вписват ги в бази данни за обектите
за съхранение на зърно на територията на
областта и издават удостоверения на лицата,
които ги стопанисват“ се заличават;
б) точка 4 се изменя така:
„4. след извършване на проверка по т. 2
изпращат по електронен път на специализираната структура по ал. 1, т. 1 копия на декларацията по т. 1 и протокола за резултатите
от проверката;“
в) в т. 5 след думите „декларации от“ се
добавя „собствениците или ползвателите на“,
а думите „местата на съхранение и“ се заменят с „местонахождението на обектите и за“;
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г) в т. 7 числото „500“ се заменя с „5“;
д) в т. 8 думите „и за количествата налично“ се заличават;
е) в т. 9 думите „и до 30 ноември от производителите на оризова арпа за произведените
количества“ се заличават;
ж) в т. 10 думите „за произведените количества оризова арпа и“ се заличават;
з) създават се нови т. 11 и 12:
„11. приемат тримесечните декларации
от предприятията за преработка на зърно за
количеството, преработено от тях зърно по
видове, и проверяват дали всички предприятия
са подали декларации;
12. обобщават информацията от декларациите по т. 11 за количествата преработено
зърно по видове и я изпращат на специализираната структура по ал. 1, т. 1;“
и) досегашната т. 11 става т. 13;
й) досегашната т. 12 става т. 14 и в нея
думите „и налично“ се заличават;
к) досегашната т. 13 става т. 15 и в нея
думите „произведените количества оризова
арпа и на“ се заличават;
л) създават се т. 16 и 17:
„16. извършват проверки на предприятията
за преработка на зърно за количество преработено зърно в съответствие с подадените
декларации по т. 14, както и на лицата, които
не са подали декларации;
17. извършват мониторинг на пристанищата,
от които се извършва износ, внос и вътрешнообщностни доставки на зърно, и изпращат
ежеседмично по електронен път събраната
информация за направлението, вида и количеството изнесено и внесено зърно по видове
на специализираната структура по ал. 1, т. 1;“
м) досегашната т. 14 става т. 18;
н) досегашната т. 15 става т. 19 и се изменя така:
„19. въз основа на проверките по т. 13, 14,
15 и 16 съставят констативни протоколи и/
или актове за установяване на нарушения и
издават наказателни постановления.“
3. В ал. 4, т. 1 думите „т. 14“ се заменят
с „т. 18“.
§ 3. В заглавието на глава втора думите
„БАЗИ ДАННИ“ се заменят с „РЕГИСТЪРА“.
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 числото „200“ се заменя с „50“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Декларацията по ал. 1 се подава от
физическите или юридическите лица – собственици или ползватели на обектите за
съхранение на зърно. Когато обектът за съхранение на зърно е собственост или се ползва
от повече от едно физическо или юридическо
лице, всички собственици и ползватели подават
декларация по ал. 1 за складовете, които са
тяхна собственост или ползват.“
§ 5. В чл. 4 ал. 3 се отменя.
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§ 6. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „нея“ се добавя „както
и копие на подадената декларация по чл. 3,
ал. 1“, а думите „базата данни“ се заменят с
„регистъра“.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 думите „удостоверенията по ал. 2
и“ се заличават, а думите „базата данни“ се
заменят с „регистъра“.
§ 7. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „обстоятелства“ се
добавя „собственика или“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Въз основа на уведомителното писмо
по ал. 1 директорът на областната дирекция
„Земеделие“ разпорежда извършване на проверка на място по реда на чл. 5, когато промяната е свързана с формата на стопанисване,
увеличение или намаление капацитета на
вместимостите или собствеността на обекта
за съхранение на зърно. Резултатите от проверката се отразяват в констативен протокол.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При промяна на ползвателя на вписан
в регистъра обект за съхранение на зърно или
на включени в него складове новият ползвател
подава уведомително писмо в едноседмичен
срок. Когато промяната се отнася за складове,
включени в обекта, в уведомителното писмо
се посочват техните номера.“
4. Създават се ал. 4, 5 и 6:
„(4) В тридневен срок от извършване на
проверката по ал. 2 или получаване на уведомителното писмо по ал. 3 съответната
областна дирекция „Земеделие“ изпраща по
електронен път на специализираната структура
по чл. 2, ал. 1, т. 1 копия на уведомителното
писмо и протокола от проверката. Специализираната структура по чл. 2, ал. 1, т. 1 вписва
в регистъра промените, след което уведомява
съответната областна дирекция „Земеделие“
за вписаните обстоятелства.
(5) В случаите, когато не е спазен срокът
по чл. 5, ал. 1, съответната областна дирекция
„Земеделие“ по електронен път изпраща копиe
на подадената декларация на специализираната
структура по чл. 2, ал. 1, т. 1, която вписва
обекта за съхранение на зърно в регистъра с
данните, посочени в декларацията.
(6) При поискване от собственика или
ползвателя специализираната структура по
чл. 2, ал. 1, т. 1 му издава удостоверение по
образец, утвърден от министъра на земеделието, храните и горите, за вписан обект в
регистъра на обектите за съхранение на зърно.“
§ 8. В чл. 8 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) Специализираната структура по чл. 2,
ал. 1, т. 1 води и съхранява публичен електронен регистър на обектите за съхранение
на зърно в страната.“
2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 думите „Базата данни“ се заменят с „Регистъра“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. наименование и правна форма на юридическото лице или трите имена на физическото
лице, което е собственик или ползвател на
вписания обект;“
в) в т. 4 думите „и на складовите помещения – населено място и адрес или местност“
се заличават;
г) точка 7 се изменя така:
„7. капацитет на отделните складове и общ
капацитет на обекта – определени съгласно
чл. 5, ал. 5.“
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Областните дирекции „Земеделие“
водят и съхраняват електронни бази данни за
обектите за съхранение на зърно на територията на съответната област, в които се вписват
данни за собствениците или ползвателите,
местонахождението и капацитета на обектите.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Областните дирекции „Земеделие“ създават и съхраняват електронно досие за всеки
обект за съхранение на зърно на територията
на съответната област, което съдържа всички
постъпили документи от собствениците или
ползвателите и док у ментите, отразяващи
резултатите от проверките, свързани с регистрацията.“
5. Създава се ал. 5:
„(5) Специализираната структура по чл. 2,
ал. 1, т. 1 поддържа на интернет страницата
на Министерството на земеделието, храните
и горите достъп до публичния регистър на
обектите за съхранение на зърно с данни за
техните собственици или ползватели, местонахождението и капацитета на обектите.“
§ 9. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Вписан обект за съхранение
на зърно се заличава от регистъра по чл. 8,
ал. 1, когато собственикът на обекта подаде в
съответната ОД „Земеделие“ искане на едно
от следните основания:
1. обектът трайно е променил предназначението си;
2. на обекта са нанесени непоправими
повреди, довели до нарушаване на условията
за съхранение на зърното.
(2) Въз основа на искането по ал. 1 директорът на областната дирекция „Земеделие“
разпорежда извършване на проверка на място.
Проверката се извършва в срок до 7 дни след
получаване на искането. Резултатите от проверката се отразяват в констативен протокол,
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в който служителят, извършил проверката,
дава становище в каква степен са на лице
основанията по ал. 1.
(3) В 3-дневен срок след извършване на
проверката по ал. 2 служителят, извършил
проверката, изпраща копие на искането и на
констативния протокол по електронната поща
на специализираната структура по чл. 2, ал. 1,
т. 1, която вписва промените в регистъра на
обектите за съхранение на зърно.“
§ 10. Член 10 се отменя.
§ 11. В заглавието на глава трета думите
„И ПРОИЗВЕДЕНО“ се заменят с „ПРОИЗВЕДЕНО И ПРЕРАБОТЕНО“.
§ 12. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Собствениците или ползвателите на
обекти за съхранение на зърно или складове
в тях, вписани в регистъра по чл. 8, ал. 1,
подават декларация за местонахождението на
обектите, местата на съхранение и наличното
количество зърно в тях съгласно приложение
№ 2. Декларация се подава за всеки обект за
съхранение на зърно или склад.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Декларациите по ал. 1 се подават:
1. на хартиен носител;
2. по електронен път съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 910/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли
2014 г. относно електронната идентификация
и удостоверителните услуги при електронни
трансакции на вътрешния пазар и за отмяна
на Директива 1999/93/ЕО (OB, L 257/73 от
28 август 2014 г.) и на Закона за електронния
документ и електронните удостоверителни
услуги;
3. в единната електронна система.“
§ 13. В чл. 12, ал. 2 думите „базата данни по чл. 9“ се заменят с „регистъра по
чл. 8“.
§ 14. В чл. 13, ал. 1 думите „базата данни по чл. 9“ се заменят с „регистъра по
чл. 8“.
§ 15. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Декларация за количеството произведено и налично зърно от земеделските
стопанства съгласно приложение № 3 подават всички земеделски производители, които
произвеждат зърно – обикновена пшеница,
твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале,
рапица, царевица, слънчоглед и соя на обща
площ от 5 или повече декара. Производителите на оризова арпа подават произведените
количества съгласно приложение № 5. Когато
лицето произвежда и/или съхранява зърно на
територията на повече от една област, подава
отделна декларация за зърното, произведено
и/или налично във всяка една от тях.
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(2) Декларациите по ал. 1 се подават ежегодно от земеделския производител в областната
дирекция „Земеделие“ по местонахождението
на площите за производство за съответната
реколтна година в срок до:
1. 30 септември – за обикновена пшеница,
твърда пшеница, ечемик, ръж, овес, тритикале
и рапица;
2. 30 ноември – за царевица, слънчоглед,
соя и оризова арпа.“
2. Алинеи 3 и 5 се отменят.
§ 16. В чл. 16, ал. 1 числото „500“ се заменя с „5“.
§ 17. В чл. 17 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Оризовите мелници и земеделските
производители подават ежегодно до 30 септември в съответната областна дирекция
„Земеделие“ по местонахождение на местата
за съхранение декларация за запасите от
ориз по видове, които са налични към 31
август. Земеделските производители подават
декларацията по приложение № 4, а оризовите
мелници – декларацията по приложение № 6.“
2. В ал. 2 след думите „подават от“ се
добавя „оризовите мелници и“, а думите „на
площите за производство и/или“ и думите „по
един от начините, посочени в чл. 11, ал. 3“
се заличават.
§ 18. В чл. 18 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато областната дирекция „Земеделие“ установи, че оризови мелници или земеделски производители не са подали декларации
по чл. 17, ал. 1, ги уведомява, че в срок до 2
работни дни трябва да подадат декларация.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Когато оризова мелница или производител на оризова арпа не подаде декларация
по чл. 17, ал. 1 в определения срок по ал. 2,
директорът на областната дирекция „Земеделие“ разпорежда извършването на проверка
на място.
(4) Специализираната структура по чл. 2,
ал. 1, т. 1 обобщава информацията, постъпила от таблиците по ал. 1 и от таблиците по
чл. 15, ал. 2 за произведената оризова арпа
за страната, и я нотифицира до Европейската
комисия съгласно Регламент за изпълнение
(ЕС) 2017/1185 на Комисията от 20 април
2017 г. за определяне на правила за прилагане на регламенти (ЕС) № 1307/2013 и (ЕС)
№ 1308/2013 на Европейския парламент и на
Съвета по отношение на уведомленията до
Комисията относно информация и документи
и за изменение и отмяна на няколко регламента на Комисията (OB, L 171, 4.7.2017 г.).“
§ 19. Членове 19, 20 и 21 се изменят така:

ВЕСТНИК
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„Чл. 19. (1) Лицата, които представляват
предприятия за преработка на зърно, подават декларации за количеството преработено
зърно по видове през съответното тримесечие
съгласно приложение № 7.
(2) Декларацията по ал. 1 се подава до
3-то число на месеца, следващ съответното
тримесечие в областната дирекция „Земеделие“ по местонахождение на предприятието,
по един от начините, посочени в чл. 11, ал. 3.
(3) Когато областната дирекция „Земеделие“
установи, че предприятия, които преработват
зърно, не са подали декларации по ал. 1, ги
уведомява, че в срок до 2 работни дни трябва
да подадат декларация.
(4) Когато лицето, което представлява
предприятието за преработка на зърно, не
подаде декларация по ал. 1 в определения по
ал. 3 срок, директорът на областната дирекция „Земеделие“ разпорежда извършването
на проверка на място.
Чл. 20. (1) Подадената декларация по чл. 19,
ал. 1 се завежда с входящ номер на областната
дирекция „Земеделие“ от служител, определен
от директора на дирекцията. Когато декларацията е подадена на електронен носител, се
разпечатва и завежда.
(2) Въз основа на получените декларации
служителят по ал. 1 попълва таблица, в която
вписва данните от подадената от предприятията за преработка на зърно декларация. В последния ред на таблицата се попълват общите
количества преработено зърно за областта по
видове и се изпращат на специализираната
структура по чл. 2, ал. 1, т. 1.
(3) Специализираната структура по чл. 2,
ал. 1, т. 1 обобщава информацията, постъпила
от таблиците по ал. 2, за страната.
Чл. 21. Подадените декларации по чл. 11,
ал. 1, чл. 14, ал. 1, чл. 17, ал. 1 и чл. 19, ал. 1
се съхраняват в продължение на 5 години в
съответната областна дирекция „Земеделие“.“
§ 20. В заглавието на глава четвърта съюзът „И“ се заличава, а накрая се добавя
„И ИЗВЪРШВАНЕ НА МОНИТОРИНГ НА
ПРИСТАНИЩАТА“.
§ 21. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. подаването на декларациите в случаите
по чл. 13, ал. 2, чл. 16, ал. 3, чл. 18, ал. 3 и
чл. 19, ал. 4;“
б) в т. 2 думите „чл. 20“ се заменят с „чл. 19“;
в) в т. 3 числото „200“ се заменя с „50“.
2. В ал. 5:
а) в текста преди точка 1 думите „и произвеждат“ се заменят с „произвеждат и преработват“, а думите „или ориз“ се заличават;
б) точка 3 се изменя така:
„3. достъп до складовите помещения за
съхранение и до местата, в които се преработва зърно, както и до площите, на които
се произвежда зърното.“

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН

§ 22. В чл. 23 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 след думата „обекти“ се
добавя „предприятия“.
2. В ал. 7 се създава изречение второ:
„Резултатите от проверките се отразяват в
констативни протоколи, копия от които се
предоставят на възложителя на проверката,
в срок от 2 работни дни след нейното приключване.“
§ 23. В чл. 24 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „обектите“ се добавя
„предприятията“.
2. В ал. 2 след думата „лице“ се добавя
„собственик или“, а след думата „обекта“ се
добавя „управител на предприятието“.
§ 24. В чл. 25, ал. 2 думите „базата данни
по чл. 9, ал. 1“ се заменят с „регистъра по
чл. 8, ал. 3“.
§ 25. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 т. 4 се отменя.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3 числото „500“ се заменя с „5“.
§ 26. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 1 и 2 се отменят;
б) създава се т. 5:
„5. съпоставят установените резултати от
проверката с данните, подадени в декларацията.“
2. В ал. 2 думите „и процентът на добив
на цели зърна оризова арпа“ се заличават.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Когато при проверка по ал. 1 бъде
установена над 5 % разлика между резултатите от проверката и подадената декларация,
служителите по чл. 22, ал. 2 съставят констативни протоколи или актове за установяване
на нарушения.“
§ 27. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 20, ал. 1“ се заменят с „чл. 19, ал. 1, като извършват стокова
инвентаризация по документи на движението на зърното, съгласно контролен лист за
проверка на предприятие за преработка на
зърно, утвърден със заповед на министъра на
земеделието, храните и горите“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Когато при извършване на проверка
по ал. 1 се установи над 5 % разлика между
резултатите от проверката и подадената декларация, служителите по чл. 22, ал. 2 съставят
констативен протокол или акт за установяване
на нарушение.“
§ 28. Създава се чл. 28а:
„Чл. 28а. (1) Директорите на областните
дирекции „Земеделие“ определят със заповед
длъжностни лица, които извършват мониторинг на пристанищата, от които се извършват
износ, внос и вътрешнообщностни доставки
на зърно.
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(2) При извършване на мониторинга по
ал. 1 длъжностните лица имат право:
1. на свободен достъп до всички терминали на морските и речните пристанища за
обществен транспорт, на които се обработват
зърнени товари за износ и вътрешнообщностни
доставки съгласно издаденото удостоверение
за експлоатационна годност;
2. да получат информация за направлението, вида и количеството зърно, предмет на
износ, внос или вътрешнообщностна доставка.
(3) Длъжностните лица по ал. 1 събират
и ежеседмично обработват информацията за
напусналите и влезлите в страната количества
зърно по видове от терминалите на речните
и морските пристанища, обработващи зърнени товари, намиращи се на територията на
съответната област.
(4) Въз основа на получената информация
по ал. 3 служителят по ал. 1 попълва таблица, в която записва направлението, вида и
количеството зърно – предмет на износа или
вътрешнообщностната доставка. В края на
всяка седмица служителят по ал. 1 изпраща
попълнената таблица по електронната поща
на специализираната ст ру кт у ра по чл. 2,
ал. 1, т. 1.“
§ 29. В чл. 29, ал. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 след думите „чл. 74“
се добавя „ал. 2“.
2. В т. 2 думите „чл. 19, ал. 2 и чл. 21, ал. 2“
се заменят с „чл. 18, ал. 2 и чл. 19, ал. 3“.
3. В т. 3 числото „200“ се заменя с „50“, а
думите „място, което“ се заменят с „обект,
който“.
4. В т. 4 думите „чл. 20“ се заменят с „чл. 19“.
§ 30. В чл. 30, ал. 2 след думата „сборни“
се добавя „средни“ и накрая се добавя „от
минимум 35 % от произведените количества
за съответната област“.
§ 31. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Ежегодно в срок до 30 май специализираната структура по чл. 2, ал. 1, т. 1
изготвя указания за провеждане на представително окачествяване на добитата реколта
от културите, посочени в чл. 30, ал. 1, и ги
изпраща на БАБХ и на областните дирекции
„Земеделие“.“
2. В ал. 2 думата „разпределението“ се
заменя с „указанията“, а думите „1 юни“ се
заменят с „10 юни“.
§ 32. В чл. 32, ал. 2 думата „указания“ се
заменя с „указанията“.
§ 33. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 и 4 думите „чл. 32, ал. 2“ се
заменят с „чл. 31, ал. 1“.
2. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Осреднените резултати за всяка култура се
предоставят и на съответната областна дирекция „Земеделие“.“
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§ 34. В § 1, т. 2 на допълнителната разпоредба числото „200“ се заменя с „50“.
§ 35. Приложение № 3 към чл. 14, ал. 1
се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 14, ал. 1
ДО
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ
„ЗЕМЕДЕЛИЕ“
гр. …………………………….
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ДО
ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ
„ЗЕМЕДЕЛИЕ“
гр. …………………………….

„Приложение № 7
към чл. 19, ал. 1

ДЕКЛАРАЦИЯ
за преработеното количество зърно
от ..............................................................................
...................................................................................

ДЕКЛАРАЦИЯ
за количеството произведено и налично
зърно
от земеделски производител ..............................
....................................................................................
(трите имена на физическото лице или наименование на юридическото лице)

с постоянен адрес (на физическото лице)
гр./с. ……………………………., общ. ……………………………,
кв. ……………………………, ул. ……………...............…………,
№ ………………, ЕГН .........……………………………………..,
телефон: ........................, e-mail: ……………………………,
с адрес на управление (на юридическото лице)
………………………………………….……………………………………
………….………………………………………………...................…,
ЕИК по БУЛСТАТ ……………, телефон ...................,
e-mail ………………..........................................…………..
Декларирам, че за .............................................
(реколтна година)

произведеното количество зърно по видове
е следното:
Вид зърно

ВЕСТНИК

Произведено
(тона)

Обикновена пшеница
Твърда пшеница
Ечемик

(наименование и правна форма на юридическото
лице или името на ФЛ)

с адрес на управление (постоянен адрес на
физическото лице) .....……....................................
...................................................................................,
ЕИК по БУЛСТАТ ………………, телефон: ...........,
e-mail: …………………………………………, стопанисващ
предприятие за преработка на зърно с местонахождение гр./с. ………………, обл. ………………………
Декларирам, че за ............ тримесечие на
..................... г. са преработени следните количества зърно, по видове:
Вид зърно

Количество общо
(тона)

Обикновена пшеница
Твърда пшеница
Ечемик
Царевица
Слънчоглед
Рапица
Ръж
Овес
Тритикале
Оризова арпа
Соя

Тритикале

Известна ми е наказателната отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс при деклариране на неверни данни.
Забележка. Информацията се предоставя до 3-то число на следващия месец след
изт и чане на съо т вет но т о т римесечие на
хартиен носител или по електронен път в
ОД „Земеделие“ по местона хож дение на
обекта.

Оризова арпа

Дата: ………………….

Царевица
Слънчоглед
Рапица
Ръж
Овес

Соя

Известна ми е наказателната отговорност
по чл. 313 от Наказателния кодекс при деклариране на неверни данни.
Забележка. Декларацията се подава ежегодно: за обикновена и твърда пшеница, ечемик,
ръж, тритикале и рапица до 30 септември; за
царевица, слънчоглед и соя до 30 ноември.
Дата: ………………………
Подпис: ......................“.
§ 36. Създава се приложение № 7 към
чл. 19, ал. 1:

Подпис: ................“.

Допълнителна разпоредба
§ 37. Навсякъде в наредбата думите:
1. „Министерството на земеделието и
храните“ се заменят с „Министерството на
земеделието, храните и горите“, а съкращението „МЗХ“ се заменя с „МЗХГ“;
2. „министъра на земеделието и храните“
се заменят с „министъра на земеделието,
храните и горите“.
Министър:
Десислава Танева
8960
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МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
НАРЕДБА № РД-02-20-3
от 18 ноември 2019 г.

за условията и реда за създаване и поддържане
на Единна информационна система за ВиК
услугите и на регистър на асоциациите по
ВиК и на ВиК операторите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за създаване и поддържане на:
1. Единна информационна система за
ВиК услугите, наричана по-нататък „ЕИС за
ВиКУ“ и „системата“; и
2. регистър на асоциациите по ВиК и ВиК
операторите, наричан по-нататък „регистър
на АВиК и на ВиКО“ и „регистъра“.
(2) С наредбата се определят данните,
които се вписват в системата и регистъра по
ал. 1, както и условията и редът за тяхното
водене и ползване.
(3) Системата и регистърът по ал. 1 се
създават и поддържат с цел осигуряване на
публичност при осъществяване на дейността
по предоставяне на ВиК услуги.
Чл. 2. (1) Единната информационна система
за ВиК услугите и регистърът на АВиК и на
ВиКО съдържат информация, определена със
Закона за водите (ЗВ) и тази наредба. Те се
създават и поддържат от Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ) при спазване изискванията на Закона
за електронното управление и Наредбата за
общите изисквания към информационните
системи, регистрите и електронните административни услуги, приета с ПМС № 3 от
2017 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2017 г.; изм. и доп.,
бр. 66 от 2018 г.) (НОИИСРЕАУ).
(2) До данни от системата и регистъра има
свободен и безплатен достъп чрез интернет
страницата на МРРБ, освен ако друг закон
или тази наредба не предвижда друго.
Чл. 3. За воденето на системата и регистъра по чл. 1, ал. 1 се осигурява електронен
обмен на информация, както и възможност
за интегриране с други системи и регистри,
определени със заповед на министъра на
регионалното развитие и благоустройството
след съгласуване с председателя на Държавна
агенция „Електронно управление“.
Чл. 4. Информация, налична в публични
регист ри и информационни системи или
публикувана на интернет страницата на ВиК
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оператор или лице по чл. 198о, ал. 6 ЗВ, не се
подава, съответно не се заявява за вписване.
Г л а в а

в т о р а

ЕДИННА ИНФОРМАЦИОННА СИСТ ЕМА
ЗА Ви К УС Л У Г И Т Е И РЕГ ИС Т ЪР Н А
АС ОЦ И А Ц И И Т Е ПО Ви К И Н А Ви К
ОПЕРАТОРИТЕ
Чл. 5. (1) Системата по чл. 1, ал. 1, т. 1
осигурява:
1. публичен достъп до информация за
развитието и регулирането на ВиК услугите;
2. публичен достъп до информация за цените на услугите на ВиК операторите;
3. публичен достъп до информация за
показателите за намаляване на загубите на
вода и другите основни показатели, одобрени
с бизнес плановете на ВиК операторите;
4. информаци я за държавните органи,
асоциациите по ВиК, общините и ВиК операторите във връзка с изпълнението на ЗВ и
развитието на ВиК отрасъла.
(2) На въвеждане в системата подлежат
данните и информацията по ал. 1, както и
промените в тях.
Чл. 6. Необходимите данни и информация
за отразяване в ЕИС за ВиКУ се осигуряват
от МРРБ, АВиК, ВиК операторите и от други органи и лица, които в кръга на своята
компетентност предоставят документи и информация за развитието и регулирането на
ВиК услугите, като:
1. базови данни за населените места, административни граници, водни обекти, растерни
данни, транспортна инфраструктура и други,
осигурени от други органи и ведомства, определени съгласно чл. 3;
2. специа лизирани данни съгласно
чл. 198с ЗВ;
3. проекти за планиране и развитие, включително информация за проекти за изграждане, доизграждане, реконструкция и/или
модернизация на ВиК инфраструктура.
Чл. 7. (1) В регистъра на АВиК и на ВиКО
се вписват:
1. информацията и данните по чл. 198т,
ал. 2 ЗВ;
2. други данни, включително:
а) общини в АВиК и обслужвано население;
б) документи от проведени общи събрания;
в) решения на министъра на регионалното
развитие и благоустройството.
(2) Данните по ал. 1 се вписват по обособени територии.
Чл. 8. Вписването в регистъра по чл. 1,
ал. 1, т. 2 се извършва:
1. служебно от определените лица по чл. 11,
ал. 1, т. 2 – за наличните данни;
2. въз основа на заявление за съответните
данни по чл. 198т, ал. 2 ЗВ до министъра на
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регионалното развитие и благоустройството
по образец – приложение № 1 и № 2, подадено
на хартия и/или като електронен документ от:
а) ВиК оператор;
б) лице по чл. 198о, ал. 6 ЗВ.
Чл. 9. (1) От регистъра по чл. 1, ал. 1, т. 2
се заличава ВиК оператор при:
1. прекратяване на юридическото лице на
ВиК оператора;
2. преустановяване на дейността по предоставяне на ВиК услугите след прекратяването
на договора по чл. 198о ЗВ или на договора
за концесия;
3. влязло в сила решение за откриване на
производство по несъстоятелност;
4. други обстоятелства, определени в нормативен акт.
(2) Заличаването от регистъра се извършва
от министъра на регионалното развитие и
благоустройството или от оправомощено от
него лице.
(3) Информацията в регистъра се систематизира и организира хронологично с възможност
за проследяване на историята на вписванията
и заличаванията.
Чл. 10. Системата и регистърът по чл. 1,
ал. 1 осигуряват възможност за генериране
на справки от съдържащата се в тях информация. Справките могат да бъдат в графичен
и табличен формат.
Г л а в а

т р е т а

ВОД ЕН Е, ДОС Т ЪП И ПОЛЗВА Н Е Н А
ЕДИНН АТА ИНФОРМ А Ц ИОНН А СИСТЕМА ЗА ВиК УСЛУГИТЕ И РЕГИСТЪРА
НА АСОЦИАЦИИТЕ ПО ВиК И НА ВиК
ОПЕРАТОРИТЕ
Чл. 11. (1) Потребители на системата и
регистъра по чл. 1, ал. 1 са:
1. потребители с администраторски достъп,
определени съгласно ал. 2;
2. потребители с права за въвеждане и редак
тиране на данни, определени съгласно ал. 2;
3. потребители, оторизирани да преглеждат
данни, правата за което са им предоставени
от потребители с администраторски достъп;
4. публични потребители.
(2) Действията по администриране, въвеждане и редактиране на данните в ЕИС
за ВиКУ и в регистъра на АВиК и ВиКО
се извършват о т сл у ж и т ели, оп ределени
със заповед на министъра на регионалното
развитие и благоустройството, при спазване
на изискванията на Закона за електронна
идентификация.
(3) Публичните потребители са лица, които ползват публичната част на системата
и регистъра, без оторизация и регистрация.
(4) Данните и информацията за въвеждане в системата и регистъра се предоставят
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от органите и законните представители или
упълномощени от тях лица.
(5) Заявителите по приложение № 1 и приложение № 2 и потребителите по ал. 1, т. 1 и 2
носят отговорност за верността и пълнотата
на заявените, съответно публикувани или
редактирани данни.
Чл. 12. (1) Системата и регистърът по
чл. 1, ал. 1 се водят и поддържат по начин,
който гарантира защита на информацията,
вк лючително чрез нейното периодично и
оперативно архивиране.
(2) Системата и регистърът поддържат запис
за всяка операция, извършена от потребителите по чл. 11, ал. 1, т. 1 и 2, включително
данни за създаването и обмена на документи,
както и за отделните участници в операциите.
Записите се удостоверяват с електронни времеви печати и са доказателствено средство за
интегритета, авторството и времето на всяко
извършено действие.
(3) Грешки и непълноти, допуснати при
вписване на обстоятелства, заличаване или
публикуване на данни и документи, се отстраняват чрез ново вписване служебно, по
искане на заявител, по писмен сигнал или
когато е установено от потребител с права
за въвеждане и редактиране.
Чл. 13. (1) Вписаните в системата и регистъра по чл. 1, ал. 1 данни и информация
се актуализират при настъпване на промяна.
(2) Актуалните данни се предоставят в
Министерството на регионалното развитие
и благоустройството от отговорните за това
лица при настъпване на промяна, съответно
от възникване на нови данни и обстоятелства.
Промяна в регистъра се заявява от отговорните лица на ВиК операторите и лицата по
чл. 198о, ал. 6 ЗВ в 14-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
(3) Промяната на вписано или възникването
на ново обстоятелство се отразява в системата
и регистъра от оторизирани потребители по
чл. 11, ал. 2.
Чл. 14. В системата и регистъра по чл. 1,
а л. 1 не се въвеж дат данни и/или не се
осигурява свободен достъп до данни, които
представляват класифицирана информация
съгласно Закона за защита на класифицираната информация.
Чл. 15. Изграждането, поддържането и използването на инфраструктура за системата и
регистъра по чл. 1, ал. 1, както и осигуряването
на достъп до съдържащите се в тях данни се
извършва в съответствие с разпоредбите на
Закона за достъп до пространствени данни.
Чл. 16. За неуредените в тази наредба въп
роси относно създаването, поддържането и
достъпа до системата и регистъра се прилагат
изискванията на НОИИСРЕАУ.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 198х от Закона за водите.
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 юни 2020 г.
Министър:
Петя Аврамова
Приложение № 1
към чл. 8, т. 2, буква „а“
ЗАЯВЛЕНИЕ
за въвеждане на информация за ВиК оператор в Регистъра на асоциациите по ВиК и на
ВиК операторите
До министъра
на регионалното развитие
и благоустройството
Уважаеми Господин/Госпожо министър,
За въвеждане в регистъра по чл. 198р от
Закона за водите предоставям/е следната
информация:
1. Данни за ВиК оператора:
а) наименование, седалище и адрес на
управление: ………..................................……………….;
б) регистрация на ВиК оператора съгласно
законодателството по неговото регистриране:
………………………………………………………………......………….;
в) органи на управление, представителство
и лица, представляващи оператора: …..............;
г) ЕИК от търговския регистър и регистъра
на ЮЛНЦ: …………………..........................................;
д) действащ на обособена територия: ………
………………………………..................................................
2. Предоставяни ВиК услуги по:
а) вид: ………………………………………………………………;
б) местонахождение: ……………………………………;
в) обслужвано население: ………………………………
3. Данни, определени с нормативен акт:
3.1. данни по Наредбата за изискван ията
и критериите за ВиК операторите и за
квалификацията на персонала им, приета с ПМС № 11 от 2018 г. (ДВ, бр. 9
от 2018 г.) за:
а) внедряване и поддръжка на система за управление на качеството,
система за управление по отношение
на околната среда и система за управление на здравето и безопасността
при работа съгласно чл. 4;
б ) щатната численост, к валификацията и проведени обучения на
персонала съгласно раздел ІІІ и ІV;
в) разполагаема техника и оборудване, необходими за непрекъснато
предоставяне на ВиК услуги в границата на съответната обособена
територия, съгласно чл. 6, ал. 1;
г) изпълнение на изисквания в чл. 7;
3.2. други данни (когато е приложимо).

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1 5

4. Предоставяме следните приложения
(посочва се приложимото):
а) копие от договора за извършване на
дейностите;
б) ГФО за предходната година (не се прилага, ако са публикувани в официален регистър,
до който е осигурен безплатен достъп и това
е посочено в заявлението);
в) действащ бизнес план за развитие на
дейността на ВиК оператора;
г) цена на ВиК услугите.
Дата: …………

С уважение: ……………………….
(качество на лицето с представителна власт и подпис)
Приложение № 2
към чл. 8, т. 2, буква „б“

ЗАЯВЛЕНИЕ
за въвеждане на информация за лицата по
чл. 198о, ал. 6 от Закона за водите в Регистъра
на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите
До министъра
на регионалното развитие
и благоустройството
Уважаеми Господин/Госпожо министър,
За въвеждане в регистъра по чл. 198р от
Закона за водите предоставям/е следната
информация:
1. Данни за ВиК оператора:
а) наименование, седалище и адрес на
управление: ………………………...................................;
б) регистрация на ВиК оператора съгласно
законодателството по неговото регистриране:
……………………………………………………….....………………….;
в) органи на управление, представителство
и лица, представляващи оператора: …................;
г) ЕИК от търговския регистър и регистъра
на ЮЛНЦ: …………………............................................;
д) действащ на обособена територия: ………
………………………………...................................................
2. Предоставяни ВиК услуги по:
а) вид: ………………………………………………….............;
б) местонахождение: …………………………………...;
в) обслужвано население: ……………………………
3. Други данни, определени с нормативен
акт (когато е приложимо).
4. Представяме следните приложения (посочва се приложимото):
а) копие от договора за извършване на
дейностите;
б) ГФО за предходната година (не се прилага, ако са публикувани в официален регистър,
до който е осигурен безплатен достъп и това
е посочено в заявлението);
в) действащ бизнес план за развитие на
дейността на ВиК оператора;
г) цена на ВиК услугите.
Дата: …………

8941

С уважение: ……………………….
(качество на лицето с представителна власт и подпис)
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НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ
ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ
НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
НАРЕДБА № 14
от 14 ноември 2019 г.

