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СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ

Народно събрание

	Закон за	 ратифициране	 на	 Споразу-
мението	 за	 предоставяне	 на	 консул-
тантски	 услуги	 между	 Министер-
ството	 на	 околната	 среда	 и	 водите	
на	Република	България	и	Международ-
ната	банка	за	възстановяване	и	раз-
витие	(Проект	№	Р160511)	 4

Президент на републиката

	Указ № 399	за	награждаване	посмърт-
но	на	Васил	Иванов	Златевски	с	орден
„За	гражданска	заслуга“	първа	степен	 4

	Указ № 400 за	награждаване	посмърт-
но	на	Тодор	Димитров	Филипов	с	орден
„За	гражданска	заслуга“	първа	степен	 4

	Указ № 401 за	награждаване	посмърт-
но	на	Стойчо	Христов	Караджов	с	орден
„За	гражданска	заслуга“	първа	степен		 4

	Указ № 402 за	награждаване	посмърт-
но	на	Герасим	Тодоров	Николов	с	орден	
„За	гражданска	заслуга“	първа	степен		 5

	Указ № 403	за	награждаване	посмърт-
но	на	Христо	Янчев	Бузов	с	орден	„За
гражданска	заслуга“	първа	степен		 5

	Указ №	404	за	награждаване	посмърт-
но	 на	Иван	Пенчев	 Тасев	 с	 орден	 „За
гражданска	заслуга“	първа	степен		 5

	Указ №	405	за	награждаване	посмърт-
но	на	Петър	Димитров	Дойков	с	орден
„За	гражданска	заслуга“	първа	степен		 5

	Указ №	406	за	награждаване	посмърт-
но	на	Петко	Маринов	Китиков	с	орден
„За	гражданска	заслуга“	първа	степен		 5

	Указ №	407	за	награждаване	посмърт-
но	на	Георги	Иванов	Комитов	с	орден	
„За	гражданска	заслуга“	първа	степен		 6

	Указ №	408	за	награждаване	посмърт-
но	на	Минчо	Петков	Михов	с	орден	„За
гражданска	заслуга“	първа	степен		 6

	Указ №	409	за	награждаване	посмърт-
но	на	Атанас	Иванов	Баталов	с	орден	
„За	гражданска	заслуга“	първа	степен		 6

	Указ №	410	за	награждаване	посмърт-
но	на	Спас	Тодоров	Райкин	с	орден	„За
гражданска	заслуга“	първа	степен		 6

	Указ №	411	за	награждаване	посмърт-
но	на	Стефан	Димитров	Генчев	с	орден
„За	гражданска	заслуга“	първа	степен		 6

	Указ №	412	за	награждаване	посмърт-
но	на	Спас	Асенов	Иванов	с	орден	„За
гражданска	заслуга“	първа	степен		 7

	Указ №	413	за	награждаване	посмърт-
но	 на	 Кольо	 Димитров	 Господинов	 с	
орден	 „За	 гражданска	 заслуга“	 първа	
степен		 7

	Указ №	414	за	награждаване	посмърт-
но	на	Цанко	Иванов	Цанков	с	орден	„За
гражданска	заслуга“	първа	степен		 7

	Указ №	415	за	награждаване	посмърт-
но	на	Цветанка	Стефанова	Георгиева-
Чолакова	с	орден	„За	гражданска	заслуга“	
първа	степен		 7

	Указ №	416	 за	награждаване	посмърт-
но	на	Атанас	Борисов	Ваташки	с	орден	
„За	гражданска	заслуга“	първа	степен		 7

	Указ №	417	за	награждаване	посмърт-
но	на	Добри	Христов	Чапуков	с	орден
„За	гражданска	заслуга“	първа	степен		 8

	Указ №	418	за	награждаване	посмърт-
но	на	Христо	Пенчев	с	орден	„За	граж-
данска	заслуга“	първа	степен		 8

	Указ №	419	за	награждаване	посмърт-
но	на	Пеньо	Христов	Михов	с	орден	„За
гражданска	заслуга“	първа	степен		 8