за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология
Член единствен. С тази наредба се приема
фармако-терапевтично ръководство по ревматология съгласно приложението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Приложението се публикува като притурка на интернет страницата на „Държавен
вестник“.
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§ 2. Тази наредба се приема на основание
чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина.
§ 3. Указания по прилагането на тази
наредба се дават от Националния съвет по
цени и реимбу рсиране на лекарствените
продукти.
§ 4. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на
лекарствените продукти съгласно Протокол
№ 358 от 14.11.2019 г.
Председател:
Николай Данчев
8934
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ КЪМ
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА
ЗАПОВЕД № 803
от 30 септември 2019 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус
тройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономи
ката и на нейната администрация и Решение
на комисията по т. 31 съгласно протокол № 18
от 29.08.2019 г.   във връзка с чл. 92, ал. 1, 2 и
5 и чл. 70, ал. 1, чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от
Закона за защита на потребителите, Наредба
та за условията и реда за изтегляне от пазара,
изземване от потребителите и унищожаване на
опасни стоки и за реда за обезщетяване на по
требителите в случаите на изземване на опасни
стоки във връзка с чл. 99 от Закона за защита
на потребителите, чл. 73 от Административно
процесуалния кодекс нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на чук – 200 г,
с дървена дръжка, боядисана вкрая в червен цвят,
със залепен етикет върху стоката със следната
информация: „инструменти/железария, състав:
метална сплав, ПВЦ, гума, произведено в КНР“,
като стока, представляваща сериозен риск и
опасност за здравето на потребителите.
2. Вносителите и дистрибуторите да орга
низират незабавното и ефективно изтегляне
от пазара и изземването от потребителите на
описаната в заповедта стока по реда, условията
и в сроковете, визирани в Наредбата за услови
ята и реда за изтегляне от пазара, изземване от
потребителите и унищожаване на опасни стоки
и за реда за обезщетяване на потребителите в
случаите на изземване на опасни стоки, и да
отправят предупреждения към потребителите
за рисковете, които стоката съдържа.
Мотиви:
Стоката ви димо е опасна за зд равето и
безопасност та на потребителите и съгласно
направена оценка на риска съдържа сериозен
риск от нараняване на потребителите при екс
плоатация на продукта, тъй като дръжката не
е закрепена към металната част.
На основание чл. 74 във връзка с чл. 60, ал. 1
от Административнопроцесуалния кодекс до
пускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне предлагането на стоки
на пазара в несъответствие с изискванията за
безопасност, което несъответствие би могло да
доведе до риск от токов удар.
Разпореждането, с което се допуска пред
варителното изпълнение, може да се обжалва
чрез КЗП пред съда в тридневен срок от съ

общаването му независимо дали настоящата
заповед е оспорена.
Разходите по складиране, транспорт, изтег
ляне от пазара, изземването от потребителите
и тяхното обезщетяване са за сметка на про
изводителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председа
теля на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

8997

Председател:
Д. Маргаритов

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 1217-ИК
от 19 ноември 2019 г.
На основание чл. 7, ал. 2 от Наредба № 7
от 2003 г. за изискванията, на които трябва да
отговарят физическите лица, които по договор
непосредствено извършват сделки с финансови
инструменти и инвестиционни консултации от
носно финансови инструменти, както и реда за
придобиване и отнемане на правото да упраж
няват такава дейност Комисията за финансов
надзор реши:
Признава придобитата от Георги Кирилов
Кирилов квалификация, отговаряща на изисквани
ята, включени в тематичния обхват на изпита за
придобиване на право за упражняване на дейност
като инвестиционен консултант.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Ко
мисията за финансов надзор решението може да
бъде обжалвано пред Административния съд –
София област, в 14-дневен срок от съобщаването
му, което не спира неговото изпълнение.

9058

За председател:
Д. Йорданова

МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-995
от 13 ноември 2019 г.
На основание чл. 64, а л. 3 от Закона за
данъците върху доходите на физическите лица  
у твърж давам образец на справка по чл. 73,
ал. 6 от Закона за данъците върху доходите
на физическите лица съгласно приложението.
На основание чл. 64, а л. 4 от Закона за
д а н ъ ц и т е в ърх у д оход и т е н а фи з и ч е с к и т е
лица настоящата заповед и приложението към
нея подлежат на обнародване в „Държавен
вестник“.
Министър:
Вл. Горанов

Входящ № и дата >>

Година, за която се подава справката >>

3.1. Телефон

3

дружеството
на самоосигуряващо се
лице
4

5

Месец

Година

6

Х

Х

Х

7

Авансов
данък по
чл. 42 от
ЗДДФЛ

8

9

Данъчно
облекчение
за лични
вноски за
доброволно
осигуряване
по чл. 19,
ал. 1 или
ал. 2 от
ЗДДФЛ

10

Данъчно
облекчение
за лични
вноски за
доброволно
здравно
осигуряване
и за
застраховки
„Живот” по
чл. 19, ал. 1
или ал. 2 от
ЗДДФЛ
Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при
пенсиониране по чл. 20 от ЗДДФЛ
11

Данъчно облекчение за
дарения по чл. 22 от
ЗДДФЛ, в т.ч. за:

12

13

14

Данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ
15

16

18

19

Подпис на представляващия:

17

20

>>

Сума по колона 19, възстановена на лицето до 31 януари на
следващата година
21

22

Общ размер на удържания данък за доходите по трудови
правоотношения
(сборът от сумите в колона 7 + колона 20 – колона 21, ако са
попълнени)

ЕИК на

Х

Х

Х

23

предприятие

преобразуващото се

Доходи от правоотношения, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те
са съдружници, член-кооператори или акционери, извън случаите по чл. 37, ал. 1 от ЗДДФЛ

Доходи от правоотношения като морско лице

103

Вид на дохода:
Доходи от: правоотношения с работници и служители по Кодекса на труда; правоотношения с държавни служители и правоотношения между министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни лица - от една страна, и служещите в
съответните министерства - от друга, както и служебните правоотношения между началника на Националната служба за охрана, от една страна, и офицерите и сержантите - от друга; правоотношения с членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в
Инспектората към Висшия съдебен съвет, съдиите, прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт, държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители по Закона за
съдебната власт, включително с кандидатите за младши съдии и младши прокурори във връзка с получаването на възнаграждение за периода на обучението им, както и правоотношения по Закона за Конституционен съд; правоотношения между Българската православна църква или
друго регистрирано вероизповедание по Закона за вероизповеданията - от една страна, и нейните (неговите) служители с духовно звание - от друга страна; правоотношения с лица, получаващи доходи от изборни длъжности; правоотношения, свързани с наемане на работна сила от
чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на страната, както и правоотношения по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато трудът се полага извън територията на страната; правоотношения между работодател по
смисъла на ЗДДФЛ и българско или чуждестранно физическо лице, когато тези правоотношения се установяват по договор за предоставяне на персонал между работодателя и трето лице; правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на
управителни и контролни органи на предприятия, извън случаите по чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ; правоотношения със специализанти, които получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите, определени по
реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето

ден

Годишна данъчна основа по чл. 49 от ЗДДФЛ (сумата в колона 6 на ред 8.1 + сумата в
колона 6 на ред 8.2)

Годишна данъчна основа по чл. 25, ал. 3 от ЗДДФЛ (сборът от сумите с код 103 в
колона 3 – сбора от сумите с код 103 в колона 4 и/или колона 5 х 10%)

Годишна данъчна основа по чл. 25, ал. 1 от ЗДДФЛ (сборът от сумите с код 101 в
колона 3 – сбора от сумите с код 101 в колона 4 и/или колона 5)

2.2

НАИМЕНОВАНИЕ/
ИМЕ

Годишна
данъчна
основа

Данъчно
облекчение
за лица с
намалена
работоспособност по
чл. 18, ал. 1
или ал. 2 от
ЗДДФЛ

>>

ВЕСТНИК

102

101

Код

Дата

8.3

8.2

103

102

8.1

101

2.1

ЕИК/Сл. № от
регистъра на
НАП

Облагаем
доход

Задължителни
осигурителни вноски за
сметка на физическото
лице
Удържани
по реда на
КСО и ЗЗО
или
авансово
Внесени в
внесени
чужбина
чрез
дарения в полза на лица с код 01
(до 5% от сумата в колона 6 на ред 8.3)

Данни за работодателя изплатил
дохода

дарения в полза на лица с код 02
(до 15% от сумата в колона 6 на ред 8.3)

8. Данни за дохода по трудови правоотношения

4. Фамилно име

7. Работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година

дарения в полза на лица с код 03
(до 50% от сумата в колона 6 на ред 8.3)

3. Презиме >>

Данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ

6. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Сл. № от регистъра на НАП >>

Годишна данъчна основа по чл. 49, ал. 1 от ЗДДФЛ след
намаленията (сумата в колона 6 на ред 8.3 – сборът от сумите в
колони от 8 до 16 на ред 8.3)

2. Собствено име >>

Дължим годишен данък, определен по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ
(колона 17 х 10%)

1. Код
корекция >>
5.Тип
Идентификатор >>

ДЪРЖАВЕН

1
101

4.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от
регистъра на НАП

Част ІІ Данни за изплатен през годината доход по трудови правоотношения и за удържан данък и задължителни осигурителни вноски

4. Данни за представляващия (попълват се само, когато платецът е юридическо лице):
4.1. Собствено име, презиме и фамилно
име на представляващия

3. За контакт >>

3.2.e-mail

>> Отбележете, ако справката се подава при заличаване/прекратяване на предприятие в срока по чл. 162 от ЗКПО

1. ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП

2. Наименование

СПРАВКА

ПО ЧЛ. 73, АЛ. 6 ОТ ЗДДФЛ ЗА ИЗПЛАТЕНИТЕ ПРЕЗ ГОДИНАТА ДОХОДИ ПО ТРУДОВИ ПРАВООТНОШЕНИЯ

Част І Идентификационни данни за работодателя

Попълва се от
задълженото лице >>

Попълва се от приходната
администрация >>

Код на дохода

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

Разлика между колона 18 и сбора от сумите в колона 7 за
доходите с код 101 и 103

118

Сума по колона 19, удържана от лицето до 31 януари на
следващата година

С Т Р.
БРОЙ 94

Номенклатура на лицата, в чиято полза е извършено дарение

Национална агенция за приходите обработва и защитава личните данни, съобразно изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. Повече
подробности за ангажиментите на Националната агенция за приходите, в качеството й на администратор на лични данни, можете да намерите в „Политика по защита на личните данни в Националната агенция за приходите“, публикувана
на интернет адрес: www.nap.bg или да се свържете с нас на имейл адреса на Информационния център на НАП: infocenter@nra.bg и телефон: 0700 18 700.

1. В Част І се попълват данните на работодателя, който подава информацията за доходите от трудови правоотношения на съответните работници и служители. Когато справката се подава от правоприемник, в тази част се посочват данните на
правоприемника, а на съответните редове в колона 23 на Част ІІ се вписва ЕИК на преобразуващото се предприятие.
2. Информация се предоставя за всяко физическо лице, на което през течение на годината са изплатени доходи по трудови правоотношения, като Част ІІ се попълва за всяко лице поотделно.
3. В т. 1, Част ІІ се вписва „0“ за основни данни; „1“ – за коригиращи данни и „8“ – за заличаващи данни. При заличаване на данни се попълват само точки 1, 2, 3, 4, 5 и 6 в Част ІІ.
4. В т. 5, Част ІІ се вписва „0“ за лице с ЕГН или „1“ за лице с ЛН, ЛНЧ или „Сл. № от регистъра на НАП“.
5. Точка 7, Част ІІ се попълва, когато информацията се подава от работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година на съответното лице.
6. Когато работникът или служителят през данъчната година има или е имал трудов договор за допълнителен труд при друг работодател или е имал основно трудово правоотношение при друг работодател, работодателят по основното трудово
правоотношение към 31 декември включва придобития при другия работодател доход в справката, ако работникът/служителят му предостави служебна бележка по чл. 45 от ЗДДФЛ от другия работодател и доходът е включен при изчисляване на
годишната данъчна основа и определяне на годишния размер на данъка по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ. В тези случаи данните за другия работодател се попълват на отделен ред за съответния код на дохода.
7. Точка 8 „Данни за дохода по трудови правоотношения“ на Част ІІ се попълва по следния начин:
- в колона 3 на съответните редове се посочва общата сума на изплатения през годината облагаем доход от конкретния код, в зависимост от вида на правоотношението, съгласно номенклатурата (код 101, 102 и/или 103). Доходът се посочва
сумарно по кодове за всеки работодател поотделно;
- в колони 4, 5 и 7 се посочват задължителните осигурителни вноски, удържани и/или внесени от работодателя, както и удържаният авансово данък по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ за дохода, посочен в колона 3;
- данни в колона 6 на редове 8.1, 8.2 и 8.3, както и в колони от 11 до 21 на ред 8.3 се попълват само от работодател по основно трудово правоотношение за съответното лице;
- колони 8, 9 и 10 за кодове 101, 102 и/или 103 се попълват, ако през течение на годината е прилагано данъчно облекчение по реда на чл. 18, ал. 2 или чл. 19, ал. 2 от ЗДДФЛ за съответния доход;
- колони 9, 10, 12, 13 и 14 се попълват само ако сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение;
- колони 12, 13 и 14 се попълват, когато е ползвано данъчно облекчение за дарения по чл. 22 от ЗДДФЛ при определянето на годишния данък от работодателя по основното трудово правоотношение, като размерът на дарението се посочва в
съответната колона, според номенклатурата към справката. Сборът от сумите, посочени в колони 12, 13 и 14 на ред 8.3 не може да превишава 65 на сто от сумата, посочена в колона 6 на същия ред;
- всички суми се посочват в левове и стотинки до втория десетичен знак, с изключение на сумата в колона 19, която се закръглява към всеки пълен лев. Пример: Ако сумата в колона 19 е 1000,31 лв., се вписва 1000 лв. Ако тази сума е 1000,95 лв.,
също се вписва 1000 лв.

Указания за попълване на справката:

1. Справката се изисква на основание чл. 73, ал. 6 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) от работодателите за изплатените през годината облагаеми доходи по трудови правоотношения и за удържаните през годината
данък и задължителни осигурителни вноски. В справката се включва и информацията, свързана с определянето на годишната данъчна основа и годишния данък по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ за лицата, на които към 31 декември на данъчната година
работодателят е работодател по основното трудово правоотношение.
2. Справката се предоставя само по електронен път във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния директор на НАП, в Териториалната дирекция на НАП по мястото на регистрация на работодателя в срок до 28 февруари
на следващата година. При откриване на грешка в данните, предоставени за конкретно физическо лице, след този срок, подателят има право да прави промени в тези данни до 30 септември на годината, през която е предоставена информацията.
3. При преобразуване или прехвърляне на предприятие справката се изготвя от правоприемника. При заличаване/прекратяване на предприятие справката се представя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл. 162 от
Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
4. Справка, която не съдържа всички изискуеми данни, не се счита за достоверна и не се приема! За непредставяне или несвоевременно представяне на справката, както и за посочване на неверни или непълни данни, виновните лица се наказват с
глоба или имуществена санкция по реда на чл. 82 от ЗДДФЛ. Глобата или имуществената санкция е в размер до 250 лв., освен ако лицето не подлежи на по-тежко наказание. За нарушения, извършени за повече от едно физическо лице, глобата или
имуществената санкция се налага поотделно за всяко физическо лице. При повторно нарушение глобата или имуществената санкция е в размер до 500 лв.

УКАЗАНИЯ:

Националната здравноосигурителна каса – за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването, и/или Център за асистирана репродукция

здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1-3 от Закона за здравето; лечебни заведения; специализирани институции за предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра
на труда и социалната политика; специализирани институции за деца съгласно Закона за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа; детски ясли, детски градини, училища, висши училища или академии; бюджетни
предприятия по смисъла на Закона за счетоводството; регистрирани в страната вероизповедания; специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, вписани в регистъра по чл. 83 от Закона за хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с
увреждания; Българския Червен кръст; културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна; юридически лица с нестопанска цел със статут в обществена полза, с
изключение на организации, подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството; фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници"; комуни за лечение на наркозависими; детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).
Дарение за култура

ДЪРЖАВЕН

9023

03

02

01

Код

БРОЙ 94
ВЕСТНИК
С Т Р. 1 1 9   

С Т Р.

120

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 94

ЗАПОВЕД № ЗМФ-996
от 13 ноември 2019 г.
На основание чл. 64, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица  утвърждавам
нови образци на сметка за изплатени суми и на служебни бележки по чл. 45 от Закона за данъците
върху доходите на физическите лица съгласно приложението.
На основание чл. 64, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица настоящата
заповед и приложението към нея подлежат на обнародване в „Държавен вестник“.
Министър:
Вл. Горанов

Образец № 1

ДАННИ ЗА РАБОТОДАТЕЛЯ

(посочват се данните на работодателя, който издава служебната бележка)

ЕИК/Служебен № от
регистъра на НАП

НАИМЕНОВАНИЕ/ИМЕ

Работодател по основно трудово правоотношение към 31 декември на данъчната година >>

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
за доходи от трудови правоотношения
(по чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ)

Настоящата служебна бележка се издава на:
Собствено име, презиме
и фамилно име
>>

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Сл. № от
регистъра на НАП >>

в уверение на това, че през 20 … година е придобил/а доходи от трудови правоотношения, както следва:
Данни за работодателя – изплатил
Задължителни осигурителни вноски за
дохода
сметка на физическото лице
Авансово
Облагаем
внесени чрез
№
Код
ЕИК/Сл. №
Удържани по
Внесени
доход
дружеството
от регистъра
НАИМЕНОВАНИЕ/ИМЕ
реда на КСО
в
на самоосигуна НАП
и ЗЗО
чужбина
ряващото се
лице
1

2

1.1

101

1.2

101

1.3

2
3
4.1
4.2

3

4

5

6

101

102

>>

х

х
х

103
103

Годишна данъчна основа за доходите с код 103

6

Годишна данъчна основа по чл. 49, ал. 1 от ЗДДФЛ (ред 2 + ред 5)
Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност по чл. 18, ал. 1 или ал. 2 от ЗДДФЛ

8
9
10
11
11.1
11.2
11.3
12
12.1
12.2
12.3
13
14
15
16
17
18
19
20

9

(сборът от сумите с код 101 в колона 5 – сбора от сумите с код

5

7

8

х
х
х

Годишна данъчна основа за доходите с код 101
101 в колона 6 и/или 8)

7

Авансов
данък по
чл. 42 от
ЗДДФЛ

в колона 6 и/или 8) х 10% >>

(сборът от сумите с код 103 в колона 5 – сбора от сумите с код 10

(основният работодател попълва само облекчението по чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ, ако лицето е ползвало такова
при годишното преизчисляване на данъка)

Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване по чл. 19, ал. 1 или ал. 2 от ЗДДФЛ

(основният работодател попълва само облекчението по чл. 19, ал. 1 от ЗДДФЛ, ако лицето е ползвало такова
при годишното преизчисляване на данъка)

Данъчно облекчение за лични вноски за доброволно здравно осигуряване и за застраховки „Живот” по
чл. 19, ал. 1 или ал. 2 от ЗДДФЛ (основният работодател попълва само облекчението по чл. 19, ал. 1 от
ЗДДФЛ, ако лицето е ползвало такова при годишното преизчисляване на данъка)

Данъчно облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране по чл. 20 от ЗДДФЛ
Суми за дарения, удържани при изплащане на дохода
(попълва се само от работодател, който не е работодател по основно трудово правоотношение):
дарения в полза на лица с код 01
дарения в полза на лица с код 02
дарения в полза на лица с код 03
Данъчно облекчение за дарения по чл. 22 от ЗДДФЛ, в т.ч. за:
(попълва се само от работодател, който е работодател по основно трудово правоотношение към
31 декември на годината):
дарения в полза на лица с код 01 (до 5% от ред 6)
дарения в полза на лица с код 02 (до 15% от ред 6)
дарения в полза на лица с код 03 (до 50% от ред 6)
Данъчно облекчение за деца по чл. 22в от ЗДДФЛ
Данъчно облекчение за деца с увреждания по чл. 22г от ЗДДФЛ
Годишна данъчна основа по чл. 49, ал. 1 от ЗДДФЛ след намаленията
(ред 6 - ред 7 – ред 8 - ред 9 – ред 10 – ред 12 – ред 13- ред 14)

Дължим годишен данък, определен по реда на чл. 49 от ЗДДФЛ (ред 15 х 10 %)
Разлика между ред 16 и сбора от сумите в колона 9 за доходите с код 101 и 103
(Сумата се закръглява към всеки пълен лев)

Сума по ред 17, удържана от лицето до 31 януари на следващата година
Сума по ред 17, възстановена на лицето до 31 януари на следващата година
Общ размер на удържания данък за доходите от трудови правоотношения
(авансовият данък по чл. 42 от ЗДДФЛ, посочен в колона 9 + ред 18 – ред 19)

Дата на предоставяне >>

Подпис на представляващия >>

-
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С Т Р. 1 2 1   
Образец № 1

Указания за попълване
1. На основание чл. 45, ал. 1 от ЗДДФЛ, при поискване от лицето, работодателят издава служебна бележка по образец за
изплатения през годината облагаем доход и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Когато
служебната бележка се издава от работодател по основното трудово правоотношение на работника или служителя към 31 декември на
данъчната година, се посочва и данъкът, удържан или възстановен на лицето при определяне на годишния размер на данъка по реда на чл.
49 от ЗДДФЛ. Това обстоятелство се отбелязва на предвиденото за целта място в карето „Данни за работодателя“. "Основно трудово
правоотношение" е трудовото правоотношение по § 1, т. 26 от ДР на ЗДДФЛ, което е възникнало първо по време. При определяне на
основното трудово правоотношение не се вземат предвид трудовите правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от ДР на ЗДДФЛ (§ 1, т. 52
от ДР на ЗДДФЛ).
2. В колони 3 и 4 на съответните редове се вписват данни за работодателя, изплатил дохода от съответния код (101, 102 и/или
103), в зависимост от вида на правоотношението, съгласно номенклатурата на кодовете за вида на дохода.
3. В колона 5 на съответните редове се посочва общата сума на изплатения през годината облагаем доход от съответния код
(101, 102 и/или 103) за всеки работодател поотделно, а в колони 6, 7, 8 и 9 - задължителните осигурителни вноски, удържани и/или
внесени от работодателя, както и удържаният авансово данък по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ за този доход.
4. Когато служебната бележка се издава от работодател, който не е работодател по основно трудово правоотношение към 31
декември на годината, за която се издава служебната бележка, редове 2, 5, 6, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 не се попълват.
Обстоятелството, че работодателят не е работодател по основното трудово правоотношение към 31 декември на годината се
установява с писмена декларация, предоставена от работника/служителя.
5. При попълването на редове 7, 8 и 9 е необходимо да се има предвид следното: Когато служебната бележка се издава от
работодател по основно трудово правоотношение, на ред 7, 8 и 9 се посочва само годишният размер на съответното данъчно облекчение
(по чл. 18, ал. 1 и/или чл. 19, ал. 1 от ЗДДФЛ), ако той го е приложил при определянето на годишния данък. Облекченията по чл. 18, ал. 2
и/или по чл. 19, ал. 2 от ЗДДФЛ, ако такива са прилагани при определянето на авансовия данък по реда на чл. 42 от ЗДДФЛ, се вписват на
тези редове само ако служебната бележка се издава от работодател, който не е работодател по основно трудово правоотношение към
31 декември на годината, за която се издава служебната бележка.
6. Редове 8, 9, 11 и 12 се попълват само ако сумите са удържани от работодателя при изплащане на дохода от трудово
правоотношение. Ред 11 се попълва само когато работодателят не е работодател по основно трудово правоотношение на лицето и
през годината е удържал суми за дарения от трудовото възнаграждение на лицето.
7. Всички суми в служебната бележка се посочват в левове и стотинки до втория десетичен знак, с изключение на сумата на ред 17,
която се закръглява към всеки пълен лев. Пример: Ако сумата на ред 17 е 1000.31 лв., се вписва 1000 лв. Ако тази сума е 1000.95 лв., също
се вписва 1000 лв.
8. При прекратяване дейността на работодател, който няма правоприемник, служебната бележка се издава от последния
представляващ работодателя.
9. Служебната бележка се издава в 14 – дневен срок от датата на поискването й от съответния работник/служител.
код

101

102
103
Код
01

02
03

Номенклатура на кодовете за вида на дохода
Доходи от: правоотношения с работници и служители по Кодекса на труда; правоотношения с държавни служители и
правоотношения между министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи или упълномощени от тях длъжностни
лица - от една страна, и служещите в съответните министерства - от друга, както и служебните правоотношения между
началника на Националната служба за охрана, от една страна, и офицерите и сержантите - от друга; правоотношения с
членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите в Инспектората към Висшия съдебен съвет, съдиите,
прокурорите, следователите, административните ръководители и техните заместници в органите на съдебната власт,
държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните служители по Закона за съдебната власт,
включително с кандидатите за младши съдии и младши прокурори във връзка с получаването на възнаграждение за периода на
обучението им, както и правоотношения по Закона за Конституционен съд; правоотношения между Българската православна
църква или друго регистрирано вероизповедание по Закона за вероизповеданията - от една страна, и нейните (неговите)
служители с духовно звание - от друга страна; правоотношения с лица, получаващи доходи от изборни длъжности;
правоотношения, свързани с наемане на работна сила от чуждестранно лице, когато трудът се полага на територията на
страната, както и правоотношенията по наемане на работна сила на местно физическо лице от чуждестранно лице, когато
трудът се полага извън територията на страната; правоотношения между работодател по смисъла на ЗДДФЛ и българско
или чуждестранно физическо лице, когато тези правоотношения се установяват по договор за предоставяне на персонал между
работодателя и трето лице; правоотношения по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и
контролни органи на предприятия, извън случаите по чл. 37, ал. 1, т. 9 от ЗДДФЛ; правоотношения със специализанти, които
получават възнаграждение по договор за обучение за придобиване на специалност от номенклатурата на специалностите,
определени по реда на чл. 181, ал. 1 от Закона за здравето
Доходи от правоотношения, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с
акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в
дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член-кооператори или акционери
Доходи от правоотношения като морско лице
Номенклатура на лицата, в чиято полза е извършено дарение
Здравни заведения по чл. 21, ал. 2, т. 1-3 от Закона за здравето; лечебни заведения; специализирани институции за
предоставяне на социални услуги съгласно Закона за социално подпомагане, както и на Агенцията за социално подпомагане и на
Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика; специализирани институции за деца съгласно Закона
за закрила на детето, както и на домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа; детски ясли,
детски градини, училища, висши училища или академии; бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;
регистрирани в страната вероизповедания; специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, вписани в
регистъра по чл. 83 от Закона за хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания; Българския Червен
кръст; културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен
договор, по който Република България е страна; юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на
юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, с изключение на организации,
подпомагащи културата по смисъла на Закона за меценатството; фонд "Енергийна ефективност и възобновяеми източници";
комуни за лечение на наркозависими; детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ).
Дарение за култура
Националната здравноосигурителна каса - за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета
на Министерството на здравеопазването, и/или Център за асистирана репродукция

С Т Р.
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Образец № 3

НАИМЕНОВАНИЕ/ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ
ЕИК/Служебен № от регистъра на
НАП

Териториална дирекция на НАП по регистрация

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
за доходи от друга стопанска дейност и/или от наем или от друго възмездно предоставяне
за ползване на права или имущество
(по чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ)

Настоящата служебна бележка се издава на:

Собствено име, презиме
ЕГН/ЛНЧ/Сл. № от
регистъра на НАП >>
и фамилно име
>>
в уверение на това, че през 20… година е придобил/а облагаем доход, както следва:
№

Вид на дохода >>

1

Размер на изплатения доход >>

Доходи с код 301

Доходи с код от 302
до 305

Доходи с код 306 и
307

Доходи с код от 401
до 403

Номенклатура на кодовете за вида на дохода:
301
302
303
304
305
306
307
401
402
403

Доходи от дейност като регистриран земеделски стопанин за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от
производство на декоративна растителност
Доходи от дейност за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, извън тези с код 301, включително доходи от
продажба на произведена декоративна растителност
Доходи от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове); от ловно стопанство и от рибно стопанство
Авторски и лицензионни възнаграждения, включително за доходи от продажба на изобретения, произведения на науката, културата и изкуството от
техните автори, както и възнаграждения на артисти-изпълнители
Доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси
Доходи от упражняване на свободна професия
Доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения
Доходи от наем на недвижимо имущество, включително придобити вноски по договор за лизинг, в който не е предвидено прехвърляне правото на собственост
на недвижимо имущество
Доходи от наем на движимо имущество, включително придобити вноски по договор за лизинг, в който не е предвидено прехвърляне правото на собственост
на движимо имущество
Възнаграждения по договори за: франчайз, факторинг и други договори за предоставяне за ползване на права

2

Удържани задължителни осигурителни вноски за сметка на лицето по КСО и ЗЗО

3

Авансово удържан данък по чл. 43 от ЗДДФЛ

4

Авансово удържан данък по чл. 44 от ЗДДФЛ

Забележки: 1. На основание чл. 45, ал. 5 от ЗДДФЛ предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходи от друга стопанска дейност или на
доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, при поискване от лицето издава служебна бележка по образец
за изплатения през годината доход и за удържаните през годината данък и задължителни осигурителни вноски. Служебната бележка не се издава в
случаите по чл. 43, ал. 5 от ЗДДФЛ, т.е. когато получател на дохода от друга стопанска дейност е самоосигуряващо се лице и писмено е декларирало
това обстоятелство пред платеца на дохода.
2. Служебната бележка се издава в 14-дневен срок от датата на поискването й.
3. На ред 1 се посочва брутният размер на изплатения доход от съответния код без да се приспадат нормативно признатите разходи и/или направените
удръжки от платеца на съответния доход.
4. На ред 2 се посочват задължителните осигурителни вноски, които платецът на дохода е удържал за сметка на лицето по реда на КСО и ЗЗО от
изплатените доходи от друга стопанска дейност по чл. 29 от ЗДДФЛ.
5. Всички суми в служебната бележка се посочват в левове и стотинки до втория десетичен знак.
6. Служебната бележка се издава в два екземпляра - единият се предоставя на лицето, придобило дохода, а вторият се съхранява от предприятието или
самоосигуряващото се лице, платец на доходите.

Дата на предоставяне >>

Подпис на представляващия

>>
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Образец № 3а

НАИМЕНОВАНИЕ/ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ
ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП

Териториална дирекция на НАП по регистрация

СМЕТКА ЗА ИЗПЛАТЕНИ СУМИ
по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ
Този образец не се попълва, когато получателят на дохода от друга стопанска дейност е самоосигуряващо се лице и е декларирало
това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода

Настоящата сметка се издава на:
Собствено име, презиме
и фамилно име
>>

Съгласно договор №>>
през периода >>

(отбележете тримесечието, през което е изплатена сумата по тази сметка)

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Сл. № от
регистъра на НАП >>

Дата на договора >>

І-во тр.

ІІ-ро тр.

ІІІ-то тр.

ІV-то тр.

1
2
3
4

Сума по тази сметка
Нормативно признати разходи за дейността (10%, 25%, 40% или 60% от ред 1)
Облагаем доход по тази сметка (ред 1 – ред 2)
Облагаема част от сумата на ред 3 (попълва се от физическото лице, като се има предвид посоченото в т. 1 и т. 2 от

5

Осигурителен доход от сумата по тази сметка, върху който се дължат осигурителни вноски

е изплатена:

допълнителните данни)

(попълва се от физическото лице, като се има предвид посоченото в т. 3 и 4 от допълнителните данни)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДАННИ, КОИТО СЕ ПОПЪЛВАТ ОТ ФИЗИЧЕСКОТО ЛИЦЕ
1. Лице с намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто: да
не
Ако сте отбелязали “да”, при попълването на ред 4 имайте предвид следното: Вие дължите авансово данък след като
облагаемият доход от всички източници на доход, придобит от началото на данъчната година и подлежащ на облагане с данък
върху общата годишна данъчна основа, намален с удържаните или внесените за Ваша сметка задължителни осигурителни
вноски, превиши сумата 7920 лв.
2. Желая да ми бъде удържан данък за сумата по тази сметка, изплатена през четвъртото тримесечие на годината: да
3. През месец.........................20......г. съм осигурен върху максималния осигурителен доход: да
не
Отбележете „да“, ако месечният Ви осигурителен доход (без сумата по тази сметка, посочена на ред 1) е равен или превишава
максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено
осигуряване за съответната година. В този случай редове 5 и 6 не се попълват. Информация, относно максималния месечен
размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната
година, може да намерите на интернет страницата на НАП – www.nap.bg
4. Пенсионер съм: да
и желая да бъда осигуряван за фонд „Пенсии” на ДОО и ДЗПО: да
Подпис >>
Задължителни осигурителни вноски върху осигурителния доход от ред 5 за сметка на
осигуреното лице за съответната година, в т.ч. за:
6.1 Фонд "Пенсии" на ДОО:
6.2 ДЗПО в универсален пенсионен фонд - за родените след 31 декември 1959 г.
6.3 Здравно осигуряване
Забележки: 1. Не се дължат осигурителни вноски за ДОО, ДЗПО и здравно осигуряване, когато лицата, които полагат труд без
6

трудови правоотношения, са получили възнаграждения под минималната работна заплата след намаляване на разходите за дейността и
не са осигурени на друго основание през съответния месец.
2. Платецът не дължи и не удържа задължителни осигурителни вноски върху доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за
ползване на права или имущество. В тези случаи редове 5 и 6 не се попълват.
7 Сума, подлежаща на авансово облагане (ред 4 - ред 6)
8 Удържан авансов данък (ред 7 х 10%)
9 Сума за получаване (ред 1 – ред 6 – ред 8)

Словом >>
Забележки: 1. Сметката за изплатени суми се издава в два екземпляра – единият се предоставя на лицето, придобило дохода, или на

упълномощено от него лице, а другият се съхранява от предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходите.
2. Когато сумата се изплаща през четвъртото тримесечие на годината, на основание чл. 65, ал. 13 от ЗДДФЛ авансов данък се удържа и
внася от платеца само ако лицето, придобиващо дохода, писмено е декларирало че желае удържане на данък в т. 2 от допълнителните
данни.
Дата на предоставяне >>

Подпис на представляващия >>

С Т Р.
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Образец № 4

НАИМЕНОВАНИЕ/ИМЕ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО ИЛИ НА САМООСИГУРЯВАЩОТО СЕ ЛИЦЕ – ПЛАТЕЦ НА ДОХОДА

ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП

Териториална дирекция на НАП по регистрация

СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА
за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ
(по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ)

Настоящата служебна бележка се издава на:
Собствено име, презиме и
фамилно име
>>

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Сл. №
от регистъра на НАП >>

в уверение на това, че през 20 … година е придобил/а облагаем доход от източници по чл. 35 от ЗДДФЛ, както следва:

№

Вид на дохода

Код

1

Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер
Лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг, с изключение на лихвите по чл. 38, ал. 13 от
ЗДДФЛ
Производствени дивиденти от кооперации

601

Упражняване на права на интелектуална собственост по наследство
Доход от други източници, които не са изрично посочени в ЗДДФЛ и не са обложени с
окончателни данъци по реда на същия закон или с окончателни данъци по реда на Закона за
корпоративното подоходно облагане

605

2
3
4
5

6

Размер на
облагаемия доход

603
604

606

Авансово удържан данък по чл. 44а от ЗДДФЛ

Забележки: 1. На основание чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ, при поискване от лицето, предприятието или самоосигуряващото се лице, платец
на доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ, издава служебна бележка по образец за изплатените през годината доходи и за
удържания през годината данък.
2. Служебната бележка се издава в 14-дневен срок от датата на поискването й.
3. Всички суми в служебната бележка се посочват в левове и стотинки до втория десетичен знак.
4. Служебната бележка се издава в два екземпляра – единият се предоставя на лицето, придобило дохода, а вторият се съхранява от
предприятието или самоосигуряващото се лице, платец на доходите.
Дата на предоставяне >>

9024

Подпис на представляващия >>
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АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № КД-14-37
от 12 ноември 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във
връзка със заявление вх. № 09-97811/30.10.2019 г.
на СГКК – Софийска област, и приложените към
него документи и материали, определени по чл. 58
и 75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на гр. Сливница, ЕКАТТЕ
67372, община Сливница, одобрени със Заповед
№ РД-18-40 от 3.06.2016 г. на изпълнителния ди
ректор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 67372.13.1029:
площ: 20 кв. м, за линии на релсов транспорт,
няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 67372.93.1000:
площ: 165 043 кв. м, за складова база, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 67372.93.1001:
площ: 5211 кв. м, за складова база, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 67372.93.1002:
площ: 6849 кв. м, за второстепенна улица, няма
данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 67372.93.1003:
площ: 10 400 кв. м, за складова база, няма данни
за собственост;
поземлен имот с идентификатор 67372.93.1004:
площ: 3216 кв. м, за дърводобивната и дърво
обработващата промишленост, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 67372.93.1010:
площ: 1383 кв. м, за дърводобивната и дърво
обработващата промишленост, собственост на
„Сливница – 1968“ – АД;
поземлен имот с идентификатор 67372.93.1011:
площ: 762 кв. м, за дърводобивната и дърво
обработващата промишленост, собственост на
„Сливница – 1968“ – АД;
поземлен имот с идентификатор 67372.93.1015:
площ: 16 669 кв. м, утаител, собственост на „Слив
ница – 1968“ – АД;
поземлен имот с идентификатор 67372.93.1016:
площ: 953 кв. м, утаител, няма данни за соб
ственост;
поземлен имот с идентификатор 67372.93.1021:
площ: 559 кв. м, утаител, собственост на „Слив
ница – 1968“ – АД;
поземлен имот с идентификатор 67372.93.1022:
площ: 42 кв. м, утаител, няма данни за собстве
ност;
поземлен имот с идентификатор 67372.104.30:
площ: 102 кв. м, дере, собственост на Община
Сливница;
поземлен имот с идентификатор 67372.104.31:
площ: 163 кв. м, дере, собственост на Община
Сливница;
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поземлен имот с идентификатор 67372.104.103:
площ: 86 кв. м, нива, няма данни за собственост;
сграда с идентификатор 67372.500.1.1: площ:
49 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб
ственост на Община Сливница;
поземлен имот с идентификатор 67372.99.1024:
площ: 30 898 кв. м, за дърводобивната и дърво
обработващата промишленост, собственост на
„Агрика – 2006“ – ЕАД;
поземлен имот с идентификатор 67372.99.1025:
площ: 3141 кв. м, за дърводобивната и дърво
обработващата промишленост, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 67372.99.1026:
площ: 92 кв. м, за дърводобивната и дървообработ
ващата промишленост, няма данни за собственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 67372.1.211:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 2183 кв. м, площ след промя
ната: 1996 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.1.240:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, площ преди
промяната: 807 кв. м, площ след промяната:
503 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.1.241: за
местен път, собственост на Община Сливница,
площ преди промяната: 1449 кв. м, площ след
промяната: 1407 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.1.9001:
за път от републиканската пътна мрежа, соб
ственост на държавата чрез АПИ, площ преди
промяната: 112 779 кв. м, площ след промяната:
112 777 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.2.35:
нива, собственост на Вельо Деспотов Антонов,
площ преди промяната: 17 695 кв. м, площ след
промяната: 17 508 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.3.21:
нива, собственост на Ели Георгиева Михайлова,
площ преди промяната: 427 кв. м, площ след
промяната: 365 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.3.28:
нива, собственост на Димитър Колев Шонев,
площ преди промяната: 611 кв. м, площ след
промяната: 565 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.3.50:
нива, собственост на Лозенка Георгиева Сергие
ва, площ преди промяната: 423 кв. м, площ след
промяната: 369 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.3.51:
нива, собственост на Евтим Колев Шонев, площ
преди промяната: 443 кв. м, площ след промя
ната: 396 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.3.54:
ливада, собственост на Лозена и Марин Владими
рови Колеви, площ преди промяната: 267 кв. м,
площ след промяната: 242 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.3.62:
нива, собственост на Георги Ставрев Димов,
площ преди промяната: 859 кв. м, площ след
промяната: 813 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.3.63:
нива, собственост на Община Сливница, площ

С Т Р.

126

ДЪРЖАВЕН

преди промяната: 364 кв. м, площ след промя
ната: 334 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.4.2:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Сливница, площ преди промяната:
1024 кв. м, площ след промяната: 991 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.4.16:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Петър Николчев Митров, площ преди промя
ната: 256 кв. м, площ след промяната: 252 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.4.17:
широколистна гора, собственост на МЗГ – ДЛ,
площ преди промяната: 918 кв. м, площ след
промяната: 902 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.4.18:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗГ – ДЛ, площ преди промяната: 816 кв. м,
площ след промяната: 796 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.4.19:
широколистна гора, собственост на Милена Ми
хайлова Милева-Вутова, площ преди промяната:
1978 кв. м, площ след промяната: 1924 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.4.20:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Петър Венев Петров, площ преди промяната:
1834 кв. м, площ след промяната: 1824 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.5.1: нива,
собственост на Мариета Божидарова Иванова,
площ преди промяната: 611 кв. м, площ след
промяната: 597 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.5.2:
нива, собственост на Димитър Соколов Рангелов,
площ преди промяната: 608 кв. м, площ след
промяната: 603 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.5.3:
нива, собственост на Кръстан Соколов Рангелов,
площ преди промяната: 1028 кв. м, площ след
промяната: 1016 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.5.4:
нива, собственост на Петър Соколов Рангелов,
площ преди промяната: 1518 кв. м, площ след
промяната: 1512 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.5.6:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 348 кв. м, площ след промя
ната: 298 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.5.7: дере,
собственост на Община Сливница, площ преди
промяната: 2018 кв. м, площ след промяната:
2003 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.6.108: за
местен път, собственост на Община Сливница,
площ преди промяната: 12 714 кв. м, площ след
промяната: 15 311 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.9.1: нива,
собственост на Александър и Василка Златано
ви, площ преди промяната: 88 кв. м, площ след
промяната: 74 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.9.3: нива,
собственост на Александър и Василка Златанови,
площ преди промяната: 1560 кв. м, площ след
промяната: 1553 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.9.16:
нива, собственост на Борис Маринов Величков,
площ преди промяната: 1673 кв. м, площ след
промяната: 1512 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 67372.11.2:
за линии на релсов транспорт, собственост на
Министерството на транспорта, площ преди
промяната: 73 601 кв. м, площ след промяната:
73 474 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.11.49:
нива, собственост на Младенка Тодорова Милен
кова, площ преди промяната: 4369 кв. м, площ
след промяната: 4331 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.11.58:
нива, собственост на Нели Кръстева Антонова,
площ преди промяната: 4001 кв. м, площ след
промяната: 3989 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.13.2:
горски разсадник, ДГФ, площ преди промяната:
25 681 кв. м, площ след промяната: 25 899 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.13.194:
горски разсадник, ДГФ, площ преди промяната:
29 239 кв. м, площ след промяната: 28 746 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.24.42:
нива, собственост на Недялка Владимирова Не
дева, площ преди промяната: 2999 кв. м, площ
след промяната: 2994 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.24.43:
нива, собственост на Борис Тодоров Ангелков,
площ преди промяната: 500 кв. м, площ след
промяната: 497 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.24.44:
нива, собственост на Иван Златанов Манов,
площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след
промяната: 1995 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.24.71:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, площ преди
промяната: 5023 кв. м, площ след промяната:
3877 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.41.17:
нива, собственост на Венцислав Иванов Марин
ков, Ангел Димитров Цонков, Костадин Миланов
Михалков, Цветанка Миланова Лозанова, Дими
тър Цонков Йотов, Златка Павлова Кръстанова,
Параскева Павлова Атанасова, Милан Иванов
Марков, Димчо Димитров Цонков, Анюта Павлова
Стоянова, площ преди промяната: 10 003 кв. м,
площ след промяната: 9966 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.41.18:
нива, собственост на Ангелина Стефанова Лоза
нова, Лозан Стефанов Лозанов, Иванка Стефанова
Генова, площ преди промяната: 1260 кв. м, площ
след промяната: 1189 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.41.19:
нива, собственост на Седефка Ананиева Колева,
площ преди промяната: 130 кв. м, площ след
промяната: 99 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.41.20:
нива, собственост на Гъргурина Стойчева Мито
ва, площ преди промяната: 520 кв. м, площ след
промяната: 488 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.41.31:
нива, собственост на Ангел Иванов Костадинов,
площ преди промяната: 3014 кв. м, площ след
промяната: 2993 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.41.41:
за друг вид застрояване, собственост на „ПАК
ЕСТ“ – ЕООД, площ преди промяната: 3139 кв. м,
площ след промяната: 3124 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 67372.41.51:
нива, собственост на Георги Иванов Петров,
площ преди промяната: 9129 кв. м, площ след
промяната: 9088 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.44.3:
нива, собственост на Кирил Спасов Георгиев,
площ преди промяната: 4997 кв. м, площ след
промяната: 4992 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.44.4:
нива, собственост на Кирчо Димитров Николов,
Борислава Димитрова Стамболиева, площ преди
промяната: 7599 кв. м, площ след промяната:
7596 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.44.5:
нива, собственост на Кирил Георгиев Димитров,
площ преди промяната: 3099 кв. м, площ след
промяната: 3096 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.44.6:
нива, собственост на Лазар Иванов Иванов,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2979 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.44.21:
нива, собственост на Юлия Крумова Григорова,
Недялка Крумова Михалкова, площ преди промя
ната: 2999 кв. м, площ след промяната: 2960 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.44.22:
нива, собственост на Драган Апостолов Йонев,
площ преди промяната: 1000 кв. м, площ след
промяната: 980 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.44.23:
нива, собственост на Иван Доцев Лазаров, площ
преди промяната: 1899 кв. м, площ след промя
ната: 1890 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.44.24:
нива, собственост на Гергана Маринова Иванова,
Костадин Георгиев Стоянчев, площ преди промя
ната: 1000 кв. м, площ след промяната: 993 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.44.27:
нива, собственост на Григор Илиев Славков,
площ преди промяната: 500 кв. м, площ след
промяната: 485 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.44.28:
нива, собственост на Цветанка Евлогиева Симова,
Илия Славков Велчин, площ преди промяната:
1579 кв. м, площ след промяната: 1568 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.44.29:
нива, собственост на Любомир Йорданов Лю
бомиров, Захаринка Стефанова Любомирова,
Димо Георгиев Славков, площ преди промяната:
2984 кв. м, площ след промяната: 2960 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.44.30:
нива, собственост на Здравка Владимирова Стам
болийска, площ преди промяната: 952 кв. м, площ
след промяната: 948 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.44.31:
нива, собственост на Никола Игов Тасков, площ
преди промяната: 1135 кв. м, площ след промя
ната: 1132 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.44.32:
нива, собственост на Димитър Варадинов Митов,
площ преди промяната: 800 кв. м, площ след
промяната: 797 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.44.53:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, площ преди
промяната: 1327 кв. м, площ след промяната:
1326 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 67372.44.55:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, площ преди
промяната: 492 кв. м, площ след промяната:
487 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.44.56:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, площ преди
промяната: 225 кв. м, площ след промяната:
224 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.48.25:
нива, собственост на Йовчо Борисов Маринов,
площ преди промяната: 984 кв. м, площ след
промяната: 941 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.48.227:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, площ преди
промяната: 803 кв. м, площ след промяната:
792 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.49.27:
зеленчукова градина, собственост на Албена
Иванова Добрева, Цветко и Димитър Георгиеви
Жотеви, площ преди промяната: 510 кв. м, площ
след промяната: 452 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.49.28:
зеленчукова градина, собственост на Симеон Цвет
ков Георгиев, Иван Цветков Георгиев, Антоанета
Димитрова Василева, площ преди промяната:
228 кв. м, площ след промяната: 221 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.49.61:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, площ преди
промяната: 2861 кв. м, площ след промяната:
2820 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.50.62:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, площ преди
промяната: 7150 кв. м, площ след промяната:
7116 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.57.18:
нива, собственост на Григор Иванов Минков,
площ преди промяната: 2500 кв. м, площ след
промяната: 2495 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.57.19:
нива, собственост на „Агровитал партнърс“ – ООД,
Кръстан Соколов Рангелов, площ преди промяна
та: 1100 кв. м, площ след промяната: 1092 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.57.20:
нива, собственост на „Агровитал партнърс“ – ООД,
Димитър Соколов Рангелов, площ преди промя
ната: 3110 кв. м, площ след промяната: 3059 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.57.21:
нива, собственост на Влаинка Петрова Николова,
площ преди промяната: 2000 кв. м, площ след
промяната: 1945 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.57.22:
нива, собственост на Мариана Калоянова Геор
гиева, площ преди промяната: 2000 кв. м, площ
след промяната: 1926 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.57.23:
нива, собственост на Григор Иванов Минков,
площ преди промяната: 1804 кв. м, площ след
промяната: 1693 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.57.31:
нива, собственост на Трайчо Гацев Димитров,
площ преди промяната: 16 301 кв. м, площ след
промяната: 16 247 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 67372.57.43:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, площ преди
промяната: 1641 кв. м, площ след промяната:
565 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.57.44: за
местен път, собственост на Община Сливница,
площ преди промяната: 10 125 кв. м, площ след
промяната: 10 086 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.57.45:
пасище, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 257 кв. м, площ след промя
ната: 253 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.58.1:
нива, собственост на Златка Герасимова Пате
ва, Рилка Герасимова Димитрова, Лазаринка
Герасимова Милушева, площ преди промяната:
3355 кв. м, площ след промяната: 3142 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.58.5:
нива, собственост на „Златуша“ – ЕАД, Илия Ден
ков Минков, площ преди промяната: 1026 кв. м,
площ след промяната: 1022 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.58.9:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 4326 кв. м, площ след промя
ната: 4152 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.58.12:
овощна градина, собственост на Евтим Иванов
Василев, площ преди промяната: 1177 кв. м, площ
след промяната: 1157 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.58.13:
овощна градина, собственост на Евелина Иванова
Симеонова, площ преди промяната: 1175 кв. м,
площ след промяната: 1157 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.58.14:
овощна градина, собственост на Димитрина
Борисова Герасимова, площ преди промяната:
1174 кв. м, площ след промяната: 1172 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.58.216:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, площ преди
промяната: 1444 кв. м, площ след промяната:
1389 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.60.1:
нива, собственост на „Агро Меи“ – ООД, Стоян
Лозанов Венев, площ преди промяната: 2501 кв. м,
площ след промяната: 2480 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.60.4:
нива, собственост на Тодор Петров Тодоров, Ка
линка Николова Иванова, площ преди промяната:
2501 кв. м, площ след промяната: 2441 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.60.5:
нива, собственост на Никола Кръстанов Антов,
площ преди промяната: 2500 кв. м, площ след
промяната: 2464 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.60.6:
нива, собственост на Милан Венев Гьорев, „Зла
туша“ – ЕАД, площ преди промяната: 1400 кв. м,
площ след промяната: 1399 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.60.28:
нива, собственост на Лозан Венев Гьорев, „Хай
ленд Г“ – ООД, площ преди промяната: 500 кв. м,
площ след промяната: 498 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.60.212:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, площ преди
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промяната: 2248 кв. м, площ след промяната:
1412 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.60.220:
нива, собственост на „Рахнев и синове“ – ЕООД,
площ преди промяната: 3777 кв. м, площ след
промяната: 3759 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.60.221:
нива, собственост на „Рахнев и синове“ – ЕООД,
площ преди промяната: 4202 кв. м, площ след
промяната: 4200 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.61.22:
нива, собственост на Аспарух Крумов Гаценов,
площ преди промяната: 3000 кв. м, площ след
промяната: 2969 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.61.31:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, площ преди
промяната: 589 кв. м, площ след промяната:
549 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.62.213:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, площ преди
промяната: 5872 кв. м, площ след промяната:
5863 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.74.56:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, площ преди
промяната: 6123 кв. м, площ след промяната:
6107 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.74.260:
скали, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 3912 кв. м, площ след промя
ната: 3540 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.74.263:
дере, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 2812 кв. м, площ след промя
ната: 2777 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.75.40:
нива, собственост на „Агробурел“ – ЕООД, площ
преди промяната: 700 кв. м, площ след промя
ната: 688 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.75.41:
нива, собственост на „Агробурел“ – ЕООД, площ
преди промяната: 699 кв. м, площ след промя
ната: 685 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.75.42:
нива, собственост на Костадин Найденов Влъч
ков, площ преди промяната: 700 кв. м, площ след
промяната: 687 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.76.10:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 777 кв. м, площ след промя
ната: 687 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.76.11:
нива, собственост на „Златуша“ – ЕАД, Васил
Гьорев Пешев, площ преди промяната: 2925 кв. м,
площ след промяната: 2917 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.76.39:
дере, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 946 кв. м, площ след промя
ната: 938 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.76.40:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 181 кв. м, площ след промя
ната: 64 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.76.41:
нива, собственост на Община Сливница, площ
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преди промяната: 447 кв. м, площ след промя
ната: 220 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.76.43:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 7223 кв. м, площ след промя
ната: 7197 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.76.45:
дере, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 877 кв. м, площ след промя
ната: 648 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.76.46:
водно течение, река, собственост на държава
та – МОСВ, площ преди промяната: 383 кв. м,
площ след промяната: 381 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.77.8:
нива, собственост на Тодор Йончев Пейчев,
площ преди промяната: 3498 кв. м, площ след
промяната: 3497 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.77.9:
нива, собственост на Костадин Варадинов Митов,
площ преди промяната: 3499 кв. м, площ след
промяната: 3467 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.91.64:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Община Сливница, площ преди промяната:
16 693 кв. м, площ след промяната: 16 550 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.92.305:
нива, няма данни за собственост, площ преди
промяната: 494 кв. м, площ след промяната:
493 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.92.306:
за местен път, собственост на Община Сливница,
площ преди промяната: 5187 кв. м, площ след
промяната: 5182 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.93.1:
нива, собственост на Григор Илиев Славков,
площ преди промяната: 600 кв. м, площ след
промяната: 473 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.93.2:
нива, собственост на Евлоги Илиев Славков,
площ преди промяната: 600 кв. м, площ след
промяната: 573 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.93.14:
нива, собственост на Александър Николов Ран
гелов, Василка Николова Владимирова, Емил
Николов Рангелов, Ронка Величкова Тоцева,
Виолета Величкова Зарева, Евгения Антонова
Михайлова, Георги Найденов Михайлов, Кирил
Николов Рангелов, Николай Михайлов Найде
нов, Стефан Николов Рангелов, Антон Михайлов
Найденов, Любомир Тодоров Секулов, Георги
Николов Рангелов, Цветанка Тодорова Секулова,
площ преди промяната: 3300 кв. м, площ след
промяната: 3142 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.93.17:
нива, собственост на Асен Лозанов Венев, площ
преди промяната: 2700 кв. м, площ след промя
ната: 2707 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.93.18:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 3302 кв. м, площ след промя
ната: 2904 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.93.19:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 1645 кв. м, площ след промя
ната: 1397 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 67372.93.22:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, площ преди
промяната: 6114 кв. м, площ след промяната:
5793 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.93.23:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, площ преди
промяната: 838 кв. м, площ след промяната:
825 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.99.281:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, площ преди
промяната: 3662 кв. м, площ след промяната:
3199 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.100.23:
нива, собственост на Величко Пунев Георгиев,
площ преди промяната: 6298 кв. м, площ след
промяната: 6146 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.104.1:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 57 кв. м, площ след промяната:
10 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.104.2:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 487 кв. м, площ след промя
ната: 289 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.104.4:
нива, собственост на Григор Иванов Минков,
площ преди промяната: 694 кв. м, площ след
промяната: 515 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.104.5:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 929 кв. м, площ след промя
ната: 807 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.104.6:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 365 кв. м, площ след промя
ната: 298 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.104.7:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 442 кв. м, площ след промя
ната: 353 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.104.8:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 452 кв. м, площ след промя
ната: 319 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.104.9:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 213 кв. м, площ след промя
ната: 127 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.104.10:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 414 кв. м, площ след промя
ната: 402 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.104.11:
нива, собственост на Емилия Младенова Слав
кова, площ преди промяната: 4075 кв. м, площ
след промяната: 3985 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.104.13:
дере, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 887 кв. м, площ след промя
ната: 834 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.104.14:
дере, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 365 кв. м, площ след промя
ната: 319 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 67372.104.15:
водно течение, река, собственост на държава
та – МОСВ, площ преди промяната: 506 кв. м,
площ след промяната: 471 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.105.1:
нива, собственост на Асен Василев Младенов,
Младен Василев Младенов, Валери Асенов Ва
силев, площ преди промяната: 847 кв. м, площ
след промяната: 779 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.105.2:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 109 кв. м, площ след промя
ната: 90 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.105.3:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 116 кв. м, площ след промя
ната: 111 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.105.4:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 391 кв. м, площ след промя
ната: 384 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.105.5:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 240 кв. м, площ след промя
ната: 180 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.105.6:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 139 кв. м, площ след промя
ната: 107 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.105.7:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 123 кв. м, площ след промя
ната: 90 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.105.8:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 256 кв. м, площ след промя
ната: 212 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.105.9:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 192 кв. м, площ след промя
ната: 173 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.105.10:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 245 кв. м, площ след промя
ната: 225 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.105.11:
нива, собственост на Марийка Иванова Матеева,
Анелия Иванова Матеева, площ преди промяната:
434 кв. м, площ след промяната: 399 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.105.12:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 294 кв. м, площ след промя
ната: 269 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.105.13:
нива, собственост на Анка Димитрова Богдано
ва, площ преди промяната: 481 кв. м, площ след
промяната: 468 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.105.14:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 371 кв. м, площ след промя
ната: 360 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.105.15:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 489 кв. м, площ след промя
ната: 461 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.105.16:
дере, собственост на Община Сливница, площ
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преди промяната: 4569 кв. м, площ след промя
ната: 4523 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.105.17:
дере, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 1039 кв. м, площ след промя
ната: 989 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.105.18:
водно течение, река, собственост на държава
та – МОСВ, площ преди промяната: 919 кв. м,
площ след промяната: 914 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.106.6:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 591 кв. м, площ след промя
ната: 567 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.106.7:
нива, собственост на Димитър Петров Шопов,
площ преди промяната: 846 кв. м, площ след
промяната: 831 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.106.8:
нива, собственост на Бойко Младенов Митов,
площ преди промяната: 420 кв. м, площ след
промяната: 387 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.107.9:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 649 кв. м, площ след промя
ната: 648 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.107.10:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 2018 кв. м, площ след промя
ната: 1713 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.107.11:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 1819 кв. м, площ след промя
ната: 1616 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.107.12:
нива, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 1067 кв. м, площ след промя
ната: 933 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.107.13:
нива, собственост на Васил Дойчинов Антов,
площ преди промяната: 1911 кв. м, площ след
промяната: 1645 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.108.1:
нива, собственост на Никола Лозанов Жотев,
площ преди промяната: 3699 кв. м, площ след
промяната: 3623 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.113.12:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Сливница, площ преди промяната: 10 721 кв. м,
площ след промяната: 10 236 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.131.51:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Евтим Николов Паунов, площ преди промяна
та: 2999 кв. м, площ след промяната: 2963 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.131.52:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Петкана Николова Милева, площ преди промя
ната: 2500 кв. м, площ след промяната: 2438 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.131.58:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на Костадин Виденов Колев, площ преди промя
ната: 3002 кв. м, площ след промяната: 3000 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.153.334:
за местен път, собственост на Община Сливница,
площ преди промяната: 14 451 кв. м, площ след
промяната: 14 389 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 67372.153.359:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Сливница, площ преди промяната: 3392 кв. м,
площ след промяната: 2905 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.153.426:
за друг вид застрояване, собственост на Община
Сливница, площ преди промяната: 96 460 кв. м,
площ след промяната: 95 821 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.158.277:
скали, собственост на Община Сливница, площ
преди промяната: 15 492 кв. м, площ след про
мяната: 15 233 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.500.1:
ниско застрояване (до 10 м), няма данни за соб
ственост, площ преди промяната: 2 966 397 кв. м,
площ след промяната: 2 979 173 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.99.73:
нива, собственост на Георги Стойков Иванов,
площ преди промяната: 4099 кв. м, площ след
промяната: 3728 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.99.81:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Сливница, площ преди
промяната: 3769 кв. м, площ след промяната:
3649 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 67372.99.286:
за местен път, собственост на Община Сливница,
площ преди промяната: 1196 кв. м, площ след
промяната: 1187 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта и
кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 67372.13.193:
площ: 5573 кв. м, за линии на релсов транспорт,
собственост на „Сливница – 1968“ – АД;
поземлен имот с идентификатор 67372.93.6:
площ: 16 897 кв. м, у таител, собственост на
„Сливница – 1968“ – АД;
поземлен имот с идентификатор 67372.93.24:
площ: 189 060 кв. м, за дърводобивната и дърво
обработващата промишленост, собственост на
„Сливница – 1968“ – АД;
поземлен имот с идентификатор 67372.104.16:
площ: 415 кв. м, дере, собственост на Община
Сливница;
сграда с идентификатор 67372.153.426.19: площ:
49 кв. м, жилищна сграда – еднофамилна, соб
ственост на Община Сливница;
поземлен имот с идентификатор 67372.104.3:
данни преди промяната: площ: 86 кв. м, нива,
собственост на Община Сливница,
поземлен имот с идентификатор 67372.99.92:
площ: 33 630 кв. м, за дърводобивната и дърво
обработващата промишленост, собственост на
„Сливница – 1968“ – АД.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об
народването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ЗАПОВЕД № КД-14-39
от 13 ноември 2019 г.
На основание чл. 53б, ал. 5, т. 2 ЗКИР във
връзка със заявление вх. № 09-93177/21.10.2019 г.
на СГКК – Търговище, и приложените към него
документи и материали, определени по чл. 58 и
75 от Наредба № РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ
за съдържанието, създаването и поддържането на
кадастралната карта и кадастралните регистри,
и за отстраняване на явна фактическа грешка
одобрявам изменението в кадастралната карта и
кадастралните регистри на с. Вардун, ЕК АТТЕ
10121, община Търговище, одобрени със Заповед
№ РД-18-447 от 2.10.2017 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, състоящо се във:
1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната
карта и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 10121.39.118:
площ: 1905 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10121.39.119:
площ: 802 кв. м, ливада, няма данни за соб
ственост;
поземлен имот с идентификатор 10121.54.146:
площ: 4110 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10121.54.147:
площ: 1212 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10121.67.120:
площ: 5132 кв. м, за друг поземлен имот за дви
жение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10121.67.121:
площ: 8975 кв. м, за друг поземлен имот за дви
жение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10121.67.122:
площ: 316 кв. м, за друг поземлен имот за дви
жение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10121.67.123:
площ: 240 кв. м, за друг поземлен имот за дви
жение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10121.9.266:
площ: 3336 кв. м, за друг вид водно течение, водна
площ, съоръжение, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10121.9.267:
площ: 21 733 кв. м, за друг вид водно течение,
водна площ, съоръжение, няма данни за соб
ственост;
поземлен имот с идентификатор 10121.9.268:
площ: 1935 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 10121.9.269:
площ: 1817 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 10121.304.513:
площ: 238 кв. м, за друг поземлен имот за дви
жение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10121.304.514:
площ: 856 кв. м, за друг поземлен имот за дви
жение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10121.304.515:
площ: 723 кв. м, за друг поземлен имот за дви
жение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10121.304.516:
площ: 18 038 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, няма данни за собственост;
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поземлен имот с идентификатор 10121.304.517:
площ: 1056 кв. м, за местен път, няма данни за
собственост;
поземлен имот с идентификатор 10121.13.213:
площ: 70 053 кв. м, за път от републиканската
пътна мрежа, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10121.13.214:
площ: 25 339 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10121.13.215:
площ: 3923 кв. м, за друг поземлен имот за дви
жение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10121.89.121:
площ: 2493 кв. м, ливада, няма данни за соб
ственост;
поземлен имот с идентификатор 10121.89.122:
площ: 31 845 кв. м, ливада, няма данни за соб
ственост.
2. Промяна в границите на съществуващи
обекти в кадастралната карта и кадастралните
регистри:
поземлен имот с идентификатор 10121.39.117:
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 16 514 кв. м, площ след промяната:
13 807 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.41.1:
нива, собственост на Росица Стойчева Стоянова,
площ преди промяната: 7098 кв. м, площ след
промяната: 7034 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.41.2:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 9437 кв. м,
площ след промяната: 9353 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.41.4:
нива, собственост на Петър Жечев Димитров,
площ преди промяната: 11 099 кв. м, площ след
промяната: 10 193 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.41.9:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 2700 кв. м,
площ след промяната: 2613 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.41.54:
нива, собственост на Бончо Добрев Кадънов,
площ преди промяната: 500 кв. м, площ след
промяната: 469 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.52.1:
нива, собственост на Иван Георгиев Бойчев,
площ преди промяната: 2400 кв. м, площ след
промяната: 2240 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.52.9:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 7307 кв. м,
площ след промяната: 6793 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.52.32:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 808 кв. м, площ след промяната:
155 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.52.33:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 4693 кв. м, площ след промяната:
4674 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.52.147:
изоставено трайно насаждение, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 6204 кв. м, площ
след промяната: 5344 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.52.267:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
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промяната: 2560 кв. м, площ след промяната:
276 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.54.4:
изоставена орна земя, ДПФ, площ преди промя
ната: 9198 кв. м, площ след промяната: 8627 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.65.31:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Атанаска Димитрова Владева, площ преди
промяната: 6789 кв. м, площ след промяната:
6743 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.65.43:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 3829 кв. м, площ
след промяната: 2584 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.65.48:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Йорданка Вълчева Зидарова, площ преди
промяната: 4719 кв. м, площ след промяната:
3980 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.65.53:
гори и храсти в земеделска земя, собственост
на Стоян Тенев Мангов, площ преди промяната:
10 369 кв. м, площ след промяната: 9805 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.65.135:
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 12 164 кв. м,
площ след промяната: 11 927 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.66.225:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 10 603 кв. м, площ след промяната:
10 578 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.67.118:
данни преди промяната: за местен път, собстве
ност на Община Търговище, площ 42 266 кв. м,
данни след промяната: за път от републиканската
пътна мрежа, собственост на Община Търговище,
площ 40 193 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.74.1:
пасище, ДПФ, площ преди промяната: 6378 кв. м,
площ след промяната: 5773 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.74.7:
пасище, собственост на Жечо Петров Радунов,
площ преди промяната: 12 998 кв. м, площ след
промяната: 12 366 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.74.17:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 11 755 кв. м, площ след промяната:
9818 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.74.20:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 1878 кв. м, площ след промяната:
1865 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.74.22:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 1052 кв. м, площ след промяната:
1025 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.85.2:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 63 554 кв. м, площ след промяната:
63 755 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.85.126:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗХ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната:
7107 кв. м, площ след промяната: 6906 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 10121.10.4:
овощна градина, собственост на Илиян Лазаров
Панайотов, площ преди промяната: 5199 кв. м,
площ след промяната: 5143 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.10.5:
овощна градина, собственост на Марийка Вла
дева Пенева, площ преди промяната: 5200 кв. м,
площ след промяната: 5091 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.10.6:
овощ на г ра д и на, собс т венос т на Йорда н к а
Йорданова Мартинова, площ преди промяната:
5199 кв. м, площ след промяната: 5156 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.304.30:
за селскостопански, горски, ведомствен път,
собственост на Община Търговище, площ преди
промяната: 2875 кв. м, площ след промяната:
1805 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.304.125:
за местен път, собственост на Община Търгови
ще, площ преди промяната: 48 536 кв. м, площ
след промяната: 31 245 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.304.499:
поляна, собственост на МЗХ – ДЛ/ДДС, площ
преди промяната: 50 790 кв. м, площ след про
мяната: 51 225 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.304.500:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗХ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната:
213 929 кв. м, площ след промяната: 213 908 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.13.28:
нива, собственост на „Ему“ – АД, площ преди
промяната: 1500 кв. м, площ след промяната:
1486 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.13.29:
нива, собственост на Евгени Вичев Томанов,
площ преди промяната: 1500 кв. м, площ след
промяната: 1437 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.13.30:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 1500 кв. м,
площ след промяната: 1401 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.13.31:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 1200 кв. м,
площ след промяната: 1110 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.13.32:
нива, собственост на „ЕМУ“ – АД, Харалан Ра
дев Стоянов, площ преди промяната: 1200 кв. м,
площ след промяната: 1118 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.13.33:
нива, собственост на Жечка Стоянова Късова,
площ преди промяната: 1100 кв. м, площ след
промяната: 1041 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.13.34:
нива, ДПФ, площ преди промяната: 1000 кв. м,
площ след промяната: 967 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.13.35:
нива, собственост на Светлана Маринова Пав
лова, площ преди промяната: 1000 кв. м, площ
след промяната: 996 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.71.3:
ливада, собственост на „Ставен“ – АД, площ
преди промяната: 6489 кв. м, площ след про
мяната: 5965 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.89.7:
изоставено трайно насаждение, земи по чл. 19
ЗСПЗЗ, площ преди промяната: 21 859 кв. м,
площ след промяната: 21 430 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 10121.117.311:
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди
промяната: 794 кв. м, площ след промяната:
460 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.118.317:
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, площ преди промя
ната: 317 кв. м, площ след промяната: 305 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.118.506:
голина, собственост на МЗХ – ДЛ/ДДС, площ
преди промяната: 4499 кв. м, площ след промя
ната: 3984 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.119.217:
друг вид дървопроизводителна гора, собственост
на МЗХ – ДЛ/ДДС, площ преди промяната:
163 519 кв. м, площ след промяната: 163 532 кв. м;
поземлен имот с идентификатор 10121.119.505:
голина, собственост на МЗХ – ДЛ/ДДС, площ
преди промяната: 17 381 кв. м, площ след про
мяната: 17 278 кв. м.
3. Заличени обекти от кадастралната карта
и кадастралните регистри:
поземлен имот с идентификатор 10121.54.10:
площ: 5611 кв. м, за селскостопански, горски, ве
домствен път, собственост на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 10121.9.197:
площ: 25 385 кв. м, за друг вид водно тече
ние, водна площ, съоръжение, собственост на
МЗГ – ХМС;
поземлен имот с идентификатор 10121.9.198:
площ: 6193 кв. м, за местен път, собственост на
Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 10121.13.176:
площ: 3408 кв. м, за селскостопански, горски, ве
домствен път, собственост на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 10121.13.212:
площ: 25 335 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10121.71.25:
площ: 3531 кв. м, за селскостопански, горски, ве
домствен път, собственост на Община Търговище;
поземлен имот с идентификатор 10121.71.120:
площ: 25 992 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10121.89.3:
площ: 2612 кв. м, за селскостопански, горски,
ведомствен път, собственост на Община Тър
говище;
поземлен имот с идентификатор 10121.89.5:
площ: 37 333 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;
поземлен имот с идентификатор 10121.89.120:
площ: 19 258 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, няма данни за собственост;
поземлен имот с идентификатор 10121.117.120:
площ: 13 837 кв. м, за друг поземлен имот за
движение и транспорт, няма данни за собственост.
Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35,
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
С ъгласно ч л. 53б, а л. 8 ЗК ИР за повед та
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от об
народването є в „Държавен вестник“ по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
административния съд по местонахождение на
имотите.
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Изпълнителен директор:
В. Коритарова
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ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 680
от 8 октомври 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 62а, ал. 3 от ЗУТ,
постъпило в общинската администрация – Ка
варна, заявление за одобряване на подробен
устройствен план с вх. № АБ-30-493/25.06.2019 г.
от Василий Селемет – пълномощник на Борис
Евгениев Комаров и Стоянка Захариева Комарова,
предвид изработен проект за подробен устрой
ствен план – изменение на плана за регулация на
гр. Каварна, в частта за УПИ VІІІ и УПИ Х – „За
озеленяване“, и тупик до УПИ VІІІ и УПИ ІХ
в кв. 148, Решение № 582 по протокол № 45 от
26.02.2019 г. на Общинския съвет – гр. Каварна,
издадено становище от РИОСВ – Варна, с изх.
№ 94-00-1047 (А1) от 4.06.2019 г., удостоверение за
приемане на проект за изменение на кадастрал
ната карта и кадастралните регистри с изх. № 2584159/11.04.2019 г., издадено от СГКК – Добрич,
становище на Експертния съвет по устройство
на територията – Каварна, изразено в протокол
№ 4 от 5.07.2019 г. в т. 7 и сключен предварителен
договор по чл. 15, ал. 3 и 5 от ЗУТ, Общинският
съвет – гр. Каварна, реши:
1. Разрешава промяна на предназначението
на 59 кв. м общинска собственост, част от УПИ
Х, отреден „За озеленяване“, в кв. 148 по регула
ционния план на гр. Каварна, община Каварна,
което не е реализирано в територия за техническа
инфраструктура – улична отсечка.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – изменение на плана за регулация на
гр. Каварна в частта за УПИ VІІІ и УПИ Х – „За
озеленяване“, и тупик до УПИ VІІІ и УПИ ІХ в
кв. 148, предвиждащ промяна на тупика, осигу
ряващ достъп до УПИ VІІІ и УПИ ІХ, кв. 148 по
регулационния план на гр. Каварна, който става
улична отсечка с ос от о.т. 2001 до о.т. 2006 за
сметка на част от УПИ Х, отреден „За озеленя
ване“, и изместване на северната регулационна
линия на УПИ VІІІ в северна посока към тупика.
3. Възлага на кмета на община Каварна да
извърши последващи действия съгласно закона.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ ре
шението подлежи на обжалване по реда на чл. 215,
ал. 1 от ЗУТ пред Административния съд – Доб
рич, чрез Общинския съвет – гр. Каварна.