	Указ №	420	за	награждаване	посмърт-
но	 на	 Георги	 Маринов	 Стоянов	 (Тър-
панов)	с	орден	„За	гражданска	заслуга“
първа	степен		 8

	Указ №	421	за	награждаване	посмърт-
но	на	Кръстьо	Иванов	Хаджииванов	с	
орден	 „За	 гражданска	 заслуга“	 първа
степен		 8

	Указ №	422	за	награждаване	посмърт-
но	на	Стоян	Хаджиев	Денев	с	орден	„За
гражданска	заслуга“	първа	степен		 9

	Указ №	423	за	награждаване	посмърт-
но	на	Стоян	Янев	Гергинов	с	орден	„За
гражданска	заслуга“	първа	степен		 9

	Указ №	424	за	награждаване	посмърт-
но	на	Яни	Стоянов	Магриотов	с	орден	
„За	гражданска	заслуга“	първа	степен		 9
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	Указ №	425	за	награждаване	посмърт-
но	на	Фаик	Алиев	с	орден	„За	граждан-
ска	заслуга“	първа	степен		 9

	Указ №	426	за	награждаване	посмърт-
но	на	Сюлейман	Адемов	Палов	с	орден	
„За	гражданска	заслуга“	първа	степен		 9

	Указ №	427	за	награждаване	посмърт-
но	 на	 Али	 Рези	 Кехайов	 с	 орден	 „За
гражданска	заслуга“	първа	степен		 10

	Указ № 428	за	награждаване	посмърт-
но	на	Атем	Гуйчов	с	орден	„За	граждан-
ска	заслуга“	първа	степен		 10

Министерски съвет

	Постановление № 355	 от	15	декем-
ври	2016	г.	за	одобряване	на	Тарифа	за	
таксите,	които	се	събират	по	Закона
за	туризма	 10

	Постановление № 356	 от	15	декем-
ври	2016	г.	за	одобряване	на	вътрешно-
компенсирани	промени	на	утвърдени-
те	разходи	по	области	на	политики/
бюджетни	 програми	 по	 бюджета	 на	
Министерството	на	транспорта,	ин-
формационните	технологии	и	съобще-
нията	за	2016	г.	 12

	Постановление № 357	 от	15	 декем-
ври	2016	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	на	правосъдието	за	2016	г.	 12

	Постановление № 358	 от	15	декем-
ври	2016	г.	за	одобряване	на	вътрешно-
компенсирани	промени	на	утвърдени-
те	разходи	по	области	на	политики/
бюджетни	 програми	 по	 бюджета	 на	
Министерството	 на	 правосъдието
за	2016	г.	 13

	Постановление № 359 от	15	декем-
ври	 2016	г.	 за	 отменяне	 на	Постано-
вление	№	71	 на	Министерския	 съвет	
от	2014	г.	за	утвърждаване	на	Стан-
дарти	за	вътрешен	одит	в	публичния
сектор	 13

	Постановление № 360 от	15	декем-
ври	2016	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телни	разходи	по	бюджета	на	Минис-
терството	на	културата	за	2016	г.	за	
изплащане	на	стипендии	по	Програма-
та	на	мерките	за	 закрила	на	деца	с	
изявени	дарби	от	държавни	и	общин-
ски	училища	през	2016	г.,	приета	с	По-
становление	 №	68	 на	 Министерския
съвет	от	2016	г.	 13

	Постановление № 361 от	16	декем-
ври	2016	г.	за	одобряване	на	вътреш-

нокомпенсирани	промени	на	утвърде-
ните	разходи	по	области	на	полити-
ки/бюджетни	 програми	 по	 бюджета	
на	 Министерството	 на	 културата
за	2016	г.	 14

	Постановление № 362	 от	 16	 декем-
ври	 2016	г.	 за	 одобряване	 на	 вътреш-
нокомпенсирани	 промени	 на	 утвърде-
ните	 разходи	 по	 области	 на	 полити-
ки/бюджетни	 програми	 по	 бюджета	
на	 Министерството	 на	 регионално-
то	 развитие	 и	 благоустройството
за	2016	г.	 15