9003

За председател:
Р. Димов

ОБЩИНА СОПОТ
РЕШЕНИЕ № 366
от 21 октомври 2019 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 от
ЗМСМА и чл. 127, ал. 6 във връзка с ал. 1, 2 и 3
от ЗУТ и изискванията на чл. 16 – 34 от Наред
ба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на
устройствените схеми и планове Общинският
съвет – гр. Сопот, реши:
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Одобрява общ устройствен план на община
Сопот (ОУП) с включени следните графични и
текстови материали, неразделна част от насто
ящото решение:
1. Текстови материали:
Приложение 1.1. – Обяснителна записка, в т.ч.
и приложените към нея:
1.1.1. – Приложение 1 – Правила и нормативи
за прилагане на ОУП;
1.1.2. – Приложение 2 – Изходна информация.
Приложение 1.2. – Доклад за изпълнение на
препоръките към предварителния проект на ОУП
на община Сопот.
2. Графични материали:
Приложение 2.1. – Общ устройствен план на
община Сопот (окончателен проект) 2 бр. схеми:
в мащаб 1:10 000 и в мащаб 1:25 000;
Приложение 2.2. – Опорен план към ОУП;
Приложение 2.3. – Схема на комуникационнотранспортна система;
Приложение 2.4. – Схема културно-историче
ско наследство;
Приложение 2.5. – Сборна схема на техниче
ската инфраструктура;
Приложение 2.6. – План-схема на електро
снабдяване;
Приложение 2.7. – План-схема на водоснаб
дяване;
Приложение 2.8. – Схема съобщения А1 (Мо
билтел);
Приложение 2.9. – Схема съобщения Виваком;
Приложение 2.10. – План-схема на канали
зация;
Приложение 2.11. – Схема за пространстве
ното развитие на елементите на територията на
общински център – Сопот.
Председател:
М. Кацарова

8952

54. – Министърът на енергетиката на ос
нование постъпило заявление за проучване на
подземни богатства във връзка с чл. 39, ал. 1,
т. 3 от Закона за подземните богатства открива
производство по предоставяне на разрешение за
проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства – строи
телни материали, в площ „Долен Дойнов рът“,
разположена в землището на с. Солник, община
Долни чифлик, област Варна, описана със след
ните гранични точки в координатна система
1970 г., зона 7:
№

X (m)

Y (m)

1.

4650705

9618075

2.

4650705

9618580

3.

4650500

9618580

4.

4650500

9618325

5.

4650630

9618325

6.

4650630

9618075

9060
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62. – Министърът на енергетиката на основа
ние постъпило заявление за проучване на подземни
богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалнооблицовъчни
материали, в площ „Крушево“, разположена в
землищата на с. Крушево, с. Дебрен и с. Ореше,
община Гърмен, област Благоевград, описана със
следните гранични точки в координатна система
БГС 2005, зона 35:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4611486

238425

2.

4612336

239051

3.

4611868

239462

4.

4611019

239652

5.

4610838

238948

6.

4610429

238916

7.

4609830

239127

8.

4609851

238607

9.

4610732

238614

9069
63. – Министърът на енергетиката на основа
ние постъпило заявление за проучване на подземни
богатства във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона
за подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за проучване на
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства – скалноoблицовъчни
материали, в площ „Ема“, разположена в земли
щата на селата Царевец и Кален, община Мездра,
област Враца, и описана със следните координати
в координатна система БГС 2005, зона 35:
№

Х (m)

Y (m)

1.

4787482

237435

2.

4787427

238634

3.

4785918

238566

4.

4785939

238096

5.

4786195

237977

6.

4786589

238125

7.

4786601

237866

8.

4787231

237894

9.

4787258

237285

9077
85. – Министърът на регионалното развитие и
благоустройството на основание чл. 149, ал. 1 от
Закона за устройство на територията (ЗУТ) съоб
щава, че е издал Разрешение за строеж № РС-113
от 21.11.2019 г. за обект: „Нова ВЛ 400 kV от п/ст
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„Марица-изток“ до п/ст „Неа Санта“ (Република
Гърция) на територията на Република България“,
на територията на област Хасково – община Си
меоновград, община Хасково, община Харманли,
област Кърджали – община Кърджали, община
Момчилград, община Кирково, с въвеждане на
следните етапи: Първи етап: Нова ВЛ 400 kV от
линеен портал на ОРУ в п/ст „Марица-изток“
до Репер R18 (стълб № 140); Втори етап: Нова
ВЛ 400 kV от Репер R18 (стълб № 140) до Репер
R43 (стълб № 288); Трети етап: Нова ВЛ 400 kV
от Репер R43 (стълб № 288) до стълб № 427, с
допуснато предварително изпълнение по реда
на чл. 60 от А дминистративнопроцесуални я
кодекс. Предварителното изпълнение може да
се обжалва пред Върховния административен
съд в 3-дневен срок от обнародването му чрез
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството. На основание чл. 215, ал. 1
и 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересованите лица пред Вър
ховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството.
8989
2. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Софи я, ди рек ци я
„Събиране“, съобщава, че на основание чл. 253
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
с постановление за възлагане на недвижим имот
№ С190022-091-0000942/18.11.2019 г. възлага на
„Централ форум“ – ООД, София, бул. Цар Бо
рис III № 41, партер, следния недвижим имот:
четириетажна административна сграда с иден
тификатор по кадастрална карта 68134.1001.892.7,
намираща се в София, Столична община, район
„Триадица“, бул. Акад. Ив. Евстатиев Гешов № 15
(предишно име на улицата – Димитър Несто
ров), със застроена площ 940 кв. м и 3760 кв. м
разгъната застроена площ по нотариален акт,
а по кадастрална карта 713 кв. м при граници
и съседи: изток – Военна болница, запад и се
вер – Клиника по професионални заболявания и
Център по хигиена, юг – Болница за белодробни
заболявания, заедно с идеални части от правото
на строеж върху дворното място, в което е по
строена, съставляващо имот с планоснимачен
номер № 9908 в кв. 387 по плана на гр. София,
местност Бул. България, и с идентификатор по
кадастрална карта 68134.1001.892.
9095
27. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – София, офис Кюстендил, на основание чл. 253 от ДОПК с по
становление за възлагане на недвижим имот
№ С190010-091-0000840/17.10.2019 г. възлага на
„Флоримис“ – ООД, ЕИК 202152667, адрес за
кореспонденция: София, ж.к. Сердика, бл. 16А,
вх. Е, ет. 7, ап. 121, следния недвижим имот:
сграда – механична работилница, масивна ед
ноетажна сграда със застроена площ 583 кв. м,
построена през 1984 г., площ 583 кв. м, придо
бит с договор за приватизация № РД-01-753 от
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3.06.2005 г., намиращ се в гр. Бобов дол, община
Бобов дол, област Кюстендил, м. Тепето, извън
регулацията на града, имот № 000179, при грани
ци на имота: имот № 000146 – открити въглища
на територия на „Мини Бобов дол“ – АД, имот
№ 000162 – път IV клас на община Бобов дол, и
имот № 000214 – залес, територия на МЗГ – ДЛ/
ДДС. Имотът е закупен за сумата 22 601,10 лв.
Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението за възлагане и същото е вписано
от съдията по вписванията при районния съд по
местонахождението на имота.
9093
113. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Пловдив, офис Стара
Загора, на основание чл. 253 от ДОПК с поста
новление № С190024-091-0000924/13.11.2019 г.
възлага на „Старт инвестмънт груп“ – ООД,
ЕИК 202288865, адрес за кореспонденция: Стара
Загора, бул. Цар Симеон Велики № 190, ет. 1,
ап. 3, следния недвижим имот: поземлен имот с
идентификатор 68850.523.5656 по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-65 от 30.05.2008 г. на изпъл
нителния директор на АГКК, изм. със Заповед
№ КД-14-24-204 от 23.05.2012 г. на началника на
СГКК – Стара Загора, намиращ се в Стара Заго
ра, община Стара Загора, област Стара Загора,
кв. Индустриален, с площ 2576 кв. м, при трайно
предназначение на територията: урбанизирана;
начин на трайно ползване: за друг вид произ
водствен, складов обект; стар индентификатор:
68850.523.297; 68850.523.999; номер по предходен
план: 5343, кв. 13, парцел: СХХХV, СХХХVІ,
СХХХVІІ; съседи: 68850.523.302, 68850.523.296,
68850.523.306, за сумата 48 120 лв.
9094
11. – Стопанската академия „Д. А. Ценов“ –
Свищов, обявява конкурс за академична длъжност
доцент по област на висше образование 3. Соци
ални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.8. Икономика, научна специалност
„Икономика и управление (търговия)“ – един, за
нуждите на катедра „Търговски бизнес“ със срок
2 месеца от датата на обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се подават в отдел „Докто
рантура и академично развитие“, тел. 0631/66362.
9088
27. – Техническият у ниверситет – София,
обявява конкурси за: Факултета по електроника
и автоматика в Пловдив за професор, висше
училище, в професионално направление 5.3.
Комуникационна и компютърна техника, специ
алност „Автоматизирани системи за обработка
на информация и управление“ – един, за нуждите
на катедра „Компютърни системи и технологии“,
и за Факултета по машиностроене и уредостроене
в Пловдив за главни асистенти, висше училище,
в професионално направление 5.1. Машинно
инженерство, специалност „Металорежещи ма
шини и системи“ – един, за нуждите на катедра
„Машиностроителна техника и технологии“; в
професионално направление 4.5. Математика,
специалност „Математическо моделиране и при
ложение в математиката“ – един, за нуждите на
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катедра „Математика, физика, химия“, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи се приемат във Филиала на
Техническия университет – София, в Пловдив,
ул. Цанко Дюстабанов № 25, тел. 032/659 552.
8931
21. – Медицинският университет – София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурс
за заемане на академичната длъжност главен
асистент – един, в област на висше образование
7. Здравеопазване и спорт, професионално на
правление 7.2. Дентална медицина, научна спе
циалност „Терапевтична дентална медицина“, за
нуждите на катедра „Консервативно зъболечение“
със срок 2 месеца от обнародването на обявата
в „Държавен вестник“. Прием на документи – в
деканата на Факултета по дентална медицина,
ул. Св. Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до
12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.
9089
5. – Югозападният университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, обявява конкурс за заемане на
академичната длъжност доцент по професионално
направление 5.3. Комуникационна и компютърна
техника (Компютърно моделиране с приложение
в природните науки) – един. Срок за подаване
на документи – 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в ректората,
ет. 1, стая 106, тел. (073) 588 566.
8998
12. – Медицинският университет – Плевен,
обявява конкурс за професор в област на висше
образование 7. Здравеопазване и спорт, профе
сионално направление 7.1. Медицина, по научна
специалност „Кардиология“ – един, в Научноиз
следователския институт със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки и
документи – Медицински университет – Плевен,
ул. Кл. Охридски № 1, ректорат, ет. 1, научен
секретар, стая 139, тел. 064/884-172.
9068
769. – Висшето училище по застраховане и
финанси (ВУЗФ) – София, обявява конкурс за
заемане на академичната длъжност професор
по научното направление Право (Финансово
и данъчно право) – един, със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Справки
и документи: ВУЗФ, София, кв. Овча купел,
ул. Гусла № 1, тел. 02/4015824.
9042
676. – Институтът за исторически изследвания
при БАН – София, обявява конкурс за заемане
на академичната длъжност главен асистент в
професионално направление 2.2. История и ар
хеология, научна специалност „Нова и най-нова
обща история“ („Американската публична дипло
мация след Втората световна война“) за нуждите
на секция „История на света и международните
отношения в ново и най-ново време“ със срок 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Условията за участие в конкурса са определени в
Правилника за условията и реда за придобиване
на научни степени и за заемане на академични
длъжности в Института за исторически изслед
вания при БАН, достъпен на сайта на институ
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та – http://ihist.bas.bg/. Документи се приемат от
зав.-отдел „Човешки ресурси“ в ИИстИ – БАН,
1113 София, бул. Шипченски проход № 52, бл. 17,
ет. 2, тел. 0899 09 02 16.
8932
625. – Институтът по електрохимия и енергийни системи при БАН – София, обявява два
конкурса за заемане на академичната длъжност
главен асистент по професионално направление
4.2. Химически науки: научна специалност 01.05.14.
Електрохимия (вкл. химически източници на тока)
за нуждите на секция „Електрохимия на лити
евите елементи“ и научна специалност 01.05.05.
Физикохимия за нуждите на секция „Твърди
електролити“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да
подават документи за участие в канцеларията на
Института по електрохимия и енергийни системи
при БАН, София, ул. Акад. Георги Бончев, бл. 10,
стая 202, тел. 02/979 27 55.
8945
96. – Агенцията по геодезия, картография
и кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР
съобщава, че започва производство по измене
ние на кадастралната карта и кадастралните
регистри за отстраняване на явна фактическа
грешка въз основа на проекти, изработени от
правоспособно лице по ЗК ИР. Изменението
засяга поземлени имоти с идентификатори: за
с. Ново Паничарево, община Приморско – 52129.25.7,
52129.25.400, 52129.25.401, 52129.133.24, 52129.133.25,
52129.133.28, 52129.133.29, 52129.133.36, 52129.133.38,
52129.133.309, 52129.133.318, 52129.133.428, 52129.134.19,
52129.134.61, 52129.143.1, 52129.143.4, 52129.143.5,
52129.143.6, 52129.143.29, 52129.143.36, 52129.143.38,
52129.143.41, 52129.143.42, 52129.143.43, 52129.143.44,
52129.143.46, 52129.143.48, 52129.143.49, 52129.143.291,
52129.143.299, 52129.143.301, 52129.152.23, 52129.152.24,
52129.152.25, 52129.152.27, 52129.152.28, 52129.152.29,
52129.152.30, 52129.152.31, 52129.152.62, 52129.152.63,
52129.152.75, 52129.152.79, 52129.152.81, 52129.152.470,
52129.152.485, 52129.152.489, 52129.153.2, 52129.153.3,
52129.153.4, 52129.153.5, 52129.153.13, 52129.153.17,
52129.154.7, 52129.154.451, 52129.155.14, 52129.155.15,
52129.156.29, 52129.156.44, 52129.156.60, 52129.156.383,
52129.156.390, 52129.156.473, 52129.157.25, 52129.157.26,
52129.157.27, 52129.157.28, 52129.157.31, 52129.157.474,
52129.157.478, 52129.157.487, 52129.158.16, 52129.158.17,
52129.158.491, 52129.158.495, 52129.159.5, 52129.159.6,
52129.159.7, 52129.159.496, 52129.159.499, 52129.159.500,
52129.160.601, 52129.160.603, 52129.160.606, 52129.162.1,
52129.162.324, 52129.162.325, 52129.171.101, 52129.176.1,
52129.182.1, 52129.187.1, 52129.189.1, 52129.189.3,
52129.189.623, 52129.189.625, 52129.189.626, 52129.194.1,
52129.194.1.1, 52129.195.1, 52129.195.2, 52129.206.1,
52129.207.1, 52129.208.1, 52129.208.645, 52129.209.1,
52129.210.1, 52129.211.1, 52129.214.1, 52129.214.641,
52129.214.643, 52129.214.644, 52129.215.1, 52129.216.1,
52129.217.1, 52129.217.642, 52129.222.1, 52129.222.2,
52129.223.1, 52129.223.638, 52129.224.1, 52129.225.1,
52129.225.637, 52129.226.3, 52129.226.633, 52129.226.634,
52129.229.1, 52129.234.1, 52129.235.4, 52129.235.630,
52129.235.637, 52129.236.2, 52129.236.635, 52129.237.1,
52129.237.2, 52129.237.632, 52129.238.631, 52129.240.1,
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52129.241.1, 52129.242.1, 52129.244.1, 52129.245.6,
52129.245.10; за с. Писменово, община Приморско – 56513.5.1, 56513.5.4, 56513.9.11, 56513.12.5,
56513.12.6, 56513.12.7, 56513.12.15, 56513.12.16,
56513.12.21, 56513.13.171, 56513.15.10, 56513.15.12,
56513.15.13, 56513.15.14, 56513.15.15, 56513.15.16,
56513.16.8, 56513.16.50, 56513.16.309, 56513.25.13,
56513.27. 5, 56513.27.7, 56513.27.8 , 56513.27.9,
56513.27.10, 56513.28.1, 56513.28.3, 56513.28.4,
56513.29.7, 56513.29.9, 56513.35.4, 56513.38.15,
56513.38.26, 56513.38.28, 56513.38.52, 56513.38.56,
56513.38.57, 56513.38.58, 56513.38.213, 56513.38.215,
56513.38.216, 56513.38.224, 56513.38.227, 56513.56.35,
56513.56.36, 56513.67.23; за с. Ясна поляна, община Приморско – 87655.1.1, 87655.5.12, 87655.5.13,
87655.5.22, 87655.5.33, 87655.6.2, 87655.6.15, 87655.7.13,
87655.16.20, 87655.51.10, 87655.51.12, 87655.51.13,
87655.51.23, 87655.51.26, 87655.51.28, 87655.51.29,
87655.51.32, 87655.51.33. Проектите за изменение
се намират в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Бургас. В 14-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ заинтересова
ните лица могат да се запознаят с проектите и
да изразят писмено становище с представяне на
доказателства.
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97. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съоб
щава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за с. Дичин, община Велико Търново – 21244.41.11, 21244.53.112, 21244.53.228,
21244.53.230, 21244.53.234, 21244.57.225, 21244.78.211,
21244.81.213, 21244.81.216, 21244.82.83, 21244.82.84,
21244.82.90, 21244.82.216, 21244.91.258, 21244.101.296,
21 2 4 4.101. 2 9 7, 21 2 4 4.101. 3 0 6 , 21 2 4 4.101. 3 0 7,
21 2 4 4 .101. 311 , 21 2 4 4 .101. 31 2 , 21 2 4 4 .101. 331 ,
21 2 4 4 .101.9 0 6 , 21 2 4 4 .101.91 2 , 21 2 4 4 .101.91 5,
21244.101.931, 21244.101.996, 21244.127.119; за с. Леденик , община Велик о Търново – 432 53.18 .9,
43253.18.10, 43253.18.12, 43253.18.32, 43253.18.33,
43253.20.4, 43253.20.23, 43253.21.26, 43253.21.135,
43253.22.3, 43253.22.4, 43253.22.6, 43253.27.12,
43253.27.27, 43253.29.1, 43253.29.856, 43253.30.202,
43253.86.278, 43253.86.282, 43253.86.869, 43253.88.21,
43253.105.2, 43253.201.335, 43253.205.231, 43253.205.241,
43253.205.242, 43253.210.47, 43253.210.147, 43253.224.4,
43253.224.6, 43253.341.202, 43253.341.204, 43253.341.347,
43253.341.389, 43253.350.5, 43253.350.9; за с. Русаля,
община Велико Търново – 63416.12.49, 63416.12.50,
63416.17.51, 63416.17.52, 63416.18.44, 63416.18.45,
63416.18.46, 63416.18.47, 63416.18.48, 63416.19.1,
63416.19.2, 63416.19.3, 63416.19.24, 63416.19.25,
63416.19.26, 63416.19.28, 63416.19.36, 63416.21.59,
63416.21.78, 63416.21.80, 63416.22.2, 63416.22.16,
63416.22.24, 63416.22.26, 63416.22.27, 63416.22.28,
63416.22.29, 63416.22.32, 63416.23.10, 63416.23.13,
63416.23.50, 63416.23.57, 63416.23.58, 63416.24.1,
63416.24.2, 63416.24.27, 63416.24.28, 63416.24.70,
63416.24.73, 63416.30.21, 63416.30.22, 63416.30.30,
63416.30.58, 63416.30.59, 63416.30.60, 63416.30.71,
63416.31.25, 63416.31.45, 63416.31.47, 63416.31.48,
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63416.31.49, 63416.31.62, 63416.31.63, 63416.37.58,
63416.37.74, 63416.37.88, 63416.37.90, 63416.37.93,
63416.37.94, 63416.37.96, 63416.37.100, 63416.38.2,
63416.38.15, 63416.39.92, 63416.39.93, 63416.39.95,
63416.39.98, 63416.40.1, 63416.40.3, 63416.40.13,
63416.40.14, 63416.40.15, 63416.42.11, 63416.42.41,
63416.46.1, 63416.46.12, 63416.46.13, 63416.46.14,
63416.46.15, 63416.46.18, 63416.46.74, 63416.46.80,
63416.47.77, 63416.49.1, 63416.49.5, 63416.49.6,
63416.49.7, 63416.49.10, 63416.49.19, 63416.49.20,
63416.49.27, 63416.49.28, 63416.49.31, 63416.49.32,
63416.49.33, 63416.49.34, 63416.65.53, 63416.79.21,
63416.79.22, 63416.82.1, 63416.82.7, 63416.82.16,
63416.150.49; за с. Хотница, община Велико Търново – 77356.38.4, 77356.38.264, 77356.38.807, 77356.50.5,
77356.50.6, 77356.51.177, 77356.58.7, 77356.58.8,
77356.58.10, 77356.58.11, 77356.58.12, 77356.58.13,
77356.58.14, 77356.58.15, 77356.58.16, 77356.58.100,
77356.58.234, 77356.58.405, 77356.58.759, 77356.58.988,
77356.58.991, 77356.60.20, 77356.60.21, 77356.64.1,
77356.64.29, 77356.65.1, 77356.65.10, 77356.65.11,
77356.65.21, 77356.71.4, 77356.71.5, 77356.71.7,
77356.71.765, 77356.79.23, 77356.79.409, 77356.91.2,
77356.91.3, 77356.91.24, 77356.91.372, 77356.102.2,
77356.102.9, 77356.102.10, 77356.102.320, 77356.106.1,
77356.106.812, 77356.116.33, 77356.146.9, 77356.151.1,
77356.151.54, 77356.151.100, 77356.151.200, 77356.152.3,
77356.152.5, 77356.162.2, 77356.162.264, 77356.162.269,
77356.163.1, 77356.165.2, 77356.165.5, 77356.166.187,
7 7 356 .16 6 .18 8 , 7 7 35 6 .16 8 .4 8 8 , 7 7 35 6 .16 8 .491 ,
7 7 35 6 . 2 0 6 .1 2 , 7 7 35 6 . 2 0 6 . 43 6 , 7 7 35 6 . 2 0 6 . 43 7,
77356.206.438, 77356.206.636; за гр. Горна Оряховица, община Горна Оряховица – 16359.10.2, 16359.10.4,
16359.10.7, 16359.10.11, 16359.10.16, 16359.10.21,
16359.10.22, 16359.10.42, 16359.10.285, 16359.11.2,
16359.11.18, 16359.11.23, 16359.11.32, 16359.11.34,
16359.11.41, 16359.11.43, 16359.11.44, 16359.11.46,
16359.11.5, 16359.11.99, 16359.11.184, 16359.11.185,
16359.11.186, 16359.11.187, 16359.11.188, 16359.11.189,
16359.11.190, 16359.11.191, 16359.11.192, 16359.11.198,
16359.11.199, 16359.11.2, 16359.11.99, 16359.11.194,
16359.11.201, 16359.11.202, 16359.11.203, 16359.11.272,
16359.11.300, 16359.11.330, 16359.11.331, 16359.11.333,
16359.11.384, 16359.11.385, 16359.11.386, 16359.11.387,
16359.11.388, 16359.11.389, 16359.11.390, 16359.11.391,
16359.11.392, 16359.11.399, 16359.11.400, 16359.11.401,
16359.11.492, 16359.11.500, 16359.11.600, 16359.11.699,
16359.11.703, 16359.12.147, 16359.14.187, 16359.14.207,
16359.14.208, 16359.14.355, 16359.14.720, 16359.14.763,
16359.14.774, 16359.14.782, 16359.15.17, 16359.15.23,
16359.15.200, 16359.15.202, 16359.15.242, 16359.15.247,
16359.15.248, 16359.15.361, 16359.15.746, 16359.15.756,
16359.15.758, 16359.15.759, 16359.15.761, 16359.15.762,
16359.16.260, 16359.20.384, 16359.24.152, 16359.24.559,
16359.25.299, 16359.25.315, 16359.25.667, 16359.26.280,
16359.30.32, 16359.30.66, 16359.31.29, 16359.31.58,
16359.32.4, 16359.32.45, 16359.33.66, 16359.33.112,
16359.33.126, 16359.33.130, 16359.33.131, 16359.33.132,
16359.33.343, 16359.35.1, 16359.35.2, 16359.35.3,
16359.35.4, 16359.35.5, 16359.35.151, 16359.35.154,
16359.35.156, 16359.36.24, 16359.36.406, 16359.36.407,
16359.39.153, 16359.40.201, 16359.40.356, 16359.46.397,
16 359.7 0 .1 531 , 16 359.7 0 .1 5 61 , 16 359.7 0 . 3 0 0 0 ,
16 359.7 0 .76 0 6 , 16 359.7 0 .76 6 4 , 16 359.7 0 .76 6 5,
16 3 59.7 0 .767 3 , 16 3 59.71 .1 510 , 16 3 59.71 .1 52 8 ,
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16 3 59.71 .76 0 9, 16 3 59.71 .7611 , 16 3 59.71 .76 2 5 ,
16359.71.7659, 16359.74.1858, 16359.82.337, 16359.232.2,
16359.232.5, 16359.232.6, 16359.233.1, 16359.233.2,
16359.242.1, 16359.242.2, 16359.242.3, 16359.506.5,
16359.519.133, 16359.519.134; за с. Крушето, община
Горна Оряховица – 40172.260.35, 40172.260.44,
4 017 2 . 2 6 0 .10 6 , 4 017 2 . 2 7 0 . 2 6 , 4 017 2 . 2 7 0 .10 5,
40172.290.30, 40172.290.40, 40172.300.40, 40172.330.32,
4 017 2 . 33 0 .7 2 , 4 017 2 . 33 0 .10 4 , 4 017 2 . 33 0 .1 3 9,
4 017 2 . 4 5 0 .9 8 , 4 017 2 . 4 5 0 .1 3 6 , 4 017 2 . 4 5 0 . 2 2 2 ,
4 017 2 .47 0 .111 , 4 017 2 . 52 0 .111 , 4 017 2 . 52 0 . 2 4 0 ,
4 017 2 . 52 0 . 2 41 , 4 017 2 . 52 0 . 2 42 , 4 017 2 .76 0 .9 8 ,
40172.760.136, 40172.800.174; за с. Поликраище, община Горна Оряховица – 57217.122.18, 57217.124.138,
57 217.1 2 4 . 210 , 57 217. 2 2 0 . 2 9 0 , 57 217. 2 2 0 . 2 9 5,
57217.220.913, 57217.222.215; за с. Правда, община
Горна Оряховица – 57981.1.30, 57981.1.32, 57981.1.35,
57981.1.37, 57981.1.45, 57981.1.50, 57981.1.51, 57981.1.88,
57981.200.14, 57981.240.45, 57981.250.45, 57981.330.47,
57981.330.53, 57981.330.1, 57981.330.52, 57981.330.53,
57981.330.56, 57981.330.62, 57981.330.63, 57981.330.64,
57981.330.65, 57981.330.77, 57981.355.9, 57981.355.10,
57981.355.15, 57981.355.16, 57981.355.17; за с. Първомайци, община Горна Оряховица – 59094.10.1,
59094.13.14, 59094.13.15, 59094.13.64, 59094.13.108,
59094.14.28, 59094.14.29, 59094.14.30, 59094.14.31,
59094.14.32, 59094.14.33, 59094.14.64, 59094.15.3,
59094.15.24, 59094.15.25, 59094.15.28, 59094.15.29,
59094.15.64, 59094.15.108, 59094.15.119, 59094.16.64,
59094.16.68, 59094.17.124, 59094.17.142, 59094.18.8,
59094.18.54, 59094.18.55, 59094.18.134, 59094.18.142,
59094.32.150, 59094.36.29, 59094.36.120, 59094.36.143,
59094.36.162, 59094.37.33, 59094.37.64, 59094.37.107,
59094.37.120, 59094.38.163, 59094.41.163, 59094.44.120,
59094.51.120, 59094.53.220, 59094.53.229, 59094.54.1,
59094.54.2, 59094.54.3, 59094.54.4, 59094.54.15,
59094.54.28, 59094.54.29, 59094.54.120, 59094.54.123,
59094.54.142, 59094.54.153, 59094.56.1, 59094.56.9,
59094.63.35, 59094.64.1, 59094.64.2, 59094.64.3,
59094.64.4, 59094.64.18, 59094.64.20, 59094.68.1,
59094.69.1, 59094.69.2, 59094.69.3, 59094.69.27,
59094.69.28, 59094.69.29, 59094.69.87, 59094.69.120,
59094.70.27, 59094.70.28, 59094.70.88, 59094.75.16,
59094.106.3, 59094.106.4, 59094.106.5, 59094.106.6,
59094.106.26, 59094.106.119, 59094.107.10, 59094.107.11,
59094.107.12, 59094.107.18, 59094.107.19, 59094.107.120,
59094.108.20, 59094.108.21, 59094.109.1, 59094.109.2,
59094.109.3, 59094.109.4, 59094.109.5, 59094.109.7,
59094.109.35, 59094.109.36, 59094.109.90, 59094.117.2,
59094.117.3, 59094.117.4, 59094.117.5, 59094.117.6,
59094.117.7, 59094.117.8, 59094.117.9, 59094.117.10,
59094.117.11, 59094.117.12, 59094.117.13, 59094.117.14,
59094.117.15, 59094.117.16, 59094.117.17, 59094.117.18,
59094.117.19, 59094.117.20, 59094.117.21, 59094.117.23,
59094.117.24, 59094.117.64, 59094.117.122, 59094.122.350,
59094.122.352, 59094.125.167, 59094.125.169. Проек
тите за изменение се намират в Службата по
геодезия, картография и кадастър – Велико Тър
ново. В 14-дневен срок от обнародването в „Дър
жавен вестник“ заинтересованите лица могат да
се запознаят с проектите и да изразят писмено
становище с представяне на доказателства.
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99. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съоб
щава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за с. Ботево, община
Вълчедръм – 05852.13.21, 05852.13.117, 05852.14.13,
05852.14.14, 05852.15.1, 05852.15.2, 05852.15.3,
05852.15.4, 05852.15.16, 05852.15.35, 05852.15.130,
05852.15.155, 05852.19.33, 05852.20.4, 05852.20.5,
05852.20.6, 05852.20.7, 05852.20.9, 05852.20.63,
05852.20.82, 05852.20.83, 05852.20.85, 05852.20.86,
05852.20.133, 05852.20.152, 05852.21.157, 05852.21.200,
05852.33.3, 05852.33.4, 05852.33.5, 05852.33.7,
05852.33.160, 05852.33.200, 05852.42.123, 05852.42.160;
за гр. Вълчедръм, община Вълчедръм – 12543.11.418,
12543.13.1, 12543.13.66, 12543.13.264, 12543.13.601,
12543.19.260, 12543.60.142, 12543.60.383, 12543.60.384,
12543.60.385, 12543.60.386, 12543.110.2, 12543.110.128,
1 2 5 43.110 .176 , 1 2 5 43.110 .17 7, 1 2 5 43.110 . 2 2 8 ,
1 2 5 43.110 . 3 42 , 1 2 5 43.110 . 3 4 8 , 1 2 5 43.110 . 3 49,
1 2 5 43.110 .416 , 1 2 5 43.110 . 5 0 8 , 1 2 5 43.110 . 5 0 9,
1 2 5 43.110 . 511 , 1 2 5 43.110 . 52 5, 1 2 5 43.117. 2 2 0 ,
12543.117.221, 12543.117.230, 12543.117.231, 12543.120.1,
1 2 5 43.1 2 6 .18 2 , 1 2 5 43.1 2 7. 31 5, 1 2 5 43.1 2 7.4 0 3,
1 2 5 43.1 3 2 . 2 2 5 , 1 2 5 43.1 3 2 . 2 4 0 , 1 2 5 43.1 3 9.10 ,
12543.139.50, 12543.139.232, 12543.140.50, 12543.148.11,
12543.148.12, 12543.148.13, 12543.148.14, 12543.148.20,
12543.148.30, 12543.148.60, 12543.148.70, 12543.148.72,
12543.148.73, 12543.148.80, 12543.148.110, 12543.148.120,
1 2 5 43.14 8 .1 3 0 , 1 2 5 43.14 8 . 2 2 2 , 1 2 5 43.14 8 . 2 32 ,
12543.149.20, 12543.149.40, 12543.149.61, 12543.149.63,
12543.149.64, 12543.149.70, 12543.149.81, 12543.149.82,
1 2 5 43.14 9.10 0 , 1 2 5 43.14 9.111 , 1 2 5 43.14 9.11 2 ,
1 2 5 43.14 9.11 3 , 1 2 5 43.14 9.1 2 0 , 1 2 5 43.14 9.1 31 ,
12543.149.222, 12543.166.40, 12543.166.50, 12543.166.52,
12543.166.53, 12543.166.54, 12543.166.60, 12543.166.71,
12543.166.72, 12543.166.73, 12543.166.74, 12543.166.75,
12543.166.93, 12543.166.94, 12543.166.95, 12543.166.96,
1 2 5 43.16 6 .1 2 0 , 1 2 5 43.16 6 .1 21 , 1 2 5 43.16 6 .161 ,
12543.166.225, 12543.167.10, 12543.167.20, 12543.167.31,
12543.167.32, 12543.167.33, 12543.167.36, 12543.167.37,
12543.167.38, 12543.167.40, 12543.167.51, 12543.167.52,
12543.167.62, 12543.167.63, 12543.167.64, 12543.167.71,
12543.167.72, 12543.167.80, 12543.167.170, 12543.167.171,
12543.167.172, 12543.167.173, 12543.184.10, 12543.184.21,
12543.184.22, 12543.184.23, 12543.184.30, 12543.184.32,
12543.184.40, 12543.184.50, 12543.184.70, 12543.184.80,
1 2 5 43.18 4 .10 0 , 1 2 5 43.18 4 .10 2 , 1 2 5 43.18 4 .110 ,
1 2 5 43.18 4 .1 32 , 1 2 5 43.18 4 .1 33, 1 2 5 43.18 4 .1 3 4 ,
1 2 5 43.18 4 .14 0 , 1 2 5 43.18 4 .1 51 , 1 2 5 43.18 4 .1 52 ,
12543.184.225, 12543.184.255, 12543.185.11, 12543.185.12,
12543.185.13, 12543.185.41, 12543.185.42, 12543.185.43,
12543.185.50, 12543.185.52, 12543.185.53, 12543.185.61,
12543.185.63, 12543.185.64, 12543.185.70, 12543.185.81,
12543.185.82, 12543.185.91, 12543.185.92, 12543.185.110,
1 2 5 43.18 5.1 3 0 , 1 2 5 43.18 5.14 0 , 1 2 5 43.18 5.16 0 ,
1 2 5 43.18 5.17 0 , 1 2 5 43.18 5.18 0 , 1 2 5 43.18 5.1 9 0 ,
1 2 5 43.18 5.1 91 , 1 2 5 43.18 5.1 9 2 , 1 2 5 43.18 5.1 9 5,
1 2 5 43.18 5. 2 0 0 , 1 2 5 43.18 5. 210 , 1 2 5 43.18 5. 2 55,
12543.200.21, 12543.200.41, 12543.200.42, 12543.200.43,
1 2 5 43. 2 0 0 . 6 0 , 1 2 5 43. 2 0 0 .111 , 1 2 5 43. 2 0 0 .11 2 ,
1 2 5 43. 2 0 0.14 0 , 1 2 5 43. 2 0 0.1 51, 1 2 5 43. 2 0 0.1 52 ,
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12543.200.160, 12543.201.10, 12543.201.30, 12543.201.50,
12543.201.60, 12543.201.81, 12543.201.82, 12543.201.83,
12543.201.91, 12543.201.92, 12543.201.101, 12543.201.102,
1 2 5 43. 2 01.10 3, 1 2 5 43. 2 01.10 4 , 1 2 5 43. 2 01.10 5,
1 2 5 43. 2 01.10 6 , 1 2 5 43. 2 01.10 7, 1 2 5 43. 2 01.10 8 ,
1 2 5 43. 2 01.10 9, 1 2 5 43. 2 01.111 , 1 2 5 43. 2 01.11 2 ,
1 2 5 43. 2 01.11 5, 1 2 5 43. 2 01.116 , 1 2 5 43. 2 01.1 21 ,
1 2 5 43. 2 01.141 , 1 2 5 43. 2 01.142 , 1 2 5 43. 2 01.143 ,
1 2 5 43. 2 01.1 51 , 1 2 5 43. 2 01.1 52 , 1 2 5 43. 2 01.1 53,
1 2 5 43. 2 01.1 5 4 , 1 2 5 43. 2 01.1 55, 1 2 5 43. 2 01. 2 37,
12543.216.10, 12543.216.21, 12543.216.22, 12543.216.30,
12543.216.41, 12543.216.42, 12543.216.43, 12543.216.50,
12543.216.60, 12543.216.80, 12543.216.91, 12543.216.92,
1 2 5 43. 216 .101 , 1 2 5 43. 216 .10 3 , 1 2 5 43. 216 .10 4 ,
1 2 5 43. 216 .10 5, 1 2 5 43. 216 .10 6 , 1 2 5 43. 216 .110 ,
12543.217.13, 12543.217.14, 12543.217.15, 12543.217.16,
12543.217.17, 12543.217.20, 12543.217.31, 12543.217.40,
12543.217.42, 12543.217.50, 12543.217.61, 12543.217.62,
1 2 5 4 3 . 217. 8 0 , 1 2 5 4 3 . 217.10 0 , 1 2 5 4 3 . 217.110 ,
1 2 5 43. 217.1 21 , 1 2 5 43. 217.1 2 2 , 1 2 5 43. 217.1 2 3 ,
1 2 5 43. 217.1 3 0 , 1 2 5 43. 217. 2 37, 1 2 5 43. 516 . 2 2 5,
12543.516.630, 12543.517.2, 12543.517.33, 12543.602.521,
1 2 5 43.711.10 5, 1 2 5 43.711.175, 1 2 5 43.711.176 ,
1 2 5 43. 8 0 0 .76 , 1 2 5 43. 8 0 0 .11 3 , 1 2 5 43. 8 0 0 . 210 ,
12543.800.417, 12543.800.419, 12543.801.1, 12543.801.2,
12543.801.36, 12543.801.37, 12543.801.38, 12543.801.43,
12543.801.44, 12543.801.45, 12543.801.46, 12543.801.57,
12543.801.61, 12543.801.62, 12543.801.63, 12543.801.64,
12543.801.65, 12543.801.66, 12543.801.70, 12543.801.71,
12543.801.72, 12543.801.73, 12543.801.79, 12543.801.80,
1 2 5 43. 8 01. 21 2 , 1 2 5 43. 8 0 7.1 2 5, 1 2 5 43. 8 0 7.1 2 6 ,
1 2 5 43. 8 0 7.1 2 8 , 1 2 5 43. 8 0 7.1 2 9, 1 2 5 43. 8 0 7.1 3 0 ,
1 2 5 43. 8 0 7.1 33, 1 2 5 43. 8 0 7.1 3 4 , 1 2 5 43. 8 0 7.1 58 ,
12543.830.203, 12543.836.1, 12543.836.15, 12543.836.16,
12543.836.17, 12543.836.18, 12543.836.19, 12543.836.22,
12543.836.23, 12543.836.24, 12543.836.25, 12543.836.175,
12543.869.28, 12543.869.62, 12543.869.310, 12543.870.6,
12543.870.7, 12543.870.9, 12543.870.10, 12543.870.11,
12543.870.12, 12543.870.27, 12543.870.311, 12543.871.1,
12543.871.49, 12543.871.55, 12543.872.1, 12543.872.46,
12543.872.47, 12543.873.1, 12543.876.2, 12543.876.3,
12543.876.16, 12543.878.322, 12543.879.1, 12543.879.330,
12543.880.1, 12543.880.2, 12543.880.14, 12543.880.15,
12543.880.18, 12543.880.19, 12543.880.38, 12543.880.99,
12543.880.323, 12543.881.1, 12543.881.2, 12543.887.2,
12543.887.11, 12543.887.332, 12543.888.1, 12543.888.3,
12543.888.12, 12543.889.1, 12543.889.338, 12543.890.19,
12543.890.112, 12543.910.1, 12543.910.3, 12543.910.4,
12543.910.5, 12543.910.6, 12543.910.7, 12543.911.1,
12543.911.2, 12543.911.3, 12543.911.4, 12543.911.5,
12543.911.6, 12543.911.7, 12543.911.8, 12543.911.9,
12543.911.10, 12543.911.21, 12543.911.22, 12543.911.31,
12543.911.33, 12543.911.34, 12543.911.178, 12543.912.8,
12543.912.26, 12543.913.8, 12543.913.9, 12543.913.13,
12543.913.14, 12543.913.377, 12543.913.380, 12543.915.3,
12543.915.31, 12543.915.32, 12543.916.48, 12543.916.49,
12543.916.50, 12543.917.1, 12543.917.5, 12543.917.6,
12543.917.7, 12543.917.8, 12543.917.21, 12543.917.22,
12543.917.23, 12543.917.24, 12543.917.48, 12543.917.62,
12543.917.67, 12543.917.168, 12543.919.6, 12543.919.9,
12543.919.10, 12543.919.11, 12543.919.15, 12543.919.25,
12543.919.26, 12543.919.27, 12543.919.33, 12543.919.36,
12543.919.38, 12543.919.39, 12543.919.40, 12543.924.1,
12543.924.2, 12543.924.3, 12543.924.4, 12543.924.5,
12543.991.31, 12543.991.345; за с. Горни Цибър, об-
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щина Вълчедръм – 16639.2.15, 16639.2.16, 16639.17.75,
16639.17.76, 16639.18.1, 16639.18.120, 16639.18.122,
16639.19.1, 16639.20.1, 16639.20.151, 16639.22.1,
16639.22.127, 16639.29.16, 16639.29.17, 16639.29.52,
16639.30.19, 16639.35.56, 16639.36.1, 16639.36.2,
16639.36.4, 16639.36. 5, 16639.37.1, 16639.37.2 ,
16639.37.3, 16639.37.12, 16639.37.132, 16639.38.6,
16639.38.13, 16639.38.14, 16639.38.58, 16639.40.1,
16639.4 0.3, 16639.4 0.4, 16639.4 0.5, 16639.4 0.6,
16639.40.7, 16639.40.8, 16639.40.9, 16639.40.10,
16639.40.11, 16639.40.12, 16639.40.13, 16639.40.63,
16639.40.143, 16639.40.145, 16639.40.178, 16639.40.194,
16639.41.133, 16639.41.201, 16639.42.1, 16639.42.2,
16639.42 .3, 16639.42 .4, 16639.42 . 5, 16639.42 .7,
16639.4 4.1, 16639.4 4.4, 16639.4 4.5, 16639.4 4.6,
16639.44.138, 16639.44.193, 16639.45.1, 16639.45.2,
16639.45.3, 16639.45.4, 16639.45.5, 16639.45.140,
16639.45.141, 16639.45.142, 16639.45.179, 16639.165.4,
16639.165.9, 16639.165.22, 16639.165.150, 16639.165.161,
16639.166.1, 16639.166.93, 16639.166.111, 16639.167.16,
16639.167.17, 16639.167.18, 16639.167.19, 16639.167.25,
16639.167.26, 16639.167.27, 16639.167.28, 16639.167.29,
16639.167.30, 16639.167.31, 16639.167.32, 16639.167.33,
16639.167.34, 16639.167.35, 16639.167.36, 16639.167.110,
16 6 3 9.16 8 .16 0 , 16 6 3 9.16 8 .162 , 16 6 3 9.17 7.1 59,
16639.177.163, 16639.178.15, 16639.178.31, 16639.178.49,
16639.178.64, 16639.178.105, 16639.178.11, 16639.178.107,
16639.178.11, 16639.178.109, 16639.179.158, 16639.179.166,
16639.186.4, 16639.186.9, 16639.186.157, 16639.186.168,
16639.187.28, 16639.187.29, 16639.187.30, 16639.187.31,
16639.187.32, 16639.187.33, 16639.187.34, 16639.187.35,
16639.187.36, 16639.187.37, 16639.187.38, 16639.187.39,
16639.187.40, 16639.187.41, 16639.187.103, 16639.187.1,
16639.189.10, 16639.189.11, 16639.189.12, 16639.189.13,
16639.189.17, 16639.189.18, 16639.189.101, 16639.189.102,
16639.189.113, 16639.190.2, 16639.190.3, 16639.190.4,
16 6 3 9.1 9 0 .1 9, 16 6 3 9.1 9 0 .10 8 , 16 6 3 9.1 9 0 .1 5 6 ,
16639.190.169, 16639.197.1, 16639.197.2, 16639.197.10,
16639.197.16, 16639.197.170, 16639.198.5, 16639.198.6,
16639.198.8, 16639.198.12, 16639.198.17, 16639.198.18,
16639.198.19, 16639.198.20, 16639.198.21, 16639.198.22,
16639.198.23, 16639.198.24, 16639.198.25, 16639.198.26,
16639.198.99, 16639.198.100, 16639.201.1, 16639.201.17,
16639.201.98, 16639.202.1, 16639.202.2, 16639.202.3,
16639.202.25, 16639.202.26, 16639.202.28, 16639.202.29,
16639.202.30, 16639.202.15, 16639.202.171, 16639.210.15,
16639.210.172, 16639.211.9, 16639.211.10, 16639.211.96,
16 6 3 9. 211 . 9 7, 16 6 3 9. 21 2 .1 52 , 16 6 3 9. 21 2 .17 3 ,
16639.212.174; за с. Долни Цибър, община Вълчедръм – 22530.49.300, 22530.49.419, 22530.50.70,
22530.55.497, 22530.56.450, 22530.58.406, 22530.78.404,
22530.78.103, 22530.78.395, 22530.85.287, 22530.85.1,
22530.85.289, 22530.94.116, 22530.94.1; за с. Златия,
община Вълчедръм – 31053.300.34, 31053.300.454,
31053.302.37, 31053.302.38, 31053.302.40, 31053.302.41,
31053.302.222, 31053.303.34, 31053.328.22, 31053.328.30,
31053.328.555, 31053.345.1, 31053.345.2, 31053.345.3,
31053.345.4, 31053.345.5, 31053.345.216, 31053.345.46,
31053.346.1, 31053.346.5, 31053.346.6, 31053.346.7,
31053.346.8, 31053.346.9, 31053.346.10, 31053.346.229,
31053.346.230, 31053.346.46, 31053.346.474, 31053.355.8,
31053.355.478, 31053.355.480, 31053.368.482, 31053.374.1,
31053.374.309, 31053.900.20, 31053.900.21, 31053.900.22,
31053.900.458, 31053.929.5, 31053.929.227, 31053.930.12,
31053.930.13, 31053.930.14, 31053.930.15, 31053.930.16,
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31053.930.17, 31053.930.18, 31053.930.19, 31053.930.216,
31053.930.221, 31053.930.224, 31053.930.458, 31053.931.8,
31053.931.12, 31053.931.216, 31053.931.221, 31053.931.458,
31053.933.1, 31053.933.2, 31053.933.21, 31053.933.37,
31053.933.45, 31053.933.311, 31053.946.1, 31053.946.228,
31053.952.13, 31053.952.219; за с. Игнатово, община
Вълчедръм – 32295.1.1, 32295.1.2 8, 32295.1.30,
32295.1.32, 32295.1.201, 32295.1.292, 32295.1.294,
32295.2.12 , 32295.2.14, 32295.2.15, 32295.2.26,
32295.2.27, 32295.2.28, 32295.2.29, 32295.2.32 ,
32295.2.33, 32295.3.302, 32295.3.312, 32295.5.60,
32295.5.61, 32295.5.208, 32295.5.252, 32295.5.300,
32295.7.1, 32295.7.3, 32295.7.4, 32295.7.5, 32295.7.6,
32295.7.10, 32295.7.11, 32295.7.12, 32295.7.13, 32295.7.14,
32295.7.16, 32295.7.17, 32295.7.18, 32295.7.19, 32295.7.50,
32295.7. 53, 32295.7. 54, 32295.7. 57, 32295.13.4,
32295.13.224, 32295.17.290, 32295.47.56, 32295.49.1,
32295.49.271, 32295.52.1, 32295.52.262, 32295.52.267,
32295.52.268, 32295.52.270, 32295.55.1, 32295.55.228,
32295.56.6, 32295.56.8, 32295.56.9, 32295.56.274,
32 2 9 5. 6 0 .1; за с. Мокреш , община Вълчедръм – 48859.67.213, 48859.68.9, 48859.68.11,
48859.68.39, 48859.68.71, 48859.68.72, 48859.68.79,
48859.69.202, 48859.71.1, 48859.71.2, 48859.71.3,
48859.71.4, 48859.71.196, 48859.74.1, 48859.74.2,
48859.81.47, 48859.84.271, 48859.84.355, 48859.84.371,
48859.86.277, 48859.86.409, 48859.122.15, 48859.122.16,
48859.122.17, 48859.122.18, 48859.122.19, 48859.122.20,
48859.122.21, 48859.122.22, 48859.122.23, 48859.122.24,
48859.122.25, 48859.122.26, 48859.122.28, 48859.122.29,
48859.122.30, 48859.122.31, 48859.122.196, 48859.188.1,
48859.188.2, 48859.188.352, 48859.188.425, 48859.191.353;
за с. Разград, община Вълчедръм – 61707.7.305,
61707.11.1, 61707.12.1, 61707.12.2 , 61707.12.20,
61707.12.27, 61707.12.28, 61707.12.29, 61707.12.389,
61707.13.401, 61707.13.2, 61707.13.4, 61707.13.5,
61707.13.29, 61707.13.39, 61707.13.51, 61707.13.400,
61707.14.1, 61707.15.3, 61707.15.4, 61707.15.5, 61707.15.6,
61707.15.7, 61707.15.311, 61707.15.313, 61707.15.320,
61707.15.398, 61707.15.459, 61707.15.460, 61707.15.461,
61707.18.1, 61707.18.470, 61707.19.1, 61707.19.89,
61707.19.90, 61707.20.1, 61707.20.220, 61707.21.1,
61707.21.434, 61707.22.5, 61707.22.7, 61707.22.93,
61707.22.466, 61707.24.1, 61707.24.2, 61707.24.6,
61707.24.7, 61707.24.8, 61707.46.218, 61707.46.507,
61707.383.3, 61707.383.5, 61707.383.7, 61707.383.12,
61707.383.24, 61707.383.63, 61707.383.77, 61707.384.1,
61707.384.19, 61707.384.22, 61707.384.23, 61707.384.298,
61707.387.51, 61707.387.53, 61707.387.506, 61707.388.27,
61707.389.36, 61707.389.200, 61707.389.204, 61707.390.29,
61707.390.30, 61707.390.31, 61707.390.33, 61707.390.72,
61707.390.76, 61707.390.467, 61707.391.1, 61707.391.2,
61707.391.8, 61707.391.26, 61707.391.60, 61707.391.78,
617 0 7. 391. 210 , 617 0 7. 391. 3 0 7, 617 0 7. 39 3. 2 9 4 ,
61707.393.868, 61707.401.100, 61707.401.103, 61707.405.1,
61707.405.4, 61707.405.5, 61707.405.6, 61707.405.7,
61707.405.293, 61707.407.6, 61707.407.7, 61707.407.8,
61707.407.37, 61707.407.38, 61707.407.39, 61707.407.42,
61707.407.43, 61707.407.55, 61707.407.56, 61707.408.1,
61707.408.39, 61707.408.60, 61707.408.61, 61707.409.1,
61707.409.38, 61707.413.33, 61707.413.43, 61707.413.45,
61707.413.54, 61707.413.473, 61707.413.49; за с. Септемврийци, община Вълчедръм – 1618 4.19.71,
16184.19.72, 16184.19.145, 16184.22.102, 16184.23.10,
16184.23.11, 16184.23.31, 16184.23.70, 16184.23.71,

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН

16184.23.80, 16184.23.90, 16184.23.100, 16184.23.110,
16184.23.120, 16184.23.154, 16184.23.157, 16184.24.160,
16184.24.170, 16184.119.38, 16184.119.274, 16184.119.365,
16184.119.367, 16184.119.465, 16184.129.10, 16184.129.22,
16184.129.23, 16184.129.24, 16184.129.25, 16184.129.32,
16184.139.10, 16184.139.20, 16184.139.30, 16184.139.40,
16184.139.60, 16184.139.140, 16184.139.150, 16184.139.160,
161 8 4 .14 0 . 51 , 161 8 4 .14 0 . 3 2 0 , 161 8 4 .14 5 . 2 2 7,
16184.84 0.392; за с. Черни връх, община Вълчедръм – 80933.715.17, 80933.715.46, 80933.715.51,
80933.715.73, 80933.715.85, 80933.715.89, 80933.715.91,
8 0 9 3 3 .71 5. 9 8 , 8 0 9 3 3 .71 5.110 , 8 0 9 3 3 .71 5.17 6 ,
8 0 9 33.71 5.17 7, 8 0 9 33.71 5.17 8 , 8 0 9 33.71 5.17 9,
8 0 9 33.71 5.191 , 8 0 9 33.71 5.19 2 , 8 0 9 33.71 5.19 3 ,
8 0 9 33.71 5.19 4 , 8 0 9 33.71 5.19 5, 8 0 9 33.71 5.45 6 ,
8 0 9 33.71 5.76 6 , 8 0 9 33.71 5. 8 62 , 8 0 9 33.71 5. 8 71 ,
8 0 9 33.71 5. 8 8 9, 8 0 9 33.71 5. 8 9 3, 8 0 9 33.71 5. 8 9 4 ,
8 0 9 33.71 5. 8 9 5, 8 0 9 33.71 5. 8 9 7, 8 0 9 33.71 5.9 0 0 ,
8 0 9 33 .71 5.9 2 8 , 8 0 9 3 3 .71 5.9 6 8 , 8 0 9 3 3 .71 9. 5 4 ,
80933.719.86, 80933.719.98, 80933.719.108, 80933.719.151,
8 0 9 33.71 9.1 52 , 8 0 9 33.71 9.1 5 4 , 8 0 9 33.71 9.1 55,
8 0 9 33.71 9.1 5 6 , 8 0 9 33.71 9.4 45, 8 0 9 33.71 9. 621 ,
8 0 9 33.719. 62 3 , 8 0 9 33.719. 62 4 , 8 0 9 33.719. 62 5,
8 0 9 33.71 9. 62 6 , 8 0 9 33.71 9. 62 7, 8 0 9 33.71 9.76 8 ,
8 0 9 33.71 9.7 71 , 8 0 9 33.71 9.7 7 9, 8 0 9 33.71 9.7 9 8 ,
8 0 9 33.719.7 9 9, 8 0 9 33.719. 8 0 0 , 8 0 9 33.719. 8 0 2 ,
8 0 9 33.719. 8 0 3, 8 0 9 33.719. 8 0 4 , 8 0 9 33.719. 8 0 5,
8 0 9 33.719. 8 0 6 , 8 0 9 33.719. 8 0 7, 8 0 9 33.719. 8 0 8 ,
8 0 9 33.719. 8 0 9, 8 0 9 33.719. 811 , 8 0 9 33.719. 8 9 2 ,
80933.719.901, 80933.719.909, 80933.735.4, 80933.735.62,
80933.735.200, 80933.750.71, 80933.750.127. Проек
тите за изменение се намират в Службата по
геодезия, картография и кадастър – Монтана. В
14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да се
запознаят с проектите и да изразят писмено
становище с представяне на доказателства.
9100
99а. – Агенцията по геодезия, картография и
кадастър на основание чл. 51, ал. 4 ЗКИР съоб
щава, че започва производство по изменение на
кадастралната карта и кадастралните регистри
за отстраняване на явна фактическа грешка въз
основа на проекти, изработени от правоспособно
лице по ЗКИР. Изменението засяга поземлени
имоти с идентификатори: за с. Белотинци, община
Монтана – 03722.22.364, 03722.22.365, 03722.22.381,
03722.22.427, 03722.22.549, 03722.73.143, 03722.73.144,
03722.73.145, 03722.73.158, 03722.73.160, 03722.73.171,
03722.73.176, 03722.73.177, 03722.73.185, 03722.73.188,
03722.73.190, 03722.73.191, 03722.73.193, 03722.73.196,
03722.73.197, 03722.73.200, 03722.73.201, 03722.73.202,
03722.73.311, 03722.73.348, 03722.73.371, 03722.73.372,
03722.75.12, 03722.75.13, 03722.75.14, 03722.75.15,
03722.75.16, 03722.75.182, 03722.75.203, 03722.75.354,
03722.80.23, 03722.80.395, 03722.151.1, 03722.151.2,
03722.151.3, 03722.151.4, 03722.151.5, 03722.151.6,
03722.151.8, 03722.151.144, 03722.151.145; за с. Винище, община Монтана – 11137.11.2, 11137.11.3,
11137.11.4, 11137.11.5, 11137.11.8, 11137.11.9, 11137.11.10,
11137.11.11, 11137.11.15, 11137.11.18, 11137.11.19,
11137.11.21, 11137.11.22, 11137.11.25, 11137.11.27,
11137.11.28, 11137.11.29, 11137.11.270, 11137.160.6,
11137.160.7, 11137.160.8, 11137.160.9, 11137.160.10,
11137.160.11, 11137.160.19; за с. Вирове, община
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Монтана – 11171.55.1, 11171.83.116, 11171.205.16,
11171.205.5, 11171.205.4; за с. Горна Вереница, община Монтана – 16153.14.14, 16153.14.19, 16153.14.20,
16153.14.21, 16153.14.22, 16153.14.23, 16153.14.26,
16153.14.27, 16153.14.29, 16153.14.34, 16153.15.6,
16153.15.7, 16153.15.8, 16153.15.9, 16153.15.10,
16153.15.11, 16153.15.12, 16153.17.25, 16153.17.26,
16153.17.30, 16153.49.24, 16153.49.25, 16153.49.27,
16153.52.17, 16153.52.18, 16153.52.20, 16153.52.21,
16153.52.22, 16153.52.23, 16153.52.24, 16153.52.25,
16153.52.26 16153.52.29 16153.52.31 16153.58.7 16153.58.8
16153.58.20 16153.70.21 16153.70.22 16153.70.23
16153.70.24; за с. Доктор Йосифово, община Монтана – 21840.5.14, 21840.5.15, 21840.5.16, 21840.5.17,
21840.5.18, 21840.5.19, 21840.5.385, 21840.15.1,
21840.15.2, 21840.67.1, 21840.67.2, 21840.67.3, 21840.68.4,
21840.67.5, 21840.69.6, 21840.67.7, 21840.67.8, 21840.67.9,
21840.67.10, 21840.67.306, 21840.67.333, 21840.67.334,
21840.67.412, 21840.71.1, 21840.71.2, 21840.71.3,
21840.71.4, 21840.82.1, 21840.82.2 , 21840.82.3,
21840.82.4, 21840.82.7, 21840.82.8, 21840.82.9,
21840.82.13, 21840.82.169, 21840.130.1, 21840.130.2,
21840.130.4, 21840.130.5, 21840.130.104, 21840.130.382,
218 4 0.1 3 0.4 61, 218 4 0.1 3 0.4 8 4 , 218 4 0.1 3 0.4 8 6 ,
21840.130.487, 21840.131.10, 21840.135.8, 21840.135.9,
21840.135.10, 21840.135.11, 21840.135.13, 21840.135.15,
21840.135.17, 21840.135.18, 21840.135.282, 21840.135.290,
21840.137.1, 21840.137.2, 21840.137.4, 21840.137.15,
21840.137.16, 21840.137.28, 21840.137.44, 21840.137.45,
21840.137.48, 21840.137.49, 21840.137.74, 21840.137.172,
218 4 0 .1 3 7.17 3 , 218 4 0 .1 3 7.176 , 218 4 0 .1 3 7.17 9,
218 4 0 .1 37.18 0 , 218 4 0 .1 37.181 , 218 4 0 .1 37.18 2 ,
218 4 0 .1 37. 3 41 , 218 4 0 .1 37. 3 49, 218 4 0 .1 37. 391 ,
218 4 0 .1 37. 39 4 , 218 4 0 .1 37. 39 6 , 218 4 0 .1 37.42 4 ,
218 4 0 .1 37.4 42 , 218 4 0 .1 37.4 43, 218 4 0 .1 37.4 6 0 ,
21840.137.483, 21840.205.21, 21840.230.1, 21840.230.2,
21840.230.3, 21840.230.4, 21840.230.5, 21840.230.385,
218 4 0. 2 3 0.4 0 9, 218 4 0. 2 3 0.437, 218 4 0. 2 3 0.43 8 ,
21840.230.439, 21840.231.1, 21840.231.2, 21840.231.3,
21840.231.16, 21840.231.17, 21840.231.20, 21840.231.21,
21840.231.86, 21840.231.87, 21840.232.2, 21840.232.5,
21840.232.6, 21840.232.7, 21840.232.10, 21840.233.1,
21840.233.3, 21840.233.4, 21840.307.1, 21840.307.2,
21840.307.3, 21840.307.4, 21840.307.5, 21840.307.101,
218 4 0 . 3 0 7.10 2 , 218 4 0 . 3 0 7.10 3, 218 4 0 . 3 0 7. 33 4 ,
218 4 0 . 3 0 7. 335, 218 4 0 . 3 0 7. 33 6 , 218 4 0 . 3 0 7. 33 8 ,
218 4 0 . 3 0 7. 371, 218 4 0 . 3 0 7. 3 8 6 , 218 4 0 . 3 0 7.41 5,
21840.315.2, 21840.315.3, 21840.315.4; за с. Долна Вереница, община Монтана – 22040.161.1, 22040.161.87,
22040.163.1, 22040.163.3, 22040.166.1, 22040.166.89,
22040.167.1, 22040.167.2, 22040.167.3, 22040.167.74,
22040.168.1, 22040.168.746, 22040.170.1, 22040.170.90,
22040.171.1, 22040.171.2, 22040.531.7, 22040.531.8,
22040.531.16, 22040.531.17, 22040.531.18, 22040.531.19,
22040.531.20, 22040.531.700, 22040.557.1, 22040.557.2,
22040.557.3, 22040.558.1, 22040.558.2, 22040.558.3,
22040.558.400, 22040.559.1, 22040.559.2, 22040.559.3,
22040.559.4, 22040.559.5, 22040.559.6, 22040.559.7,
22040.559.8, 22040.559.9, 22040.559.88, 22040.559.400,
22040.559.741, 22040.560.1, 22040.560.2, 22040.560.3,
22040.560.89, 22040.560.741, 22040.561.1, 22040.561.2,
22040.561.3, 22040.561.4, 22040.561.5, 22040.561.743,
22040.561.746, 22040.562.2, 22040.562.3, 22040.562.4,
22040.562.5, 22040.562.90, 22040.562.744, 22040.563.4,
22040.563.5, 22040.563.6, 22040.563.7, 22040.563.8,
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22040.563.9, 22040.564.6, 22040.564.745, 22040.565.1,
22040.565.2; за с. Долна Рикса, община Монтана – 22250.25.11, 22250.25.6, 22250.26.6, 22250.26.7,
22250.144.2, 22250.144.9, 22250.144.10, 22250.144.6,
22250.144.5, 22250.144.11; за с. Липен, община
Монтана – 43730.85.61, 43730.85.67, 43730.86.252,
43730.86.1, 43730.86.2, 43730.86.10, 43730.86.13,
43730.86.14, 43730.110.43, 43730.200.3, 43730.200.56,
43730.200.76, 43730.220.78, 43730.220.16, 43730.220.18,
43730.220.5, 43730.220.4, 43730.220.124, 43730.220.154,
43730.220.162, 43730.409.13, 43730.409.12, 43730.409.11,
43730.409.10; за с. Славотин, община Монтана – 67043.15.2, 67043.15.5, 67043.15.6, 67043.15.7,
67043.15.8, 67043.15.3, 67043.17.1, 67043.18.23,
67043.18.24, 67043.26.58, 67043.26.7, 67043.26.5,
67043.26.6, 67043.26.33, 67043.26.32, 67043.51.144,
67043.51.18, 67043.51.19, 67043.51.25, 67043.51.34,
67043.51.43, 67043.52.1, 67043.240.7, 67043.240.9,
67043.240.10, 67043.240.18, 67043.240.21, 67043.240.13,
670 43. 2 4 0 .1 3 4 , 67 0 43. 2 4 0 .14 4 , 67 0 43. 2 4 0 .143,
67043.480.13, 67043.521.25, 67043.521.28, 67043.522.57;
за с. Стубел, община Монтана – 70 02 4.21.62 ,
70024.21.61, 70024.21.67, 70024.21.76, 70024.21.244,
70 0 2 4.10 6 . 2 21, 70 0 2 4.10 6 . 2 2 3, 70 0 2 4.10 6 . 2 31,
70 0 2 4.10 6 . 2 37, 7 0 0 2 4.10 7. 214 , 7 0 0 2 4.1 53. 29 6 ,
70024.153.32, 70024.153.31, 70024.153.30, 70024.153.29,
7 0 0 2 4 .1 53. 52 , 7 0 0 2 4 .1 53. 2 51 , 7 0 0 2 4 .1 53. 2 7 2 ,
70024.153.288, 70024.163.295, 70024.164.273; за с. Студено буче, община Монтана – 70113.10.4, 70113.10.5,
70113.10.7, 70113.10.8, 70113.10.11, 70113.10.12,
70113.10.18, 70113.10.23, 70113.10.25, 70113.10.26,
70113.10.27, 70113.10.28, 70113.10.29, 70113.11.45,
70113.11.54, 70113.11.55, 70113.24.10, 70113.24.14,
70113.25.3, 70113.25.8, 70113.25.9, 70113.25.10,
70113.25.11, 70113.25.13, 70113.26.11, 70113.26.17,
70113.27.3, 70113.27.4, 70113.27.5, 70113.27.6, 70113.27.7,
70113.27.8, 70113.27.9, 70113.29.3, 70113.172.20,
70113.172.21, 70113.172.22, 70113.173.1, 70113.173.7,
70113.173.10, 70113.173.11, 70113.173.14, 70113.173.15,
70113.173.19, 70113.173.20, 70113.174.2, 70113.174.6,
70113.174.7, 70113.174.9, 70113.174.10, 70113.174.11,
70113.174.12, 70113.174.13, 70113.174.14, 70113.174.15,
70113.174.16, 70113.174.18, 70113.174.19, 70113.174.23,
70113.175.2, 70113.175.3, 70113.175.4, 70113.175.5,
70113.175.6, 70113.175.7, 70113.175.9, 70113.175.16,
70113.175.17, 70113.177.13, 70113.177.17, 70113.177.18,
70113.177.19, 70113.177.20, 70113.177.21, 70113.177.22,
70113.177.23, 70113.177.24, 70113.178.25, 70113.177.26,
70113.179.27, 70113.179.11, 70113.179.12, 70113.179.13,
70113.179.14, 70113.179.15, 70113.179.16, 70113.179.24,
70113.179.25, 70113.191.1, 70113.192.52, 70113.192.53.
Проектите за изменение се намират в Службата
по геодезия, картография и кадастър – Монтана.
В 14-дневен срок от обнародването в „Държа
вен вестник“ заинтересованите лица могат да
се запознаят с проектите и да изразят писмено
становище с представяне на доказателства.
9101
100. – Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции на основание чл. 30
от ЗПСК обявява, че през октомври 2019 г. са
извършени следните продажби: 1. самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 68134.1106.10.3,
София, ж.к. Илинден, между бл. 11 и бл. 12, об
щински нежилишен имот, стопанисван от район
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„Красна поляна“, продаден на Росен Бойков Тоцев
съвместно с Десислава Валентинова Асенова за
233 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сдел
ката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 от ЗДДС);
2. поземлен имот с идентификатор 68134.301.457,
представл яващ У ПИ XI V-4, к в. 178, Софи я,
ул. Брегалница № 53, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Възраждане“, продаден
на „Макбилд 11“ – ЕООД, представлявано от
Мартин Ашер Леви, за 1 193 000 лв.; на основа
ние чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС върху
достигната на търга цена е начислен 20 % ДДС в
размер 238 600 лв; продажната цена на обекта с
ДДС е в размер 1 431 600 лв., изплатени изцяло
от купувача; 3. поземлен имот с идентификатор
68134.304.261, София, ул. Марко Балабанов № 16,
общински нежилищен имот, стопанисван от ра
йон „Възраждане“, продаден на „Санса пропър
ти“ – ООД, представлявано от Димитър Бойчев
Начев и Тодор Савов Савов, за 736 000 лв.; на
основание чл. 2, т. 1 и чл. 66, ал. 1, т. 1 от ЗДДС
върху достигната на търга цена е начислен 20 %
ДДС в размер 147 200 лв., продажната цена на
обекта с ДДС е в размер 883 200 лв., изплатени
изцяло от купувача.
8990
6. – Община гр. Аксаково, област Варна, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изработена план-схема за изграждане на кабелна
линия за обект: „Външно кабелно електроза
хранвaне 0,4 kV от ТП 11 до нов РК-3 пред УПИ
VII – „За търговия и озеленяване“, в кв. 95 по
плана на гр. Аксаково, община Аксаково, област
Варна“, като част от комплексен проект за ин
вестиционна инициатива (КПИИ) по чл. 150 от
ЗУТ. Проектът за подробен устройствен план е
изложен за разглеждане в Техническата служба
на Община Аксаково, ет. 4, стая 4. Приемен ден
на Техническата служба е всеки вторник от 9 до
12 ч. и от 13 до 16 ч. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до кмета на община Аксаково.
8999
38. – Община гр. Болярово, област Ямбол, на
основание чл. 128, ал. 1 и 2 от ЗУТ съобщава, че
е изработен проект на ПУП – парцеларен план
на трасе за обект „Въздушнокабелен провод от
средно напрежение въздушна линия „Ружица“,
кабелна линия 20 kV, кабелен МТП 20/0,4 kV
400 kVА, кабелна линия 1 kV и електротабло
за външно захранване на стопански двор в ПИ
63272.35.2 и навес за зърно в ПИ 63272.35.9 по
КК на с. Ружица, засягащо ПИ с идентификатор
63272.17.53 – пасище, по КК на с. Ружица. Про
ектът се намира в отдел „УСТУ“ при Община
Болярово. Заинтересованите лица по чл. 131 от
ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ могат да
разгледат проекта и да направят писмени възра
жения, предложения и искания до общинската
администрация.
9057
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27. – Областният управител на област Бургас
на основание чл. 149, ал. 1 от ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е одобрeн работен
инвестиционен проект за изменения в обхвата на
съществените отклонения в одобрения инвести
ционен проект и е издадена Заповед № РД-09-56
от 15.11.2019 г. на основание чл. 154, ал. 5 от
ЗУТ с предварително изпълнение за допълване
на Разрешение за строеж № 2 от 1.11.2018 г. за
обект „Разширение и реконструкция на перона
на летище Бургас – зона Северозапад“ (етап I,
етап II, етап III и етап IV с възможност за по
етапно въвеждане в експлоатация). Заповедта
подлежи на обжалване съгласно чл. 215 от ЗУТ
пред Бургаския административен съд в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“,
а по отношение на разпореждането за предва
рително изпълнение може да се обжалва чрез
областния управител пред съда в тридневен срок
от съобщаването му на основание чл. 60, ал. 4 от
Административнопроцесуалния кодекс.
9038
72. – 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 инфраструктура
извън границите на населените места и селищните
образувания, представляващ подземен електропро
вод от БКТП ,,Капитана“, в имот с идентификатор
07257.30.183 до имот с идентификатор 07257.31.309
в землището на с. Българево, община Каварна,
област Добрич, през следните засегнати имо
ти: имот с идентификатор 07257.30.183 по КККР
на с. Българево – частна собственост; имот с
идентификатор 07257.30.176 по КККР на с. Бъл
гарево (с начин на трайно ползване – за селско
стопански, горски, ведомствен път) – общинска
публична собственост; имот с идентификатор
07257.30.180 по КККР на с. Българево (с начин
на трайно ползване – за селскостопански, горски,
ведомствен път) – общинска публична собстве
ност. Проектът се намира в отдел ,,Устройство на
територията и инвестиции“ при Община Каварна
и на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесе
чен срок от обнародването в ,,Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да се запознаят с
него, като при необходимост могат да направят
писмени искания, предложения и възражения до
общинската администрация – Каварна.
9026
93. – Община Котел на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – ПП (подробен устройствен план – пар
целарен план) за трасе на външно ел. захранва
не на „Приемно-предавателна станция“ в ПИ
29283.28.30 по КК на с. Жеравна, област Сливен,
от съществуваща разпределителна касета КРШ 1
от ТП АПК. Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
9004
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911. – Община К юс тен ди л на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на действащ подробен ус
тройствен план (ПУП) – изменение на плана за
регулация и застрояване (ИПРЗ) за УПИ І – „За
жилищно блоково строителство и обществено
обслужване“, УПИ ІІ – „За балнеосанаториум“, и
УПИ ІІІ – „За жилищно строителство и обществе
нообслужващи дейности“, кв. 25 по регулационния
план на гр. Кюстендил. Проектът предвижда:
проектиране на нова улица с ширина 8 м от
о.т. 1710 до о.т. 1713, която разделя кв. 25 на две,
и се проектират новите кв. 25 и 25Б; в новообра
зувания кв. 25 се заличава УПИ I – „За жилищно
блоково строителство и общественообслужващи
дейности“ (от бивш кв. 25), като новообразуваният
УПИ I ще бъде с конкретно предназначение „За
комплексно жилищно строителство, озеленяване,
спорт и атракции, паркинг и трафопост“, и са
проектирани четири нови урегулирани имота с
отреждане „За жилищно строителство“, разполо
жени непосредствено до новопроектираната улица;
в новообразувания кв. 25Б са проектирани след
ните нови урегулирани поземлени имоти: УПИ
I – „За комплексно жилищно строителство“, про
ектиран около съществуваща 5-етажна жилищна
сграда, граничещ от североизток с бул. Дондуков
и от югозапад – с новопроектирана улица; УПИ
II – „За комплексно жилищно строителство“,
проектиран около редица от 4-етажни жилищни
сгради и граничещ от югоизток с ул. Г. Тертер
и от северозапад – с новопроектирана улица;
проектира се нов УПИ III – „За трафопост“;
съществуващият УПИ II – „За балнеосанато
риум“ (от бивш кв. 25), става УПИ IV – „За
балнеосанаториум“, от новопроектиран кв. 25Б;
съществуващият УПИ III – „За жилищно строи
телство и общественообслужващи дейности“ (от
бивш кв. 25), става УПИ V в новопроектирания
кв. 25Б и се отрежда „За комплексно жилищно
строителство“. Възложител за изработване на
ПУП – ИПРЗ е Община Кюстендил. Проектът за
ПУП – ИПРЗ се намира в кабинет № 21 в cграда
та на общинската администрация – Кюстендил,
пл. Велбъжд № 1, и на електронната страница на
общината. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да напра
вят писмени възражения, предложения и искания
по ПУП – ПП до общинската администрация.
9039
3. – Община Созопол на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – план за улична
регулация извън границите на урбанизираните
територии за обект: ПУП – ПУР за осигуряване
на транспортен достъп и трасета на техниче
ската инфраструктура за имот с идентификатор
81178.32.461 по КК на гр. Черноморец, община
Созопол. С плана за улична регулация се пред
вижда обособяване на нова обслужваща улица
в обвръзка с действащата улична регулация на
гр. Черноморец при о.т. 4 (съществуваща) до о.т
11 (проектна), завършваща с тупик и уширение,
осигуряващо възможност за обръщане на смето
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събирачи. Новопроектираната улична регулация
съвпада с границите на ПИ с идентификатор
81178.32.388 по КК на гр. Черноморец с НТП „За
друг поземлен имот за движение и транспорт“.
Новопредвидената улица е с ширина на пътното
платно 8,00 м и променлив тротоар с ширина
в най-тясната му част мин. 1,50 м. Проектът
се намира в сградата на Община Созопол. На
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държа
вен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация – Созопол.
8951
12. – Община Трън на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – план за регулация и застрояване на по
землени имоти с идентификатори № 87566.120.145,
м. Шупли пут, и № 87566.120.043, м. Округлица,
от КККР на неурбанизираната територия за
землището на с. Ярловци, община Трън, както и
изменение на уличната регулация от осова точка
130 до осова точка 218. Проектната документация
е на разположение в стая № 18 на общинската ад
министрация – гр. Трън. Заинтересуваните страни
на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
обявлението могат да се запознаят с проекта и
да направят писмени възражения, предложения
и искания до общинската администрация.
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СЪДИЛИЩА
Върховният касационен съд, гражданска и
търговска колегия, на основание чл. 289 от ГПК
съобщава на интересуващите се страни, че в от
крито съдебно заседание през януари 2020 г. ще се
разгледат посочените по-долу дела по отделения
и дати, както следва:
НА 20.01.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 512/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4296/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Десислава Цветанова Андреева чрез
адвокат Явор Димитров, София, ул. Алабин 28,
ет. 1, срещу ЗАД „Армеец“ – АД, София, ул. Сте
фан Караджа 2.
Първо търговско отделение, 1429/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
292/2018 по описа на Апелативен съд Бургас, пода
дена от държавата, представлявана от министъра
на финансите, София, ул. Георги С. Раковски
102, срещу „Алианц Банк България“ – АД, чрез
адвокат Елена Христова, Сливен, ул. Великокня
жевска 38, вх. А, офис 1.
НА 20.01.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 1339/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
110/2017 по описа на Софийски градски съд,
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подадена от „Евротранс сървис“ – ЕООД, с уп
равител Сергей Димитров чрез адвокат Живка
Найденова, София, ул. Цар Самуил 20, срещу Сил
вия Людмилова Вълкова чрез адвокат Радослав
Шулев, София, бул. Александър Стамболийски
125 – 2, ет. 2.
Първо търговско отделение, 2160/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
565/2017 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Владислав Стефанов Златанов чрез
адвокат Десислава Филипова, София, ул. Петър
Парчевич 26, ет. 4, ап. 11, срещу „Райфайзенбанк
(България)“ – ЕАД, чрез адвокат Станислава
Георгиева, Благоевград, ул. Петко Д. Петков 10.
НА 21.01.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 289/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1774/2017 по описа на Окръжен съд Бургас,
подадена от Васко Ганчев Йотов чрез адвокат
Цветелина Петкова, София, ул. Цар Асен 79,
ет. 2, ап. 5; Анелия Кирилова Ранчева-Йотова
чрез адвокат Цветелина Петкова, София, ул. Цар
Асен 79, ет. 2, ап. 5, срещу Валентин Георгиев
Чочанов чрез адвокат Иво Кръстев Китанов,
София, ж.к. Люлин, бл. 403, вх. 5, ет. 6, ап. 38.
Първо гражданско отделение, 619/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
153/2018 по описа на Окръжен съд Бургас, подадена
от Йорданка Станкова Георгиева чрез адвокат
Таня Илиева, Бургас, ул. Иван Богоров 1, ет. 1;
Жечко Стоянов Англов чрез адвокат Таня Или
ева, Бургас, ул. Иван Богоров 1, ет. 1; Ангелина
Стоянова Цветанова чрез адвокат Таня Илиева,
Бургас, ул. Иван Богоров 1, ет. 1; Тодорка Стоя
нова Георгиева чрез адвокат Таня Илиева, Бургас,
ул. Иван Богоров 1, ет. 1, срещу Тодор Ангелов
Георгиев чрез адвокат Атанас Пройчев Тасков,
Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 759/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
489/2018 по описа на Окръжен съд Добрич, пода
дена от Алекси Демиров Маринов чрез адвокат
Илка Павлова, Каварна, ул. Дончо Ил Стойков 8,
ет. 1, срещу Ветка Петрова Павлова чрез адвокат
Енчо Стефанов, Балчик, ул. Черно море 29.
Първо гражданско отделение, 1311/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4/2019 по описа на Окръжен съд Сливен, по
дадена от Милко Динев Георгиев чрез адвокат
Николай Николов, Нова Загора, ул. Проф. Мин
ко Балкански 60, срещу Георги Динев Георгиев
чрез адвокат Владимир Михайлов, Нова Загора,
ул. Народни будители 7.
Първо гражданско отделение, 1788/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4878/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Сърменка Любенова Цветанова чрез
адвокат Кристина Митева, София, бул. Витоша 1а,
ет. 2, кантора 207; Лиляна Любенова Богданова
чрез адвокат Кристина Митева, София, бул. Ви
тоша 1а, ет. 2, кантора 207, срещу Димитър Ан
гелов Николов чрез адвокат Костадинка Петрова,
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София, ул. Цар Калоян 8, ет. 2, офис 2; Бисерка
Ангелова Борисова, София, ж.к. Надежда, бл. 157,
вх. В, ет. 8, ап. 75.
НА 22.01.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1129/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
186/2018 по описа на Окръжен съд Видин, пода
дена от Лилия Средкова Младенова чрез адвокат
Ирена Венкова, Белоградчик, ул. Стара плани
на 8, вх. А, ет. 1, ап. 2, срещу Евтима Борисова
Тодорова чрез адвокат Лилия Станчева, Видин,
ул. Шести септември 17; Димитрина Борисова
Вълчева чрез адвокат Лилия Станчева, Видин,
ул. Шести септември 17; Дияна Маринова Най
денова, Враца, ул. Демокрация 27, вх. А, ап. 11;
Николай Любенов Николов, Враца, ул. Река Лева
54, вх. Д, ет. 4, ап. 88; Ирена Любенова Радукова,
Враца, ж.к. Младост 11, вх. А, ет. 7, ап. 25; Камен
Младенов Младенов, Враца, ул. Ген. Леонов 98,
ет. 5, ап. 20; Диян Младенов Каменов, Враца,
ул. Джуджан 7; Татяна Никифорова Младенова,
Нови Искър, ул. Христо Ботев 140 (Психиатрич
на болница); Найден Николов Първанов, Лом,
ул. Пристанищна 4, вх. А, ап. 59; Веселка Илие
ва Бориславова, с. Дреновец, община Руженци,
ул. Георги Димитров 145; Борислава Илиева
Кирилова, Банкя, ул. Варна 166, вх. А; Таска
Евгениева Николова, Лом, ул. Димитър Гинин
29; Радка Добрева Атанасова, Пловдив, ул. Тав
рия 6, ет. 1, ап. 7; Виолета Якова Атанасова,
София, ж.к. Овча купев 508, вх. А, ет. 2, ап. 6;
Добри Яков Атанасов, Пловдив, ул. Таврия 6,
ет. 1, ап. 7; Кръстяна Средкова Филева, Враца,
ул. Васил Кънчов 92, ап. 24.
Първо гражданско отделение, 1231/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1493/2018 по описа на Окръжен съд Бургас, по
дадена от Веска Дионисова Рачева чрез адвокат
Йордан Кебеджиев, Бургас, ул. Цар Иван Шишман
38; Янчо Петков Рачев чрез адвокат Йордан
Кебеджиев, Бургас, ул. Цар Иван Шишман 38,
срещу Димитър Дионисиев Глухчев чрез адвокат
Атанас Пройчев Тасков, Бургас, ул. Сливница 31,
ет. 1; Маргарита Кирова Костадинова чрез адвокат
Атанас Пройчев Тасков, Бургас, ул. Сливница 31,
ет. 1; Дионис Киров Георгиев чрез адвокат Атанас
Пройчев Тасков, Бургас, ул. Сливница 31, ет. 1;
Бистра Петрова Глухчева чрез адвокат Юлияна
Механджийска, София, ул. Триадица 5А, ет. 4,
офис 416; Величка Иванова Глухчева чрез адвокат
Юлияна Механджийска, София, ул. Триадица 5А,
ет. 4, офис 416; Росица Петрова Андонова чрез
адвокат Таня Илиева, Бургас, ул. Иван Бого
ров 1, ет. 1; Лина Дионисиева Филчева, Бургас,
ж.к. Изгрев, бл. 53, вх. 9, ет. 3, ап. 6.
Първо гражданско отделение, 1309/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
375/2018 по описа на Окръжен съд Сливен, по
дадена от Пенка Атанасова Георгиева чрез адво
кат Владимир Христов Михайлов, Нова Загора,
ул. Народни будители 7; Ганка Цанева Георгиева
чрез адвокат Владимир Христов Михайлов, Нова
Загора, ул. Народни будители 7; Марийка Тодорова
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Георгиева чрез адвокат Владимир Христов Михай
лов, Нова Загора, ул. Народни будители 7; Стамо
Тодоров Стамов чрез адвокат Владимир Христов
Михайлов, Нова Загора, ул. Народни будители
7; Румен Димов Русев чрез адвокат Владимир
Христов Михайлов, Нова Загора, ул. Народни
будители 7; Стоянка Колева Бинева чрез адво
кат Владимир Христов Михайлов, Нова Загора,
ул. Народни будители 7; Атанас Николов Бинев
чрез адвокат Владимир Христов Михайлов, Нова
Загора, ул. Народни будители 7; Мария Атана
сова Николова чрез адвокат Владимир Христов
Михайлов, Нова Загора, ул. Народни будители
7, срещу Пенка Николова Манчева чрез адвокат
Кунка Тодорова Енева, Нова Загора, ул. Диньо
Нойков 26Б; Милена Добрева Атанасова, Нова
Загора, ул. Добруджанска (Боршчов) 1.
Първо гражданско отделение, 1629/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
538/2017 по описа на Софийски окръжен съд, по
дадена от Асен Любомиров Костов чрез адвокат
Филип Найденов, София, ул. Рилски езера 2 – 4,
ет. 2, ап. 3; Веселка Павлова Шондева чрез адвокат
Филип Найденов, София, ул. Рилски езера 2 – 4,
ет. 2, ап. 3, срещу Теменужка Ценева Дамянова
чрез адвокат Емилия Митова, София, ж.к. На
дежда, бл. 272, вх. И, ет. 5, ап. 213; Петър Ценев
Дамянов чрез адвокат Емилия Митова, София,
ж.к. Надежда, бл. 272, вх. И, ет. 5, ап. 213; Тодорка
Игнатова Дамянова чрез адвокат Емилия Митова,
София, ж.к. Надежда, бл. 272, вх. И, ет. 5, ап. 213;
Цветан Ангелов Дамянов чрез адвокат Милен
Бойчов Пейов, Своге, ул. Цар Симеон 11; Снежана
Трайчова Цокова, с. Баня, община Нова Загора,
ул. Петко Енев 16; Румяна Трайчова Дамянова,
с. Томпсън, община Своге, бл. 2, вх. Б, ап. 1;
Радослав Младенов Иванов, с. Томпсън, община
Своге, ул. Франк Томпсън 2, вх. Б, ет. 1, ап. 1.
Първо гражданско отделение, 1753/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7117/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Миглена Стойнева Леова чрез ад
вокат Красимир Тенев, София, ул. Любен Кара
велов 26, ет. 2, ап. 6, срещу Стойне Стефанов
Златков чрез адвокат Виолета Димитрова, София,
ул. Цар Самуил 37, ет. 1, офис 3; Стефан Трай
чов Величков, София, кв. Симеоново, ул. Зелена
круша 9а; Валентин Борисов Иванов, София,
кв. Симеоново, ул. Зелена круша 9; Емил Трай
чов Магдин, София, кв. Симеоново, ул. Зелена
круша 9а; Елеонора Василева Борисова, София,
кв. Симеоново, ул. Зелена круша 9.
Първо гражданско отделение, 1919/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
840/2018 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Богдана Георгиева Чамова чрез адво
кат Елена Костова Петкова, Пазарджик, ул. Петко
Машев 9, офис 1, ет. 2, офис 11, срещу Дидка
Димитрова Гемиджиева, Панагюрище, ул. Иван
Пашов 5; Мариана Пенчева Ракова чрез адвокат
Силвана Костадинова Новоместска, Пазарджик,
ул. Петко Машев 9, офисцентър 1, ет. 2, офис 11;
Недялка Николова Харизанова чрез адвокат
Силвана Костадинова Новоместска, Пазарджик,
ул. Петко Машев 9, офисцентър 1, ет. 2, офис 11;
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Георги Николов Чамов чрез адвокат Силвана
Костадинова Новоместска, Пазарджик, ул. Петко
Машев 9, офисцентър 1, ет. 2, офис 11; Неделка
Иванова Калпакова чрез адвокат Радко Иванов
Колибанеков, Панагюрище, ул. Петър Щърбанов
12; Василена Георгиева Гемиджева чрез адвокат
Радко Иванов Колибанеков, Панагюрище, ул. Пе
тър Щърбанов 12; Иван Георгиев Гемиджиев чрез
адвокат Радко Иванов Колибанеков, Панагюрище,
ул. Петър Щърбанов 12.
НА 22.01.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 855/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2108/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Константин Милков Божиков чрез
адвокат Снежана Стефанова, Пловдив, ул. Георги
Петаков 5, ет. 2, срещу Държавен фонд „Земе
делие“ чрез процесуален представител Катерина
Недялкова, София, бул. Цар Борис Трети 136.
НА 23.01.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 883/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
353/2018 по описа на Окръжен съд Ловеч, подадена
от Радка Иванова Илиева чрез адвокат Пенка
Карабова, Ловеч, бул. България 1, ет. 2; Огнян
Иванов Андонов чрез адвокат Пенка Карабова,
Ловеч, бул. България 1, ет. 2; Янка Иванова
Младенова чрез адвокат Пенка Карабова, Ловеч,
бул. България 1, ет. 2; Илия Иванов Андонов чрез
адвокат Пенка Карабова, Ловеч, бул. България 1,
ет. 2, срещу Маньо Ивов Манев, с. Градежница,
ул. Иван Вазов 45; Севда Асенова Манева, с. Гра
дежница, ул. Иван Вазов 45.
Първо гражданско отделение, 1246/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
228/2018 по описа на Окръжен съд Смолян, пода
дена от Тодор Николов Пепеланов чрез адвокат
Мария Николова Пепеланова, Чепеларе, ул. Петко
Войвода 8; Васко Тодоров Масурски чрез адвокат
Стоян Марев, Смолян, бул. България 7, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 1294/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
774/2016 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Рада Петкова Ганчова чрез адвокат
Георги Мавродиев, Сливен, ул. Граф Игнатиев 8,
офис 5; Динка Василева Стоянова чрез адвокат
Георги Мавродиев, Сливен, ул. Граф Игнатиев
8, офис 5; Рачо Василев Рачев чрез адвокат Ге
орги Мавродиев, Сливен, ул. Граф Игнатиев 8,
офис 5; Петко Василев Рачев чрез адвокат Ге
орги Мавродиев, Сливен, ул. Граф Игнатиев 8,
офис 5, срещу Ангелинка Ганчова Филева чрез
особен представител Василка Христова-Блесков
на, Етрополе, ул. Георги Димитров 2; Евгения
Ганчева Ганчева чрез особен представител Анета
Костадинова Ангелова, София, бул. Александър
Малинов 30; Теодор Съйков Петров, Етрополе,
ул. Димитър Благоев 6; Иванка Коцева Иванова,
Ботевград, ж.к. Васил Левски, бл. 43, вх. В, ет. 6,
ап. 18; Галина Борисова Алипиева, Етрополе,
бул. Дандевил 16; Василка Алипиева Димитрова,
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Етрополе, бул. Дандевил 16; Наташа Алипиева
Коцева, Етрополе, ул. Софроний 1, вх. А, ет. 1,
ап. 1; Цветан Коцев Алипиев, с. Трудовец, ул. Цар
Симеон Първи 89; Цветан Ганчев Ценов, Етрополе,
мах. Пупчовци 99; Йото Ценов Йотов, Етрополе,
ул. Христо Ботев 36; Данка Йотова Пантева,
Етрополе, ул. Христо Ботев 40; Цветелина Йотова
Николова, Етрополе, ул. Христо Ботев 42; Василка
Йорданова Ламбашка, Врачеш, ул. Трети март
30; Виолета Йорданова Йотова чрез адвокат Вла
дислав Борисов Божков, Етрополе, ул. Пионер 16;
Райна Николова Ганчова, Етрополе, ул. Младост
8; Цветан Рачов Ценов, Етрополе, бул. Руски 188,
вх. Д, ет. 4, ап. 11; Кръстана Николова Ганчова,
с. Бойковец, област София; Николай Рачов Ценов,
Етрополе, ул. Младост 8; Василка Ганчова Владо
ва, Етрополе, бул. Александър Стамболийски 87;
Радко Ганчев Рачев, Етрополе, бул. Руски 188,
вх. Б, ет. 3, ап. 7; Иван Ботьов Иванов, Етрополе,
ул. Софроний 1, вх. А, ет. 3, ап. 7; Радко Ботев
Иванов, Етрополе, ул. Асеновска 3; Данка Димит
рова Цанова, Етрополе, ул. Млада гвардия 23А;
Павлина Иванова Пенкова, Етрополе, кв. Осем
10, ет. 1, ап. 2; Ивета Красимирова Пенкова,
Етрополе, кв. Осем 10, ет. 1, ап. 2; Васил Кра
симиров Пенков, Етрополе, кв. Осем 10, ет. 1,
ап. 2; Валентин Красимиров Пенков, Етрополе,
кв. Осем 10, ет. 1, ап. 2; Светлана Валентинова
Лазаркевич, София, ж.к. Люлин, бл. 704, вх. Г,
ет. 6, ап. 82; Иванка Маринова Вълчева, с. Буно
во, област София; Христина Маринова Ганчова,
с. Литаково, ул. Христо Ботев 62; Стоян Василев
Ганчев, с. Бойковец, област София; Димитър Ва
силев Ганчев, с. Бойковец, област София; Дафина
Василева Петрова, с. Кладница, област Перник;
Пенка Василева Ганчева, Ботевград, ул. Георги
С. Раковски 25, вх. Б, ет. 3, ап. 5; Никола Найденов
Кенанов, с. Трудовец, ул. Славянска 23; Мария
Василева Василева, Етрополе, бул. Партизански 86;
Стефан Василев Стефанов, Етрополе, ул. Марийка
Гаврилова 87; Димчо Василев Стефанов, Тетово,
ул. Рила 3; Ганчо Иванов Ганчев чрез адвокат
Мария Гаврилова Накова, Ботевград, ул. Севаст
Огнян 4, ет. 2, ап. 6; Дафинка Иванова Мирчева,
Ботевград, ж.к. Саранск, бл. 11, вх. А, ет. 1, ап. 1;
Иванка Иванова Ганчова, с. Бойковец, област
София; Людмила Семеновна Ганчева чрез особен
представител Павел Валентинов Радомирски, Со
фия, ж.к. Хиподрума, бл. 134А, вх. А, ет. 3, ап. 10;
Анна Ганчева Ганчева чрез особен представител
Иванка Иванова Димитрова, Етрополе, пл. Девети
септември 6, ет. 1, офис 104; Васил Ганчев Дицов
чрез особен представител Ивелина Тодорова Ата
насова, Етрополе, ул. Георги Димитров 2, ет. 3,
стая 313; държавата, представлявана от министъра
на регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19.
Първо гражданско отделение, 1748/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2123/2018 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Васил Атанасов Парев чрез адвокат
Красимир Алексиев, Пловдив, ул. Опълченска
1, ет. 1; Мария Георгиева Парева чрез адвокат
Красимир Алексиев, Пловдив, ул. Опълченска 1,

БРОЙ 94

ДЪРЖАВЕН

ет. 1, срещу Васка Трендафилова Трендафилова
чрез адвокат Николай Ангелов, Пловдив, ул. Йо
аким Груев 38, ет. 2.
Първо гражданско отделение, 1873/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3836/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Хемус Хотелс Холдинг“ – АД, чрез
адвокат Катина Стоянова, София, ул. Алабин 48,
срещу Кармен Стефанова Димитрова чрез адвокат
Красимира Арабаджиева, София, ул. Владайска
71, офис 1; „Кристал Корпорейшън“ – ЕООД, чрез
адвокат Румен Котов, София, ул. Московска 21.
Първо гражданско отделение, 1970/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
187/2014 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Костадин Тенев Костов чрез адвокат
Георги Андреев Маринов, Пловдив, ул. Стефан
Веркович 3, ет. 1, офис 2, срещу Владимир Петров
Петров чрез адвокат Атанас Георгиев Атанасов,
Пловдив, ул. Райко Даскалов 53, ет. 1, офис 17;
Юлия Димитрова Петрова чрез адвокат Атанас
Георгиев Атанасов, Пловдив, ул. Райко Даска
лов 53, ет. 1, офис 17.
Първо гражданско отделение, 2458/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
55/2019 по описа на Окръжен съд Пазарджик, пода
дена от „Звезда 2016“ – ООД, чрез адвокат Георг и
Красимиров Георгиев, Пазарджик, ул. Иван Вазов
9, ет. 3, кантора 305, срещу Владислав Иванов Ма
раджийски чрез адвокат Емилия Петрова Лазарова,
Пазарджик, бул. Александър Стамболийски 29;
Георги Иванов Мараджийски чрез адвокат Емилия
Петрова Лазарова, Пазарджик, бул. Александър
Стамболийски 29; Иван Георгиев Мараджийски
чрез адвокат Емилия Петрова Лазарова, Пазар
джик, бул. Александър Стамболийски 29.
НА 23.01.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2296/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
30/2019 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от Община Пловдив, Пловдив, ул. Сте
фан Стамболов 1, срещу Екатерина Борисова
Маргарова чрез адвокат Боян Станоев, Пловдив,
ул. Алцеко 16, ет. 2; Тодор Борисов Маргаров
чрез адвокат Боян Станоев, Пловдив, ул. Алце
ко 16, ет. 2.
НА 27.01.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 600/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
265/2018 по описа на Окръжен съд Ловеч, пода
дена от „Банка Пиреос България“ – АД, София,
бул. Околовръстен път 269, срещу Виолетка Цве
танова Янчева чрез адвокат Стефка Спиридонова,
Ловеч, ул. Търговска 21, ет. 2, офис 207, и трета
страна „Веника Турс“ – ООД (в несъстоятелност),
чрез синдик Ралица Пламенова Топчиева, София,
ул. Бистрица 9, офис 6.
Второ гражданско отделение, 1261/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
533/2018 по описа на Окръжен съд Враца, пода
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дена от Катя Иванова Каменова, с. Добролево,
област Враца, ул. Хан Аспарух 3; Светла Ивано
ва Каменова, Бяла Слатина, ул. Баба Тонка 2;
Красимир Христов Пановски, с. Рогозен, област
Враца, ул. Георги Бенковски 4А; Николай Иванов
Каменов, с. Добролево, област Враца, ул. Елин
Пелин 6, срещу Надя Кирилова Кръстева чрез
адвокат Михаил Димитров, Враца, ул. Поп Косто
Буюклийски 8, ет. 1; Цветан Младенов Ценов,
с. Рогозен, област Враца, ул. Любен Каравелов 5;
Виолета Младенова Захариева, Враца, ж.к. Дъб
ника, бл. 30, вх. Д, ет. 3, ап. 103; Вълко Цветков
Арпаджишки, с. Рогозен, област Враца ул. Георги
Бенковски 15.
Второ гражданско отделение, 1547/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
256/2018 по описа на Окръжен съд Монтана, по
дадена от Тодор Петров Георгиев чрез адвокат
Йордан Александров, Монтана, ул. Граф Игнатиев
10, ет. 2; Костадин Петров Георгиев чрез адвокат
Йордан Александров, Монтана, ул. Граф Игнатиев
10, ет. 2, срещу Стоян Илиев Георгиев, с. Слати
на, ул. Георги Димитров 41; Павлина Николова
Георгиева, с. Слатина, ул. Георги Димитров 41.
Второ гражданско отделение, 1885/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1658/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Петър Йорданов Миразчиев чрез
адвокат Светлана Байчева, София, ул. Иван Вазов
21Б, срещу Евгения Тодорова Чолакова, София,
ж.к. Люлин, бл. 103, вх. В, ет. 1.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 481/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
270/2016 по описа на Апелативен съд Бургас, по
дадена от „Банка ДСК“ – ЕАД, с изпълнителен
директор Доротея Николаева чрез адвокат Мария
Димитрова, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1, срещу
Димитър Андонов Костадинов чрез адвокат Мари
ана Бузова, Бургас, ул. Климент Охридски 1, ет. 3;
Георги Андонов Костадинов чрез адвокат Бойко
Темелков, Бургас, ул. Климент Охридски 1, ет. 3;
Андон Стаматов Костадинов, Бургас, ул. Пробуда
63, ет. 5.
Първо търговско отделение, 2274/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1914/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Агенцията по заетостта, София,
бул. Дондуков 3, срещу „Ес Ви Ес“ – АД, чрез
адвокат Тодорка Ангелова, София, ул. Позитано
7, ет. 2, офис 5 – 6.
Първо търговско отделение, 2529/2018, по каса
ционна жалба срещу решението по гр. дело 86/2018
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от
Бранимир Балачев – синдик на „Гамор“ – ООД
(в несъстоятелност), Варна, ул. Константин До
ганов 48, срещу Медицински център за репро
дуктивна медицина „Радост“ – ООД, с управител
Алкан Левхъ Емин чрез адвокат Георги Амуджиев,
Варна, ул. Граф Игнатиев 17; „Гамор“ – ООД (в
несъстоятелност), с управител Алкан Лехвъ Емин
чрез адвокат Георги Амуджиев, Варна, ул. Граф
Игнатиев 17.
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Първо търговско отделение, 25/2019, по касаци
онна жалба срещу решението по гр. дело 2583/2018
по описа на Апелативен съд София, подадена от
ЗД „Бул инс“ – АД, София, бул. Джеймс Баучер 87,
ет. 2, срещу „Обединена българска банка“ – АД,
София, ул. Света София 5.
Първо търговско отделение, 62/2019, по ка
сационна жалба срещу решението по гр. дело
105/2017 по описа на Окръжен съд Русе, подадена
от „Юробанк България“ – АД, чрез адвокат Ан
тоанета Стефанова, София, ул. Хан Аспарух 54,
ет. 5, офис 9, срещу Бранислав Людмилов Кирилов
чрез адвокат Веселин Филипов, Русе, ул. Кирил
Старцев 12, офис 7.
НА 27.01.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1598/2015, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2765/2014 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Красимир Атанасов Николов чрез
адвокат Радослава Аврамова-Кутрянова, София,
ул. Любен Каравелов 75, ет. 2, ап. 7, срещу Ата
наска Ангелова Георгиева, с. Болярци, област
Пловдив, ул. 44 № 5; Татяна Стефанова Шопова,
Асеновград, ул. Червена скала 11; Валентина
Стефанова Мил у шева, Пловдив, бул. Шести
септември 159, ет. 2, ап. 11.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3832/2016, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14808/2015 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Андрей Красимиров Георгиев, София,
ж.к. Овча купел 1, бл. 520, вх. Г, ап. 65 – съде
бен адрес, срещу Национален компенсационен
жилищен фонд, София, бул. Княз Александър
Дондуков 2А.
Четвърто гражданско отделение, 641/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1612/2018 по описа на Окръжен съд Варна, по
дадена от Диян Станимиров Димитров чрез
адвокат Цветан Панайотов, Варна, ул. Котел 4,
срещу Галина Тодорова Стефанова чрез адвокат
Миглен Тодоров, Варна, ул. Георги Бенковски
90, ет. 3, офис 12.
Четвърто гражданско отделение, 1153/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
257/2018 по описа на Окръжен съд Шумен, подадена
от Стойчо Емилов Маринов, Шумен, ул. Марица
16, ет. 10, ап. 46, срещу Светла Иванова Дермен
джиева чрез адвокат Радослав Данков, Варна,
ул. Топра Хисар 16, ет. 1, ап. 2.
Четвърто гражданско отделение, 1595/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
480/2018 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Николай Радов Спасов чрез адвокат
Георги Манев, Панагюрище, ул. Георги Бенков
ски 6, срещу Ива Миткова Иванова чрез адвокат
Петко Николаев, Бяла, ул. Цар Борис Първи
21А, и страна Дирекция „Социално подпомага
не“ – Панагюрище, Панагюрище, ул. Д-р Лонг
3; Дирекция „Социално подпомагане“ – Свищов,
ул. Тунджа 10, Свищов.
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НА 27.01.2020 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1900/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3435/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Цветелина Генадиева Цанкова чрез
адвокат Катерина Михайловска, София, ул. Света
София 8, ет. 3; Лиляна Трендафилова Стефанова
чрез адвокат Катерина Михайловска, София,
ул. Света София 8, ет. 3, срещу Станимир Иванов
Христов чрез адвокат Диана Черкезова, София,
ул. Владайска 19, партер.
Четвърто гражданско отделение, 1478/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
466/2018 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от Иван Симеонов Попов със съгла
сието на попечителя си Симеон Иванов Попов
чрез адвокат Галя Маринова, Варна, ул. Баба
Тонка 14Б, срещу Ивайло Димитров Димитров
чрез адвокат Сиана Илиева, Варна, ул. Жолио
Кюри 33, ет. 2, Адвокатско дружество „Ганчев
и Димова“; Красимира Олегова Георгиева чрез
адвокат Сиана Илиева, Варна, ул. Жолио Кюри
33, ет. 2, Адвокатско дружество „Ганчев и Димо
ва“; Кристияна Райчева Андреева-Леомани чрез
адвокат Николай Ташев, Варна, бул. Владислав
Варненчик 10; Евгения Кирилова Кирова, Варна,
бул. Владислав Варненчик 86, ет. 3, ап. 7.
Четвърто гражданско отделение, 1618/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1535/2018 по описа на Окръжен съд Бургас, пода
дена от Радостин Йорданов Ташев чрез адвокат
Мариана Брага, София, ул. Славянска 5, ет. 5,
офис 30 – 32, срещу Професионална гимназия
по селско стопанство „Златна нива“, Айтос,
ул. Славянска 50, и страна Министерство на
образованието и науката, София, бул. Княз Дон
дуков 2а; Община Айтос, ул. Цар Освободител 3,
Айтос; Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2.
Четвърто гражданско отделение, 1632/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
366/2018 по описа на Окръжен съд Монтана, по
дадена от Бойка Крумова Кирилова чрез адвокат
Радослав Бояджиев, Лом, ул. Георги Манафски 9;
Светли Димитров Кирилов чрез адвокат Ра
дослав Бояджиев, Лом, ул. Георги Манафски 9,
срещу Министерство на правосъдието, София,
ул. Славянска 1; Емилия Страхилова Дечева
чрез адвокат Нели Борисова, Монтана, ул. Граф
Игнатиев 3А, ет. 1, и трета страна Александър
Димитров Александров чрез адвокат Красимир
Босев Монтана, ул. Васил Левски 15, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 1683/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
425/2016 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Цветка Йорданова Въчева чрез
адвокат Галина Найденова, Бургас, ул. Васил
Левски 16, ет. 3, офис 318; Въчо Христов Въчев
лично и в качеството му на ЕТ „Въчо Въчев“
чрез адвокат Галина Найденова, Бургас, ул. Васил
Левски 16, ет. 3, офис 318; Ралица Радостинова
Дачева чрез адвокат Петър Антонов, София,
ул. Марко Балабанов 4а, вх. Б, ет. 5, Адвокатско
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дружество „Доковска, Атанасов и съдружници“,
срещу Национална агенция за приходите – ТД на
НАП – Бургас, чрез процесуален представител
Георги Радоев, Бургас, ул. Цар Петър 5Б, ет. 7.
Четвърто гражданско отделение, 2798/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
21/2019 по описа на Окръжен съд Силистра, пода
дена от „ГИП 90 – Караиванови“ СД с управител
Георги Караиванов чрез адвокат Райна Аврамова,
София, ул. Георги Бенковски 12А, вх. А, ет. 2,
ап. 19, срещу ЧСИ Лучия Тасева Тасева чрез ад
вокат Ангел Калайджиев, София, ул. Александър
Стамболийски 84, ет. 10, офис 54 – 55, и трета
страна ЗАД „Армеец“ – АД, София, ул. Стефан
Караджа 2.
НА 28.01.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 1322/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
760/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от държавата чрез Министерство на
регионалното развитие и благоустройство чрез
областен управител на област с административен
център – Благоевград, пл. Георги Измирлиев
9, Благоевград, срещу Потребителна коопера
ция „Искра“, с. Първомай, област Благоевград,
ул. Младост 5.
Второ гражданско отделение, 1440/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
292/2018 по описа на Окръжен съд Кюстендил,
подадена от Велислава Александрова Димитро
ва, Кюстендил, ур. Антим Първи 34, ет. 1, ап. 1;
Велизар Александров Райчов, Кюстендил, ул. Ан
тим Първи 34, ет. 1, ап. 1; Марияна Стоянова
Стоянова, Кюстендил, ул. Антим Първи 34, ет. 1,
ап. 1, срещу Росен Стоянов Манов, Кюстендил,
ул. Георги Дромухарски 35, ет. 2.
Второ гражданско отделение, 1473/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
759/2018 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Генка Димитрова Коцева, Пазарджик,
бул. Ал. Стамболийски 39; Райна Димитрова
Коцева, Пазарджик, бул. Ал. Стамболийски 39;
Недялка Димитрова Джунджева, Пазарджик,
бул. Ал. Стамболийски 39, срещу Георги Маринов
Терзиев, Пазарджик, бул. Александър Стамбо
лийски 39.
Второ гражданско отделение, 1502/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2405/2018 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Геро Христов Юруков, с. Ведраре,
област Пловдив, Комплекс КТЗ 18, вх. В, ет. 2,
ап. 163, срещу Анета Станкова Петкова, с. Вед
раре, област Пловдив, Комплекс КТЗ 19, вх. В,
ет. 2, ап. 13.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 544/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
9098/2018 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Министерство на здравеопазването,
София, пл. Света Неделя 5, срещу Димитър Ге
оргиев Дачев чрез адвокат Ангел Тинчев, София,
ул. Лавеле 16, ет. 1, офис 101.
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Трето гражданско отделение, 1776/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3646/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Ваня Илиева Белкова чрез адвокат
Христина Тошкова, София, бул. Мадрид 9, ет. 2;
Николай Антонов Белков чрез адвокат Христи
на Тошкова, София, бул. Мадрид 9, ет. 2, срещу
Петър Веселинов Григоров чрез адвокат Аделина
Василева, София, бул. Витоша 10, ет. 1, ап. 2;
Пенка Петрова Григорова чрез адвокат Аделина
Василева, София, бул. Витоша 10, ет. 1, ап. 2;
Калин Тодоров Григоров чрез адвокат Ивайло
Димитров Данов, София, бул. Витоша 10, ет. 2,
ап. 2.
Трето гражданско отделение, 1912/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2636/2018 по описа на Окръжен съд Варна, по
дадена от „Макс Хидротерм“ – ООД, чрез адво
кат Ганка Трендафилова, Варна, бул. Сливница
100А, ет. 1, срещу Серги Йорданов Младенов
чрез адвокат Александър Владимиров Маринов,
София, ж.к. Люлин 3, Търговски комплекс „Сан
Марино“, офис 18.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 562/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
254/2016 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от „Банка ДСК“ – ЕАД, чрез адвокат
Мария Димитрова, Бургас, ул. Оборище 90, ет. 1,
срещу Никола Дойчинов Дойчев чрез адвокат
Мариана Рускова Бузова, Бургас, ул. Климент
Охридски 1, ет. 3; Дойчин Димитров Дойчев, Бур
гас, ул. Георги Казаков – Даскала 15Б; Димитър
Дойчинов Дойчев чрез адвокат Бойко Темелков,
Бургас, ул. Климент Охридски 1, ет. 3.
Второ търговско отделение, 962/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
461/2017 по описа на Апелативен съд Варна,
подадена от „ТНК Кепитъл мениджмънт“ – АД,
чрез адвокат Николай Стефанов Пенев, Пловдив,
ул. Тодор Хрулев 7, срещу „Месна компания
Елтекс“ – ООД, Силистра, ул. Генерал Попов
17; Свилен Иванов Райчев чрез адвокат Никола
Иванов Шопов, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3;
„Кунд инвест“ – ЕООД, чрез адвокат Стефан Све
тославов Петров, Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3.
Второ търговско отделение, 232/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1727/2018 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Застрахователна компания „Лев
Инс“ – А Д, чрез адвокат Владимир Давчев,
Пловдив, пл. Кочо Честименски 2, вх. Б, ет. 1,
срещу Веселин Севдалинов Банков чрез адвокат
Мери Кирилова Аргирова, Асеновград, ул. Из
ложение 12; Расим Бейсим Шабан, Асеновград,
ул. Г. Ангелов 3; Сеза Юсеинов Мастрафчиев,
Асеновград, ул. Оборище 43, и трета страна ЗД
„Евроинс“ – АД, София, бул. Христофор Колуб 43.
Второ търговско отделение, 370/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
151/2018 по описа на Апелативен съд Бургас,
подадена от Ирина Евтимова Георгиева чрез
адвокат Александър Григоров Кръстанов, Бургас,
ул. Одрин 50, ет. 3, офис 19, бизнесзона Аполо;
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ЕТ Ирина Евтимова Георгиева с фирма „Мари
на – Ирина Георгиева“ чрез адвокат Александър
Григоров Кръстанов, Бургас, ул. Одрин 50, ет. 3,
офис 19, бизнесзона Аполо, срещу „Уникредит
лизинг“ – ЕАД, чрез адвокат Светлана Костади
нова Димова, Варна, ул. Бдин 21А, ет. 1, офис 4.
Второ търговско отделение, 509/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
4107/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Тота Петкова Петрова чрез адвокат
Янко Петров Янев, София, ул. Фритьоф Нансен
5, ет. 1, ап. 1, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД, София,
бул. Джеймс Баучър 87.
НА 28.01.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2098/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1408/2018 по описа на Софийски градски съд, пода
дена от „Стоянов и Стоянов Консултинг“ – ЕООД,
чрез адвокат Симеон Станчев, София, ул. Княз
Борис Първи 61Б, ет. 1, ап. 2, срещу Елена
Владиславова Радулова чрез адвокат Калина
Георгиева, София, ул. Пиротска 98, ет. 1, офис 5.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1814/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
968/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Румен Василев Болчев чрез адвокат
Емил Атанасов, Дупница, ул. Николаевска 8, сре
щу „Булгартрансгаз“ – ЕАД, София, бул. Панчо
Владигеров 66.
Четвърто гражданско отделение, 2413/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
11094/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Росица Георгиева Димитрова чрез
адвокат Николай Величков, София, ул. Софроний
Врачански 125, вх. Б, ет. 3, ап. 36, срещу Йосиф
Иванов Петков чрез адвокат Недялка Митева,
София, ул. Георги Сава Раковски 161А, ет. 3, ап. 7;
Бонка Георгиева Василева чрез адвокат Николай
Величков, София, ул. Софроний Врачански 125,
вх. Б, ет. 3, ап. 36.
Четвърто гражданско отделение, 2541/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2297/2018 по описа на Окръжен съд Варна, подадена
от Стамена Тинкова Тунчева-Премянова чрез ад
вокат Ани Бонева, Варна, ул. Проф. Жолио Кюри
17, срещу Стойчо Андреев Премянов чрез адвокат
Величка Джамбазова, Варна, ул. Ал. Дякович 45,
ет. 4, Адвокатско дружество „Ралчеви, Станев и
Джамбазова“; Емилия Грудева Пожарска-Премя
нова чрез адвокат Величка Джамбазова, Варна,
ул. Ал. Дякович 45, ет. 4, Адвокатско дружество
„Ралчеви, Станев и Джамбазова“; Емил Стойчев
Премянов чрез адвокат Стоян Тодоров, Варна,
ул. Георги Бенковски 81, Консултантска кантора
„Бейлерян“ и страна Дирекция „Социално подпо
магане“ – Варна, ул. Георги Раковски 62, Варна.
Четвърто гражданско отделение, 2590/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1002/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Агенция „Митници“, София, ул. Г.
С. Раковски 47, срещу Николай Кирилов Пан
чев, с. Кулата, област Благоевград, ул. Максим
Горки 12.
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НА 28.01.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 3217/2018, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1801/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
София, бул. Цариградско шосе 159, БенчМарк
Бизнес Център, срещу Борислав Христов Тоев
чрез адвокат Михаил Димитров, Враца, ул. Поп
Косто Буюклийски 8, ет. 1.
Второ търговско отделение, 16/2019, по каса
ционна жалба срещу решението по гр. дело
452/2017 по описа на Апелативен съд Пловдив,
подадена от „Банка Пиреос България“ – АД,
София, ул. Околовръстен път 260, срещу Петър
Драганов Цанков чрез адвокат Станислав Мишев,
Пловдив, ул. Ламартин 2, ет. 1, офис 1; Драган
Петров Цанков чрез адвокат Станислав Мишев,
Пловдив, ул. Ламартин 2, ет. 1, офис 1; Цветанка
Спасова Цанкова чрез адвокат Станислав Мишев,
Пловдив, ул. Ламартин 2, ет. 1, офис 1.
Второ търговско отделение, 169/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
514/2018 по описа на Окръжен съд Плевен, по
дадена от Павлина Георгиева Филипова чрез
адвокат Павел Вихров Родопски, София, ул. Ла
веле 19, ет. 2, офис 6, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД,
чрез адвокат Мариан Гочев, София, бул. Джеймс
Баучер 87.
НА 29.01.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1513/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
722/2018 по описа на Апелативен съд София, по
дадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Цеко Митрофанов
Йорданов чрез адвокат Владимир Хаджов, Со
фия, бул. Витоша 1А, Търговски дом, вх. Б, ет. 3,
кантора 309.
Трето гражданско отделение, 1816/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2171/2018 по описа на Окръжен съд Варна, пода
дена от Стефан Борисов Стефанов чрез адвокат
Деница Венциславова Колева-Корновска, Варна,
бул. Владислав Варненчик 79, срещу Жаклин
Тошева Митова чрез адвокат Весела Любенова
Пеева, Варна, ул. Дебър 6, ет. 1, и трета страна
Дирекция „Социално подпомагане“ – Варна,
ул. Георги Раковски 62, Варна.
Трето гражданско отделение, 2614/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5322/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Прокуратура на Република България,
София, бул. Витоша 2, срещу Стефан Димитров
Николов чрез адвокат Илиян Панайотов Кър
шев, София, бул. Александър Дондуков 5, вх. В,
ет. 4, ап. 14.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1736/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
773/2018 по описа на Окръжен съд Плевен, подаде
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на от „ДСК Транс секюрити“ – ЕАД, представля
вано от изпълнителния директор Светлин Бонев
чрез адвокат Светла Дамянова, Ловеч, ул. Тър
говска 21, срещу Валентин Богомилов Василев
чрез адвокат Деви Дилков, Плевен, ул. Ресен 11;
Владислав Петров Велев чрез адвокат Мариана
Симеонова, Плевен, ул. Ресен 8А.
Четвърто гражданско отделение, 1853/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
898/2018 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Община Сандански, представлявана
от Кирил Котев – кмет, чрез ст. юрисконсулт
Мария Ръждева-Петкова, Сандански, ул. Сво
бода 14, срещу Вера Димитрова Маринополска
чрез адвокат Георги Батев, Сандански, ул. Мара
Бунева 10.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2638/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1210/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Изи Шоп“ – ЕАД, чрез адвокат
Величка Костадинова, София, ул. Три уши 8,
Административна сграда, ет. 4, срещу „Хотели Ме
ниджмънт 2003-холдинг“ – АД, с представляващ
Станислав Райнов Новаков чрез адвокат Петър
Милушев, София, ул. Цар Асен 22А.
Второ т ърговско отделение, 117/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
544/2018 по описа на Апелативен съд София, пода
дена от „В & ВГД Оранжерии Петрич“ – ООД, с
управител Велин Николов Георгиев чрез адвокат
Петър Йовчев, Петрич, ул. Славянска 5 ет. 1,
срещу Институт по почвознание, агротехнологии
и защита на растенията „Никола Пушкаров“ чрез
адвокат Веселина Къркъмова, София, бул. Алек
сандър Стамболийски 118, ет. 1, офис 2; Дияна
Благоева Атанасова – временен синдик на „В и
ВГД Оранжерии Петрич“ – ООД (н.), Благоев
град, ул. Тодор Александров 26, вх. Б, ет. 1, ап. 2.
Второ търговско отделение, 146/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
499/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Маргарита Коцева Данаилова чрез
адвокат Георги Динев, София, ул. Владайска 49,
ет. 1, срещу Застрахователно дружество „Бул
Инс“ – АД, София, бул. Джеймс Баучер 87.
Второ търговско отделение, 246/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
609/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Емилиян Илиянов Филипов чрез
адвокат Ралица Мутафова, София, ул. Цар Асен
1, ет. 4, офис 411, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД,
София, бул. Черни връх 51Д.
Второ търговско отделение, 247/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1518/2018 по описа на Апелативен съд София, по
дадена от Венцислав Илиев Минчев чрез адвокат
Венцислав Ортакчиев, София, ул. Цар Самуил 38,
партер, ап. 2, срещу ЗК „Лев Инс“ – АД, София,
бул. Черни връх 51Д.
Второ търговско отделение, 288/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5311/2017 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Евелина Петрова Димитрова чрез
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адвокат Николай Цановски, София, ул. Княз
Борис Първи 85, ет. 4, ап. 10; Любомир Неофитов
Топозлийски чрез адвокат Николай Цановски,
София, ул. Княз Борис Първи 85, ет. 4, ап. 10, сре
щу Застрахователно дружество „ЕИГ Ре“ – ЕАД,
София, бул. Христофор Колумб 43, и трета страна
Димитър Стоименов Илиев чрез адвокат Краси
мир Ранов Дупница, ул. Дора Габе 2.
НА 29.01.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 884/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2133/2018 по описа на Окръжен съд Варна, по
дадена от Милен Красимиров Сотиров, Варна,
ул. Борис Игнатов 15 А, срещу Еленка Илиева
Георгиева, Варна, ж. к. Дружба-Аспарухово, бл. 10,
вх. Б, ет. 1, ап. 10; Даринка Илиева Петрова,
Варна, ж.к. Дружба – Аспарухово, бл. 10, вх. А,
ет. 2, ап. 5; Донка Тодорова Иванова, Варна,
ул. Борис Игнатов 3; Янка Тодорова Атанасова,
Варна, ул. Борис Игнатов 3.
НА 30.01.2020 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1690/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
709/2018 по описа на Софийски градски съд, по
дадена от Религиозна институция „Свидетелите
на Йехова в България“ чрез адвокат Валентина
Димитрова Стефанова, Варна, ул. Поп Харитон
15, срещу Борис Янков Ячев чрез адвокат Таня
Николова Йосифова, София, ж.к. Младост 2,
бл. 201, ет. 4, ап. 20.
Четвърто гражданско отделение, 1732/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
15014/2017 по описа на Софийски градски съд,
подадена от държавата, представлявана от ми
нистъра на финансите, София, ул. Георги С. Ра
ковски 102, срещу „Бодо 09“ – ООД, чрез адвокат
Ралица Тихомирова Тихова, София, ул. Тинтява
13-Б, ет. 6.
НА 30.01.2020 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 1222/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1574/2018 по описа на Окръжен съд Бургас, подаде
на от Хатче Мюмюн Хасан чрез адвокат Марияна
Матеева, Бургас, ул. Гурко 7, вх. А, ет. 3, офис 8,
срещу Мустафа Илияз Осман чрез адвокат Георги
Габровски, Айтос, ул. Станционна 35.
Трето гражданско отделение, 1510/2019, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2037/2018 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Тошко Дойчев Добрев чрез адвокат
Яна Даскалова, София, ул. Марко Балабанов 4А,
вх. А, ет. 5, срещу Прокуратура на Република
България, София, бул. Витоша 2.
НА 30.01.2020 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 832/2017, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3651/2016 по описа на Апелативен съд София,
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подадена от ЕТ Мехмед Абди Молласали с фирма
„Мак-комплект Мехмед Молласали“ чрез адвокат
Николай Димитров, София, ул. Христо Белчев
2, полуетаж 4, офис 4, срещу Община Якоруда
чрез адвокат Методи Марков, София, ж.к. Бели
брези, бл. 26; Асен Георгиев Войнов чрез адвокат
Ангел Рашев, Благоевград, ул. Тодор Александров
43Б, ет. 2.
8835
А дминистративният съд – Бу ргас, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжната прокуратура – Бургас, на Наредбата
за определянето и администрирането на местните
данъци и такси и цени на услуги на територията
на община Бургас в частта относно чл. 36 „...или
концесионер, на който е предоставено право на
експлоатация на гробищен парк“, приета с ре
шение на Общинския съвет – гр. Бургас, по т. 2,
протокол № 21 от 20.12.2016 г., изм. и доп. с ре
шения на Общинския съвет – гр. Бургас, по т. 3,
протокол № 26 от 25.04.2017 г.; по т. 4, протокол
№ 34 от 28.11.2017 г.; по т. 1, протокол № 36 от
19.12.2017 г.; по т. 4, протокол № 41 от 24.04.2018 г.;
по т. 1, протокол № 43 от 26.06.2018 г.; по т. 2,
протокол № 46 от 28.08.2018 г.; по т. 8, про
токол № 49 от 30.10.2018 г.; по т. 1, протокол
№ 52 от 18.12.2018 г.; изм. с Решение № 248 от
15.02.2019 г. на Административния съд – Бур
гас, по адм.д. № 3204/2018 г.; по т. 1 и 2, про
токол № 55 от 26.03.2019 г.; по т. 1, протокол
№ 56 от 30.04.2019 г.; по т. 1, протокол № 60
от 30.07.2019 г.; по т. 3 от протокол № 61 от
27.08.2019 г. По оспорването е образувано адм.
дело № 2760/2019 г. по описа на Администра
т ивни я съд – Бу ргас, коет о е насрочено за
23.01.2020 г. от 10,30 ч.
9056
Административният съд – Велико Търново,
на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от Административ
нопроцесуалния кодекс съобщава, че е постъпил
протест на прокурор в Окръжната прокура
тура – Велико Търново, против разпоредбите
на Наредба № 1 за опазване на обществения
ред, териториите и елементите за обществено
ползване на територията на община Павликени,
приета с Решение № 335 по протокол № 28 от
28.09.2005 г. на Общинск и я съвет – гр. Пав
ликени. С протеста се иска отмяна на цялата
наредба, алтернативно отмяната на разпоред
бите на чл. 4, ал. 6, чл. 6, 7, 9, 10, чл. 14, ал. 2,
изречение първо, чл. 17, ал. 1 и 2 и чл. 28, ал. 2
от този нормативен акт. Образувано е адм.д.
№ 704/2019 г. по описа на Административния
съд – Велико Търново. Заинтересованите стра
ни могат да се присъединят към оспорването
или да встъпят като страна в производството
на основание чл. 189, ал. 2 от АПК до първо
то съдебно заседание. Делото е насрочено за
24.01.2020 г. от 10 ч.
9030
А дминистративният съд – Пазард ж ик, Х
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Пазарджик – Станка
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Димитрова, подаден против разпоредбите на
чл. 6, т. 3, чл. 16, ал. 2, т. 3, чл. 23, т. 2 и чл. 42,
ал. 2, т. 3 от Наредбата за условията и реда за
провеждане на търг или конкурс за определяне
на концесионер на Община Септември, приета
с Решение № 311 от 10.06.2005 г. на Общинския
съвет – гр. Септември, взето с протокол № 20.
По протеста е образувано адм. д. № 1182/2019 г.
по описа на Административния съд – Пазар
д ж ик, насрочено за разглеж дане в о.с.з. на
4.12.2019 г. от 10,30 ч.
8937
А дминистративният съд – Пазард ж ик, Х
състав, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК
съобщава, че е постъпил протест на прокурор при
Окръжната прокуратура – Пазарджик – Стефан
Янев, подаден против чл. 27, ал. 2, 3, 4, 5 и 6,
чл. 39, ал. 1 в частта му относно „събиране“,
чл. 40, ал. 1 в частта му относно „събиране“,
чл. 76, ал. 20, предл. 1 и ал. 21, предл. 1, чл. 56,
ал. 2, предл. последно от Наредбата за управле
ние на строителните отпадъци на територията
на община Пещера, приета с Решение № 402 от
29.07.2013 г. на Общинския съвет – гр. Пещера.
По протеста е образувано адм. д. № 1250/2019 г.
по описа на Административния съд – Пазар
д ж ик, насрочено за разглеж дане в о.с.з. на
4.12.2019 г. от 10,30 ч.
9048
Административният съд – Пловдив, на ос
нование чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е
постъпило оспорване на Решение № 351, прието с
протокол № 16 от 27.09.2018 г. на Общинския съ
вет – гр. Пловдив (обн., ДВ, бр. 96 от 20.11.2018 г.),
по отношение на съсобствен поземлен имот с
идентификатор 56784.531.1798, по което оспорване
е образувано адм. дело № 201/2019 г. по описа
на А дминист рат ивни я съд – П ловдив, X X V
състав, насрочено за 14.01.2020 г. от 9 ч. Съдът
на основание чл. 218, ал. 1 във връзка с ал. 4 от
ЗУТ определя като предмет на делото оспорване
с възражения за нищожност и за незаконосъо
бразност от Георги Кирилов Узунов и Илиана
Кирилова Узунова на Решение № 351, прието с
протокол № 16 от 27.09.2018 г. на Общинския
съвет – гр. Пловдив, по отношение на съсоб
ствения им ПИ с идентификатор 56784.531.1798.
Конституира като страни жалбоподателите Геор
ги Кирилов Узунов и Илиана Кирилова Узунова,
двамата от Пловдив, и ответника Общинския
съвет – гр. Пловдив. Адм. дело № 201/2019 г.
по описа на Административния съд – Пловдив,
XXV състав, е насрочено за 14.01.2020 г. от 9 ч.
9000
Административният съд – Смолян, на осно
вание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано
адм. д. № 466/2019 г. по протест на Окръжната
прокуратура – Смолян, срещу Наредба № 25
за издаване на разрешителни за водовземане
на минерална вода, извършване на услуга на
водовземане водоподаване по общински водо
проводи за минерална вода и учредяване на
сервитутни права и право на прекарване на
водопроводи за минерална вода на територи
ята на община Златоград, приета с Решение
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№ Ж 226 по протокол № 15 от 4.08.2016 г. на
Общинския съвет – Златоград, в нейната ця
лост. Съдът уведомява, че делото е насрочено
за 18.12.2019 г. от 14 ч., като заинтересованите
лица могат да поискат с писмена молба да се
присъединят към оспорването или да встъпят
като страна наред с административния орган
до началото на устните състезания при всяко
положение на делото.
8938
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 218, ал. 2 от ЗУТ съобщава, че е
постъпила жалба от Васил Пенчев Василев от
Стара Загора с оспорване за незаконосъобразност
на Решение № 2349 по протокол № 45 от засе
дание на Общинския съвет – гр. Стара Загора,
проведено на 27.06.2019 г., с което е одобрен
проект за ПУП – изменение на план за регула
ция и план за застрояване за новообразуваните
имоти от територията на парк/квартал Бедечка
по плана на гр. Стара Загора, обхващащ квар
тали 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809,
810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820,
821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831
по плана на гр. Стара Загора, относно УПИ I
с отреждане „За парк и открити спортни обек
ти“, кв. 810 в частта му, в която попада имот с
идентификатор 68850.513.6159 по кадастралната
карта на гр. Стара Загора, представляващ УПИ
III-6159 в кв. 812 по плана на гр. Стара Заго
ра, кв. Бедечка, одобрен с Решение № 283 от
28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стара
Загора. По оспорването е образувано адм.д.
№ 489/2019 г. по описа на Административния
съд – Стара Загора. Заинтересованите лица
могат да подадат заявление за конституирането
им като ответници в производството по адм.
дело № 489/2019 г. в едномесечен срок от деня
на обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“. Заявлението следва да е със съдър
жание, отговарящо на изискванията на чл. 218,
ал. 5 от ЗУТ. Към заявлението следва да се
приложат писмени доказателства, удостоверя
ващи качеството на заинтересовано лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
9001
Административният съд – Хасково, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и
2 от А дминист рат ивноп роцесуа лни я кодекс
съобщава, че е постъпил протест от прокурор
при Окръжната прокуратура – Хасково, с кой
то се оспорва т. 15 от приложението „Образец
на списък с видовете услуги и цени за тях“ от
Наредбата за определяне и администриране
на местните такси и цени на услуги на тери
торията на община Симеоновград, по който е
образувано адм. дело № 1263/2019 г. по описа
на Административния съд – Хасково, насрочено
за 8.01.2020 г. от 10,15 ч.
9055
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Варненският районен съд, XX състав, призова
ва Андреа Фаркашова, чешка гражданка, родена
на 4.03.1995 г., в двуседмичен срок от публикаци
ята (обнародването) в неофициалния раздел на
„Държавен вестник“ (чл. 48, ал. 1 ГПК) да се яви
в деловодството на съда за получаване на препи
си от исковата молба, подадена от Константин
Димитров Върбанов, по гр.д. № 7764/2019 г. по
описа на ВРС, 20 състав. Указва на ответницата
Андреа Фаркашова, в случай че в двуседмичен
срок от публикацията (обнародването) в неофи
циалния раздел на „Държавен вестник“ не се
яви в деловодството на съда за получаване на
преписи от исковата молба и приложенията, ще
є бъде назначен особен представител на разноски
на ищеца. Указва на ответницата Андреа Фар
кашова, чешка гражданка, родена на 4.03.1995 г.,
че съгласно чл. 40 ГПК страната, която живее
или замине за повече от един месец в чужбина,
е длъжна да посочи лице в седалището на съда,
на което да се връчват съобщенията – съдебен
адресат, ако няма пълномощник по делото в
Република България. Същото задължение имат
и законният представител, попечителят и пълно
мощникът на страната. Когато лицата по чл. 40,
ал. 1 ГПК не посочат съдебен адресат, всички
съобщения се прилагат към делото и се смятат
за връчени. Съгласно чл. 41 ГПК страната, която
отсъства повече от един месец от адреса, който
е съобщила по делото или на който веднъж є е
връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда
за новия си адрес; същото задължение имат и
законният представител, попечителят и пълно
мощникът на страната, а според чл. 41, ал. 2 ГПК
при неизпълнение на задължението по чл. 41,
ал. 1 ГПК всички съобщения се прилагат към
делото и се смятат за връчени.
9054
Районният съд – Горна Оряховица, граждан
ска колегия, VІІІ състав, призовава Свитлана
Юрийивна Толева с последен а д рес област
Пазарджик, община Панагюрище, с. Панагюр
ски колони, ул. Христо Ботев № 4, ет. 1, ап. 3,
сега с неизвестен адрес, да се яви в Районния
съд – Горна Оряховица, за да получи преписи от
исковата молба, приложенията към нея, както
и препис от настоящото разпореждане, в едно
месечен срок от обнародването на съобщението
в „Държавен вестник“ като ответница по гр. д.
№ 1652/2019 г., заведено от Александър Х. Толев
за развод. Ответницата Свитлана Юрийивна
Толева да посочи съдебен адрес, в противен
случай делото ще се гледа при условията на
чл. 48, ал. 2 ГПК.
9049
Районният съд – гр. Нови пазар, гражданска
колегия, ІV състав, призовава Адем Айгюндюз,
гражданин на Република Турция, с неизвестен
адрес, да се яви в съда на 20.12.2019 г. в 9,30 ч.
като ответник по гр.д. № 1119/2019 г., заведено
от Севда Васви Джелил с правно основание
чл. 132, ал. 1 от СК. Ответникът да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
9031
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Варненският окръжен съд, гр. отделение,
обявява, че е образувано гр. дело № 1258/2019 г.
по предявен от Комисията за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество, БУЛСТАТ 129010997,
чрез председателя, с адрес за призоваване: Вар
на, ул. Алеко Константинов № 17, ет. 1, срещу
Миглена Атанасова Герчева, ЕГН 7809030970, с
постоянен адрес Провадия, ул. Подрумниче № 13,
и настоящ адрес Провадия, ул. Македонска № 13,
иск с правно основание чл. 153, ал. 1 във връзка
с § 5, ал. 2 от ЗПКОНПИ за отнемане в полза
на държавата на имущество и суми на обща
стойност 186 219,79 лв., както следва:
1. Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел
„А160“ с peг. № В 8415 ВС, с дата на първа регист
рация 13.11.1997 г., рама № WDB1680331J009481,
двигател № 16696030010736.
2. Сума в размер 800 лв., представляваща
пазарната стойност на отчуждения през 2012 г.
лек автомобил, марка „Рено“, модел „Еспейс“,
peг. № В 0080 РХ.
3. Сума в общ размер 700 лв., представляваща
вноски от Миглена Атанасова Герчева по спестовна
сметка в левове № BG 75 ТТВВ 9400 4526810653
в „СЖ Експресбанк“ – АД, през 2014 г.
4. Сума в размер 5013,93 лв., представляваща
вноски от Миглена Атанасова Герчева по раз
плащателна сметка в левове № BG 52 ТТВВ 9400
1526230139 в „СЖ Експресбанк“ – АД, непреобра
зувани в друго имущество и нетрансферирани по
други банкови сметки през 2013 г.
5. Сума в размер 3110,12 лв., представляваща
вноски от Миглена Атанасова Герчева по раз
плащателна сметка в левове № BG 52 ТТВВ 9400
1526230139 в „СЖ Експресбанк“ – АД, през 2014 г.
6. Сума в размер 1000 лв., представляваща
вноски от Миглена Атанасова Герчева по раз
плащателна сметка в левове № BG 52 ТТВВ 9400
1526230139 в „СЖ Експресбанк“ – АД, през 2016 г.
7. Сума в общ размер 10,38 лв., представля
ваща вноски от Миглена Атанасова Герчева по
разплащателна сметка в левове № BG 52 ТТВВ
9400 1526230139 в „СЖ Експресбанк“ – АД, през
2017 г. и 2018 г.
8. Сума в общ размер 8911,53 лв., представля
ваща получени парични средства от трети лица с
неустановен произход по разплащателна сметка
в левове № BG 52 ТТВВ 9400 1526230139 в „СЖ
Експресбанк“ – АД.
9. Сума в общ размер 2700 лв., представляваща
лични вноски от Миглена Атанасова Герчева по
спестовна сметка в левове № BG 10 ТТВВ 9400
4626523943 в „СЖ Експресбанк“ – АД.
10. Сума в размер 687,25 лв., представляваща
лични вноски от Миглена Атанасова Герчева по
спестовна сметка в левове № BG 10 ТТВВ 9400
4626523943 в „СЖ Експресбанк“ – АД, непреобра
зувани в друго имущество и нетрансферирани по
други банкови сметки, през 2013 г.
11. Сума в размер 9332,55 лв., представляваща
лични вноски от Миглена Атанасова Герчева по
спестовна сметка в левове № BG 10 ТТВВ 9400
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4626523943 в „СЖ Експресбанк“ – АД, непреобра
зувани в друго имущество и нетрансферирани по
други банкови сметки, през 2014 г.
12. Сума в размер 1250 евро (2444,79 лв.), пред
ставляваща лични вноски от Миглена Атанасова
Герчева по спестовна сметка в евро № BG 29
ТТВВ 9400 4626554932 в „СЖ Експресбанк“ – АД,
непреобразувани в друго имущество и нетранс
ферирани по други банкови сметки, през 2013 г.
13. Сума в размер 10 лв., представляваща
лична вноска от Миглена Атанасова Герчева по
спестовен влог в левове № BG 70 BPBI 8898 20
30133173 в „Юробанк България“ – АД, през 2012 г.
14. Сума в общ размер 2205,13 лв., представля
ваща получени парични средства от трети лица
по спестовен влог в левове № BG 70 BPBI 8898
20 30133173 в „Юробанк България“ – АД, през
2012 г. и 2013 г.
15. Сума в общ размер 148 494,11 лв., пред
ставляваща получени парични преводи от трети
лица чрез системите Western Union и Money Gram,
нетрансферирани по други банкови сметки и не
преобразувани в друго имущество, тъй като след
проверка е установено значително несъответствие
в имуществото на ответника, пораждащо обос
новано предположение, че същите са незаконно
придобити.
Производството по делото е насрочено за
разглеждане в открито съдебно заседание на
10.04.2020 г. от 11 ч. на основание чл. 153, ал. 1
във връзка с § 5, ал. 2 от ЗПКОНПИ.
Указва на заинтересованите лица, че могат
да предявят своите претенции върху описаното
имущество и суми най-късно до деня, предхождащ
деня на насроченото първо съдебно заседание,
т.е. до 9.04.2020 г.
При неподаване на претенции в срок същите
няма да бъдат разгледани от съда.
9103
Шуменският окръжен съд на основание чл. 153,
ал. 2 във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗР ЗПКОНПИ
(ДВ, бр. 1 от 2019 г.) обявява, че е образувано
гр.д. № 418/2019 г. по искова молба на Комисията
за противодействие на корупцията и за отнема
не на незаконно придобитото имущество срещу
Владислав Димитров Николов с постоянен адрес
Шумен, област Шумен, ул. Изворна № 54, и Свет
лана Дечкова Йорданова-Николова с постоянен
адрес Шумен, област Шумен, ул. Изворна № 54,
с което на основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ
и Решение № 2400 от 16.10.2019 г. на КПКОНПИ
е предявено искане да бъде постановено решение
за отнемане в полза на държавата на следното
имущество на стойност 186 850,41 лв.:
На основание чл. 142, ал. 2, т. 2 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Владислав Димитров
Николов и Светлана Дечкова Йорданова-Николова:
Самостоятелен обект в сг рада, намиращ
се в Шумен, община Шумен, област Шумен,
ул. Петър Берон № 7, ет. 2, с идентификатор
83510.662.261.3.19, разположен в сграда № 3, на
мираща се в поземлен имот с идентификатор
83510.662.261, с предназначение – за търговска
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дейност, на едно ниво, с площ 42 кв. м, заедно с
11/20 идеални части от самостоятелно стълбище
и входна площадка, както и съответните идеални
части от общите части на сградата и правото
на строеж върху мястото, а съгласно нотариален
акт за собственост представлява: фризьорски
салон на втори етаж, състоящ се от две работни
помещения, тоалетна и стълбище, със застро
ена площ 42 кв. м, образуван от разделянето
на търговски обект – фризьорски салон с кафе
на първи партерен и втори етаж, с обща РЗП
80,20 кв. м, с идентификатор 83510.662.261.3.12,
с вход от изток и самостоятелно стълбище, за
едно с 0,08766 идеални части от общите части
на сградата, на които съответстват 7,02 кв. м,
приспадащи се общи части и правото на стро
еж върху поземления имот с площ 87,22 кв. м,
собственост на Владислав Димитров Николов,
ЕГН 7708018745, и Светлана Дечкова ЙордановаНиколова, ЕГН 7609248836. Недвижимият имот
е придобит на 29.12.2017 г. с нотариален акт за
продажба на недвижим имот № 152, том VII,
рег. № 7972, дело № 861 от 2017 г. на нотариус
с рег. № 709 в Нотариалната камара, вписан в
Службата по вписвания – Шумен, под акт № 99,
том 24, дело № 4902/2017 г., вх. рег. № 8866 от
29.12.2017 г. Пазарна стойност към настоящия
момент: 53 000 лв.
1. Поземлен имот с идентификатор 47161.501.214
по кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Мараш, община Шумен, с административен
адрес: област Шумен, община Шумен, с. Мараш,
ул. Кирил и Методий, с площ 1043 кв. м, трайно
предназначение на територията – урбанизирана,
начин на трайно ползване – незастроен имот за
жилищни нужди, а по акт за собственост пред
ставлява: дворно място 942 кв. м, съставляващо
УПИ I-374 от кв. 23 по плана на с. Мараш, община
Шумен, област Шумен.
2. Поземлен имот с идентификатор 47161.23.10
по кадастралната карта и кадастралните регис
три на с. Мараш, община Шумен, разположен в
землището на с. Мараш, община Шумен, област
Шумен, м. Дюза, с площ 10 000 кв. м, трайно
предназначение на територията – земеделска,
начин на трайно ползване – друг вид трайно
насаждение, четвърта категория на земята при
неполивни условия, а по акт за собственост
представлява: нива в м. Дюза на с. Мараш, об
щина Шумен, област Шумен, с площ 10,001 дка,
четвърта категория, съставляваща имот № 023010
по плана за земеразделяне.
3. Поземлен имот с идентификатор 47161.27.23
по кадастралната карта и кадастралните регис
три на с. Мараш, община Шумен, разположен
в землището на с. Мараш, община Шумен, об
ласт Шумен, м. Алмалък, с площ 17 056 кв. м,
трайно предназначение на територията – земе
делска, начин на трайно ползване – друг вид
трайно насаждение, трета категория на земята
при неполивни условия, а по акт за собственост
представлява: нива в м. Алмалък на с. Мараш,
община Шумен, област Шумен, с площ 17,058 дка,
трета категория, съставляваща имот № 027023 по

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5 5   

плана за земеразделяне, собственост на Владислав
Димитров Николов, ЕГН 7708018745, и Светлана
Дечкова Йорданова-Николова, ЕГН 7609248836.
Недвижимият имот е придобит на 30.01.2018 г. с
нотариален акт за продажба на недвижими имоти
№ 46, том I, рег. № 685, дело № 37 от 2018 г. на
нотариус с рег. № 709 в Нотариалната камара,
вписан в Службата по вписвания – Шумен, под
акт № 13, том 2, дело № 224/2018 г., вх. рег. № 461
от 30.01.2018 г. Пазарна стойност към настоящия
момент: 37 000 лв.
Лек автомобил марка „Пежо“, модел „307“,
рег. № Н9133ВК, № на рама VF33CRHSB82662054,
№ на двигател 10DYLX4077274, дата на първа
регистрация 17.10.2002 г., придобит с договор за
покупко-продажба от 30.01.2014 г., собственост
на Владислав Димитров Николов и Светлана
Дечкова Йорданова-Николова. Пазарна стойност
към настоящия момент: 3000 лв.
Товарен автомобил марка „Ивеко“, модел „40 10“,
рег. № Н4302АР, № на рама ZCFD4079105036492,
№ на двигател 1831594, дата на първа регистрация
22.08.1994 г., придобит с договор за покупкопродажба на МПС от 13.12.2017 г., собственост
на Владислав Димитров Николов и Светлана
Дечкова Йорданова-Николова. Пазарна стойност
към настоящия момент: 6800 лв.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 141
от ЗПКОНПИ от Владислав Димитров Николов:
Сумата в размер 100 лв., представляваща ле
вовата равностойност на наличните 10 дружест
вени дяла от „Лионес“ – ООД, ЕИК 201436294,
собственост на Владислав Димитров Николов,
ЕГН 7708018745.
На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Светлана Дечкова Йорданова-Николова:
Сумата в размер 100 лв., представляваща ле
вовата равностойност на наличните 10 дружест
вени дяла от „Лионес“ – ООД, ЕИК 201436294,
собственост на Светлана Дечкова ЙордановаНиколова.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 2 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Владислав Димитров
Николов и Светлана Дечкова Йорданова-Николова:
Сумата в размер 28 200 лв., представляваща
разликата между пазарната стойност на придо
бития недвижим имот в Шумен, община Шу
мен, област Шумен, представляващ: апартамент
№ 19, вх. 4, ет. 7, в ЕЖБ с адрес по документ за
собственост ул. Георги Пехливанов, а съгласно
удостоверение за настоящ административен
адрес – ул. Перуника № 12, в кв. 222 по плана
на гр. Шумен, състоящ се от три стаи, кухня и
сервизни помещения, с обща застроена площ
76,37 кв. м, заедно с избено помещение № 2 с
полезна площ 3,68 кв. м, заедно с 4,409 % идеални
части от общите части на сградата и от правото
на строеж (73 000 лв.) и стойността на отпуснатия
ипотечен кредит (44 800 лв.). Недвижимият имот
е придобит на 8.06.2015 г. с нотариален акт за
покупко-продажба на недвижим имот № 27, том
V, рег. № 6999, дело № 631 от 2015 г. на нотариус
с рег. № 024 в Нотариалната камара, вписан в
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Службата по вписвания – Шумен, под акт № 183,
том 11, дело № 2177/2015 г., вх. рег. № 4056 от
8.06.2015 г. и с нотариален акт за договорна
ипотека № 28, том V, рег. № 7000, дело № 632 от
2015 г. на нотариус с рег. № 024 в Нотариалната
камара, вписан в Службата по вписвания – Шу
мен, под акт № 151, том 1, дело № 2178/2015 г.,
вх. рег. № 4057 от 8.06.2015 г.
Сумата в размер 37 000 лв., представляваща
пазарната стойност към датата на отчуждаване
6.07.2016 г. на следния недвижим имот: поземлен
имот, намиращ се в Шумен, община Шумен, област
Шумен, м. Сакарка № 111, заедно с построената
в поземления имот еднофамилна вилна сграда
на един етаж, с изба и таванско помещение, като
продаваните недвижими имоти представляват: 1.
поземлен имот с идентификатор 83510.685.111; ад
рес на поземления имот: Шумен, община Шумен,
област Шумен, м. Сакарка; площ на поземления
имот: 519 кв. м; трайно предназначение на тери
торията: земеделска; начин на трайно ползване:
за земеделски труд и отдих, заедно с построената
в поземления имот: 2. сграда с идентификатор
№ 83510.685.111.1; застроена площ на сградата:
13 кв. м; брой етажи: 1; предназначение: вилна
сграда – еднофамилна; недвижимият имот е при
добит на 8.09.2015 г. с нотариален акт за покуп
ко-продажба на недвижим имот № 158, том VII,
рег. № 11271, дело № 1000 от 2015 г. на нотариус
с рег. № 024 в Нотариалната камара, вписан в
Службата по вписвания – Шумен, под акт № 21,
том 19, дело № 3618/2015 г., вх. рег. № 6643 от
8.09.2015 г. и е отчужден на 6.07.2016 г. с нота
риален акт за покупко-продажба на недвижими
имоти № 57, том III, рег. № 5108, дело № 425 от
2016 г., вписан в Службата по вписвания – Шу
мен, под акт № 48, том 12, дело № 2333/2016 г.,
вх. рег. № 4569 от 6.07.2016 г.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 1 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Владислав Димитров Николов:
Сумата в размер 100 лв., представляваща
паричната равностойност на отчу ж дените 2
дружествени дяла в капитала на търговско дру
жество „Про Туулс“ – ЕООД, ЕИК 201310616,
собственост на Владислав Димитров Николов,
ЕГН 7708018745.
Сумата в размер 1850 лв., представляваща
непреобразуваната в друго имущество вноска на
каса от 10.09.2010 г. по срочен депозит в левове
BG50 BРВI 7946 2060 2754 01, открит на 26.04.2010 г.
в „Юробанк България“ – АД, в клон Шумен, и
закрит на 9.06.2011 г., с титуляр Владислав Ди
митров Николов.
Сумата в размер 1155,15 лв., представляваща
непреобразуваната в друго имущество разлика
между внесените на каса парични средства за
2011 г. и преведените суми на контрагенти по
спестовен влог в левове BG57 BРВI 7946 4060
2754 01, открит на 28.04.2010 г. в „Юробанк Бъл
гария“ – АД, клон Шумен, с титуляр Владислав
Димитров Николов.
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Сумата в общ размер 7715,26 лв., предста
вляваща непреобразувана част от удържани па
рични средства за погасяване на задълженията
по отпуснат кредит по разплащателна сметка в
левове BG68 BРВI 7946 1060 2754 02, открита на
30.01.2012 г. в „Юробанк България“ – АД, клон
Шумен, с титуляр Владислав Димитров Николов.
На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2,
т. 4 и чл. 141 от ЗПКОНПИ от Светлана Дечкова
Йорданова-Николова:
Сумата в общ размер 5070 лв., представляваща
непреобразувана част от направени вноски по
сметка в левове BG59 UBBS 8002 1006 1532 30,
открита на 8.01.2010 г. в „Обединена българска
банка“ – АД, с титуляр Светлана Дечкова Йор
данова-Николова.
Сумата в общ размер 5760 лв., представля
ваща получени входящи преводи от търговско
дружество „Лионес“ – ООД, за погасяване на
кредитни задължения по сметка в левове BG59
UBBS 8002 1006 1532 30, открита на 8.01.2010 г.
в „Обединена българска банка“ – АД, с титуляр
Светлана Дечкова Йорданова-Николова.
Съдът указва на заинтересованите лица, че
могат да предявят своите претенции върху опи
саните суми най-късно в първото заседание по
делото, насрочено за 13.03.2020 г. от 9 ч.
9105
Окръжният съд – Пловдив, търговско от
деление, с Определение № 2426 от 21.11.2019 г.
по т.д. № 971/2019 г. насрочва делото в открито
заседание на 23.01.2020 г. от 9 ч., за която дата
призовава кредиторите в несъстоятелност та
на „Градски транспорт – Пловдив“ – АД, със
седа лище и а д рес на у п равление П ловдив,
ул. Димитър Стамболов № 2, ЕИК 825256346,
за разглеждане на молба, подадена от същото
дру жество, с искане за отм яна решени я на
събранието на кредиторите на „Градски транс
порт – Пловдив“ – АД, по т. № 1, № 2 и № 3
от дневния ред на събранието, проведено на
4.11.2019 г. по т.д. № 912/2008 г., ХІІ с., ТО на
Окръжен съд – Пловдив.
9053

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
12. – Управителят на сдружение с нестопанска цел „Карате клуб СОТ – 161“ – София, на
основание чл. 21 от устава и чл. 26 от ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на членовете на сдруже
ние с нестопанска цел „Карате клуб СОТ – 161“
на 30.12.2019 г. в 10 ч. на адрес – София, район
„Лозенец“, бул. Джеймс Баучер, бл. 122, ет. 15,
при следния дневен ред: 1. отчет на дейността
на сдружението; 2. освобождаване от отговор
ност на управителя на сдружението; 3. промени
в устава на сдружението; 4. промяна на адреса
на управление на сдру жението; 5. избор на
управителен съвет (управител); 6. разни. При
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липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8992
18. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по фехтовка при Националната спортна академия“ на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ и чл. 21, ал. 3 от устава на сдружението
свиква по своя собствена инициатива заседание
на общото събрание на сдружението на 7.01.2020 г.
в 9 ч. в София на адрес: НСА, Закрити спортни
съоръжения, катедра „Тежка атлетика, бокс, фех
товка“, при следния дневен ред: 1. приемане на
нов устав; 2. избор на членове на управителния
съвет или на управител.
9081
15. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Фехтовален клуб „Тримата мускетари“, София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
и чл. 22, ал. 2 от устава на сдружението свиква по
своя собствена инициатива заседание на общото
събрание на сдружението на 7.01.2020 г. в 9 ч. в
София на адрес: ж.к. Овча купел, бл. 601, вх. А,
ет. 4, ап. 15, при следния дневен ред: 1. приемане
на нов устав; 2. избор на членове на управителния
съвет или на управител.
9099
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Национална браншова камара „Охранители
и детективи“ – София, на основание чл. 26 от
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на сдружението
на 25.01.2020 г. в 16 ч. в София, ул. Граф Игнатиев
№ 14, ет. 1, ап. 1, при следния дневен ред: 1. при
емане на нов устав на сдружението; 2. избор на
членове на управителния съвет на сдружението;
3. избор на председател на управителния съвет на
сдружението; 4. избор на членове на контролния
съвет на сдружението; 5. избор на председател на
контролния съвет на сдружението. При липса на
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събрани
ето ще се проведе същия ден в 17 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
9070
36. – Управителният съвет на Сдружение за
учителска взаимопомощ (СУВ) – София, на ос
нование чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква на 30.01.2020 г.
в 16 ч. в София, Парк-хотел „Москва“, зала
„Киев“, общо събрание при следния дневен ред:
1. отчетен доклад на УС за дейността на сдру
жението и неговата ВСК за периода 1.01.2019 г.
до 31.12.2019 г.; 2. заключение на РК на ВСК
за периода 1.01 – 31.12.2019 г.; 3. приемане на
бюджет на СУВ за 2020 г.; 4. обсъждане и гла
суване на решение на ОС на СУВ за дейността
през 2020 г.; 5. разни.
8953
42 . – Уп р а в и т е л н и я т с ъ в е т н а с д ру ж е ние „Български съюз на стандартизаторите“
(БСС) – София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ
във връзка с чл. 13, ал. 3 от устава на БСС свиква
общо събрание на 30.01.2020 г. в 12 ч. в София,
ул. Г. С. Раковски № 108, ет. 2, зала № 3, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
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управителния съвет за периода 2016 – 2019 г.; 2.
отчет на контролния съвет за дейността му за
периода 2016 – 2019 г.; 3. приемане на годишните
финансови отчети на сдружението; 4. приемане
на бюджет на БСС за периода 2020 – 2023 г.; 5.
промени в устава на сдружението; 6. освобож
даване на членовете на управителния съвет и
избор на членовете на нов управителен съвет за
мандата 2020 – 2023 г.; 7. разни. Всеки член на
сдружението може да участва в общото събрание.
Регистрацията ще се извърши на 30.01.2020 г. в
зала № 3 от 11 до 12 ч. При липса на кворум на
основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 13 ч., на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове.
9052
51. – Управителният съвет на сдружение
„На ц иона лен с ъюз „Ед и нен ие“, Софи я, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и решение от
2 0.11.2 019 г. сви к ва о т че т но -изб орна с е си я
на общото събрание на 22.02.2020 г. в 10 ч. в
залата на ансамбъл „Филип Кутев“ в София,
ул. Лъчезар Станчев № 7, при следния дневен
ред: 1. обсъждане и приемане на отчетите на
управителния съвет и на контролно-ревизион
ната комисия на сдружението; 2. избор на нов
състав на управителния съвет и на контролноревизионната комисия; 3. приемане на бюджета
на сдружението; 4. приемане на основни насоки
за дейността; 5. приемане на решения на общото
събрание. Поканват се всички редовни членове
на сдружението да участват в работата на об
щото събрание.
9040
6. – Управителният съвет на Национална асоциация „ХоРеКа“ – София, на основание чл. 26,
ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква редовно общо отчетноизборно събрание на асоциацията на 22.02.2020 г.
в 14 ч. в София, ул. Света София № 8, ет. 2, при
следния дневен ред: 1. отчет за дейността на
Национална асоциация „ХоРеКа“ за 2019 г.; 2.
отчет на контролния съвет на асоциацията за
същия период; 3. освобождаване от отговорност
членовете на УС за дейността им през 2019 г.; 4.
приемане на нови членове в НА „ХоРеКа“; 5. избор
на ръководни органи на асоциацията – предсе
дател, управителен съвет и контролен съвет; 6.
приемане на бюджета на НА „ХоРеКа“ за 2020 г.;
7. съвместни участия в предстоящи изложения; 8.
общи и оперативни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание
ще се проведе същия ден в 15 ч., на същото място
и при същия дневен ред и се счита за редовно
независимо от броя на присъстващите членове.
9097
17. – Съветът на нотариусите на Нотариалната камара на Република България на основание
чл. 55, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотари
алната дейност и съгласно решение на съвета на
нотариусите по протокол № 11 от 22.11.2019 г.
от редовно заседание на съвета на нотариусите
свиква редовно общо събрание на Нотариалната
камара, което ще се проведе на 22 и 23.02.2020 г.
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в 10 ч. в зала „Европа“ на Парк-хотел „Москва“ в
София. Регистрацията ще започне на 22.02.2020 г.
в 8,30 ч. при следния дневен ред: 1. отчет на
съвета на нотариусите, контролния съвет и дис
циплинарната комисия на Нотариалната камара
за 2019 г.; 2. определяне минималния размер на
застрахователната сума по чл. 30 ЗННД с оглед
на изискванията на глава четиридесет и пета
от Кодекса за застраховането; 3. обсъждане на
възможността за сключване на колективна за
страховка „Професионална отговорност на нота
риус“; 4. определяне размера на задължителните
встъпителни, годишни и допълнителни вноски на
нотариусите; 5. обсъждане и приемане на бюдже
та на Нотариалната камара за 2020 г.; 6. разни.
9098
1. – Управителният съвет на сдружение „Съюз
на туристическия бизнес – Банско“ – Банско, на
основание чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ свиква общо
събрание на 8.01.2020 г. в 18 ч. в салона на „Ку
инс пъб“ – Банско, ул. Пирин № 74, при следния
дневен ред: 1. отчетен годишен доклад на УС
за 2019 г.; 2. промяна в устава на сдружението,
свързана с регистрация в регистър ЮЛНЦ; 3.
избор на нов управителен съвет; 4. приемане на
годишна програма за развитие на сдружението
през 2020 г.; 5. учредяване на годишни награди
в туризма на сдружение „Съюз на туристическия
бизнес – Банско“; 6. други. При липса на кворум
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще
се проведе същия ден в 19 ч., на същото място
и при същия дневен ред.
9050
6. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Дарис“ – Кюстендил, на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 9.01.2020 г. в 10 ч. в сградата на блок № 95,
вх. А, Кюстендил, ж.к. Бузлуджа, при следния
дневен ред: 1. промяна на наименованието на
сдружението; 2. приемане на актуализиран устав
на сдружението. Поканват се всички членове на
сдружението да присъстват на общото събрание.
9082
585. – Съветът на Адвокатската колегия –
Кюстендил, на основание чл. 81, ал. 1 и 2 от
ЗА свиква редовно общо събрание на колегия
та на 25 и 26.01.2020 г. в 10 ч. в ресторанта на
хотел „Парк-хотел – Кюстендил“, Кюстендил,
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността
на адвокатския съвет през отчетната 2019 г. и
вземане на решение по него; 2. доклад на кон
тролния съвет; 3. отчет на дисциплинарния съд;
4. приемане бюджета на съвета на колегията за
финансовата 2020 г.; 5. разглеждане на постъпили
искания и предложения от компетентността на
общото събрание на АК – Кюстендил; 6. избор
на адвокатски съвет, председател на адвокатски
съвет, контролен съвет, дисциплинарен съд и
председател на дисциплинарния съд; 7. избор на
делегати за общото събрание на адвокатите в
страната; 8. разни. При липса на кворум общото
събрание ще се проведе в 11 ч. на същите дати
и на същото място.
9102
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1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Тенис клуб – Пазарджик“ на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 30, ал. 1 от
устава на сдружението свиква общо събрание на
3.01.2020 г. в 16 ч. в Тенис комплекс „Писковец“,
ул. Л. Боянов, Пазарджик, при следния дневен
ред: 1. промени в устава на сдружението; 2. раз
ни. При липса на кворум на основание чл. 27 от
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
9106
531. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Плевен, на основание чл. 81, ал. 2 от
Закона за адвокатурата свиква общо събрание на
Адвокатската колегия – Плевен, на 25.01.2020 г.
от 9,30 ч. в конферентната зала на хотел „Рос
тов“, Плевен, при следния дневен ред: 1. отчет
за дейността на адвокатския съвет през 2019 г.;
2. доклад за дейността на контролния съвет; 3.
отчет за дейността на дисциплинарния съд; 4.
обсъждане и приемане бюджета на колегията за
финансовата 2020 г.; 5. отбелязване на 95 години
от създаването на Адвокатската колегия – Пле
вен; 6. избор на делегати за общото събрание на
адвокатите от страната; 7. разни. При липса на
кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието
да се проведе същия ден в 10,30 ч. на същото
място и при същия дневен ред независимо от
броя на присъстващите членове на колегията.
9047
105. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Русе, на основание чл. 81, ал. 2 от ЗА
кани членовете на годишно отчетно-изборно съ
брание на 25 и 26.01.2020 г. в 10 ч. в конферентната
зала на Адвокатската колегия – Русе, при следния
дневен ред: 1. отчет за дейността на АС през
отчетната 2019 г.; 2. доклад на контролния съвет
за отчетната 2019 г.; 3. отчет на дисциплинарния
съд за 2019 г.; 4. приемане бюджета на съвета на
колегията за 2020 финансова година; 5. определяне
броя на членовете на АС, КС и ДС; 6. избор на:
адвокатски съвет; председател на АС; контролен
съвет; дисциплинарен съд; председател на ДС; 7.
избор на делегати за общото отчетно събрание
на адвокатите в страната; 8. разни.
9029
216. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Смолян, на основание чл. 81, ал. 2 ЗА
свиква редовно общо събрание на колегията на
25.01 и 26.01.2020 г. от 9 ч. в зала № 1 на Район
ния съд – Смолян, Съдебна палата, при следния
дневен ред: 1. разглеждане отчета за дейността
на адвокатския съвет през отчетната година и
вземане на решения по него; 2. разглеждане до
клад на контролния съвет; 3. разглеждане отчет
на дисциплинарния съд; 4. приемане бюджет на
съвета на колегията за следващата финансова
година; 5. избор на делегати за общото събрание
на адвокатите в страната; 6. разни. При липса на
кворум на основание чл. 81, ал. 4 ЗА събранието
ще се проведе същите дни в 10 ч., на същото
място, при същия дневен ред независимо от броя
на присъстващите членове на колегията.
9025
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1. – Управителният съвет на спортен клуб по
спортна гимнастика „Светкавица“ – Търговище,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква извънредно
общо събрание на 10.01.2020 г. в 17,30 ч. в сгра
дата на УТЦ – Търговище, при следния дневен
ред: 1. приемане на изменения и допълнения в
устава на клуба; 2. други. Събранието се свиква
по инициатива на УС на клуба поради промяна
в Закона за физическото възпитание и спорта
и оформяне на документите за лиценз на клуба
от ММС.
9096
334. – Адвокатският съвет на Адвокатската
колегия – Хасково, на основание чл. 89, т. 1 във
връзка с чл. 81, ал. 1 от ЗА свиква редовно общо
отчетно-изборно събрание на колегията на 25 и
26.01.2020 г. Събранието ще започне работа на
25.01.2020 г. в 9 ч. в комплекс „Фантазия“ – парк
„Кенана“, Хасково, при следния дневен ред: 1.
отчет за дейността на адвокатския съвет през
2019 г.; 2. доклад на контролния съвет за 2019 г.;
3. отчет на дисциплинарния съд за 2019 г.; 4.
приемане на бюджет за 2020 г.; 5. обсъждане на
Решение № 9 от протокол № 9 от 5.08.2019 г. на
адвокатския съвет; 6. избор на делегати за об
щото събрание на адвокатите в страната, който
ще започне непосредствено след приключване на
работата по предходните точки от дневния ред и
ще продължи до 15 ч. на 25.01.2020 г.; в случай
че в 15 ч. пред изборното бюро има негласу
вали избиратели, те се допускат до гласуване;
работата на събранието и изборът на делегати
ще продължат и на 26.01.2020 г. от 10 до 12 ч.
в заседателната зала на адвокатската колегия в
Хасково, ул. Хан Кубрат № 8, ет. 5; в случай че
в 12 ч. пред изборното бюро има негласували
избиратели, те се допускат до гласуване; 7. разни.
9075
1. – Уп ра ви те лн и ят с ъве т на сд ру жен ие
„Футболен клуб „Шумен 2007“ – Шумен, на
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава
свиква общо събрание на 8.01.2020 г. в 10 ч. в
Шумен, ул. Константин Иречек № 4, ет. 3, ап.
7, при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове; 2. освобождаване на членове; 3. взема
не на решение за промяна начина на свикване
на общото събрание; 4. вземане на решение за
промяна начина и органа, който приема и осво
бождава членовете на сдружението; 5. вземане
на решения по въпроси, свързани с изменения
и допълнения на разпоредби на действащото
законодателство, касаещи структурата и начина
на организация дейността на сдружението; 6.
вземане на решение за промени в текстове от
устава на сдружението; 7. приемане на нов ус
тав; 8. избор на нови членове на управителния
съвет; 9. организационни въпроси. Материалите
за предстоящото общо събрание са на разпо
ложение на членовете на сдружението. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се отложи и проведе на същото
място в 11 ч. при същия дневен ред.
9041
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83. – Съветът на Адвокатска колегия – Ямбол,
на основание чл. 81 от Закона за адвокатурата
свиква редовно общо събрание на Адвокатска
колегия – Ямбол, на 25.01.2020 г. в 9 ч. в зала
та на Община „Тунджа“ – Ямбол, при следния
дневен ред: 1. изслушване отчета за дейността
на адвокатския съвет през отчетната 2019 г.
и вземане на решение по него; 2. изслушване
доклада на контролния съвет; 3. изслушване
отчета на председателя на дисциплинарния съд;
4. обсъждане и приемане на бюджета за следва
щата финансова година; 5. избиране на делегати
за общото събрание на адвокатите от страната;
6. разни. При липса на кворум на основание
чл. 81, ал. 4 от ЗА събранието се отлага за 10 ч.
при същия дневен ред.
9061
5. – Управителният съвет на Ски клуб „Грийн
роуд“, с. Бистрица, област София-град, ул. Ви
тошко лале № 12, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква извънредно общо събрание на 8.01.2020 г.
в 10,30 ч. при следния дневен ред: 1. вземане
на решение за приемане на нови членове на
сдружението; предложение за решение: общото
събрание взема решение да приеме нови членове
на сдружението; 2. вземане на решение за пре
кратяване членство в сдружението; предложение
за решение: общото събрание взема решение
за прекратяване на членство в сдружението; 3.
вземане на решение за освобождаване на пред
седателя на УС на сдружението; предложение за
решение: общото събрание решава да освободи
председателя на УС на сдружението; 4. вземане
на решение за избиране и назначаване на нов
председател на УС на сдружението; предложение
за решение: общото събрание избира и назна
чава нов председател на УС на сдружението.
Поканват се всички членове на сдружението да
присъстват на събранието. Съгласно чл. 14 от
устава всеки член на сдружението има право на
един глас и го упражнява лично. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден един час по-късно, на
същото място и при същия дневен ред.
9051
5. – Управителният съвет на сдружение „Футболен клуб „Янтра – Драганово“ – с. Драганово,
област Велико Търново, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 10.01.2020 г. в
17 ч. в малката зала на читалище „Съединение“
в с. Драганово при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет; 2. приемане на изменения
и допълнение на устава; 3. избор на управителен
съвет; 4. други. При липса на кворум на осно
вание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се
проведе един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред. Материалите за общото
събрание са на разположение на членовете на
адрес: с. Драганово, ул. Илинден № 70, всеки
работен ден от 9 до 17 ч.
8991
5. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Футболен клуб „Росица“ – с. Поликраище, област Велико Търново, на основание
чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква отчетно-изборно общо
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събрание на сдружението на 10.01.2020 г. в 18 ч.
по адреса на управление с. Поликраище, област
Велико Търново – салон на ППК „Росица“, при
следния дневния ред: 1. приемане на членове;
2. промени в устава на сдружението; 3. отчет за
дейността на сдружението; 4. избор на членове
на УС. При липса на кворум на основание чл. 27
от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи и ще се
проведе с един час по-късно на същото място
и дата и при същия дневен ред.
8954
12. – Управителният съвет на „Сдружение
„Футболен клуб Ресен – 2012“ – с. Ресен, област
Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
сви к ва о бщо с ъбра н ие на сд ру жен ие т о на
6.01.2020 г. в 10 ч. по седалището на сдружението
в с. Ресен, пл. Св. Димитър Солунски № 1, при
следния дневен ред: 1. избор на председател и
управителен съвет на сдружението; проект за
решение: ОС избира председател и управителен
съвет; 2. промени в устава на сдружението;
проект за решение: ОС приема предложените
промени в устава на сдружението. Материали
те по дневния ред за събранието се оставят на
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разположение на членовете на сдружението в
канцеларията по седалището му. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание се отлага с един час и ще се проведе
при същия дневен ред и ще се счита за законно
независимо от броя на явилите се членове.
8946
3. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
в общественополезна дейност „Спортен клуб
„Ринг“, с. Топола, област Добрич, на основа
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно
общо събрание на членовете на сдружението
на 29.12.2019 г. в 17 ч. в с. Топола, община
Каварна, ул. Пета № 2, при следния дневен
ред: 1. освобождаване на член на общото съ
брание на сдружението; 2. освобождаване на
член на управителния съвет на сдружението;
3. приемане на нов член на общото събрание
на сдружението; 4. приемане на нов член на
УС на сдружението; 5. приемане на промени
в устава на сдружението; 6. разни. При липса
на кворум общото събрание ще се проведе на
същото място и при същия дневен ред в 19 ч.
9043

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
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• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
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• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
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