	Постановление № 363	 от	16	декем-
ври	2016	г.	за	одобряване	на	вътрешно-
компенсирани	промени	на	утвърдени-
те	разходи	по	области	на	политики/
бюджетни	 програми	 по	 бюджета	 на	
Министерството	 на	 финансите	 за	
2016	г.	и	за	одобряване	на	допълнител-
ни	трансфери	за	2016	г.	 15

	Постановление № 364	 от	19	декем-
ври	2016	г.	 за	одобряване	на	допълни-
телен	трансфер	по	бюджета	на	Общи-
на	Карнобат	за	2016	г.	 17

	Решение № 1067	от	15	декември	2016	г.	
за	предоставяне	на	концесия	за	добив	
на	подземни	богатства	по	чл.	2,	ал.	1,	
т.	5	от	Закона	за	подземните	богат-
ства	–	строителни	 материали	–	пя-
съци	и	чакъли,	от	находище	„Девенци“,	
участък	 „Западен“	 и	 участък	 „Изто-
чен“,	 разположено	 в	 землищата	 на	 с.	
Девенци,	 с.	 Чомаковци	 и	 гр.	 Койнаре,	
община	Червен	бряг,	област	Плевен,	на	
„МЛ	–	Консулт	–	2009“	–	ЕООД,	Плевен	 17

Министерство 
на земеделието и храните

	Наредба за	изменение	и	допълнение	на	
Наредба	№	100	от	2006	г.	за	търговия	
на	 посевен	 материал	 от	 маслодайни	
и	 влакнодайни	 култури	 на	 пазара	 на
Европейския	съюз	 22

	Наредба за	изменение	и	допълнение	на	
Наредба	№	16	от	2007	г.	за	подготовка	
и	представяне	на	искания	до	Европей-
ската	 комисия	 относно	 земеделски-
те	 продукти	 и	 храни	 със	 защитени	
географски	 означения	 и	 традиционно	
специфичен	 характер,	 за	 контрол	 за	
съответствие	с	продуктовата	специ-
фикация	и	поддържане	на	база	данни	
на	производителите	и	контролиращи-
те	лица	 22
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Министерство  
на околната среда и водите

Министерство 
на регионалното развитие 

и благоустройството

Министерство  
на здравеопазването

Министерство на икономиката

Министерство на енергетиката

	Наредба	 за	 изменение	 и	 допълнение	
на	Наредба	№	1	от	2007	г.	за	проучва-
не,	ползване	и	опазване	на	подземните
води	 24

Централна  
избирателна комисия

	Решение № 4086-НС	 от	 20	 декември	
2016	г.	 относно	 изменение	 и	 допълне-

ние	на	Решение	№	3231-НС	от	17	май	
2016	г.	на	ЦИК	относно	обявяване	на	
Иван	 Димитров	 Стойнов	 за	 народен	
представител	в	Двадесет	и	шести	из-
борен	район	–	Софийски	 42

	Решение № 4087-НС	 от	 20	 декември	
2016	г.	 относно	 изменение	 и	 допълне-
ние	на	Решение	№	2914-НС	от	6	ноем-
ври	2015	г.	на	ЦИК	относно	обявяване	
на	Даниела	Йорданова	Панайотова	за	
народен	представител	 в	Трети	избо-
рен	район	–	Варненски	 42

	Решение № 4088-НС	 от	 20	 декември	
2016	г.	 относно	 изменение	 и	 допълне-
ние	на	Решение	№	1370-НС	от	12	ноем-
ври	2014	г.	на	ЦИК		 43
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

НАРОДНО СЪБРАНИЕ

УКАЗ № 398
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията 

на Република България

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

конът за ратифициране на Споразумението за 
предоставяне на консултантски услуги между 
Министерството на околната среда и водите 
на Република България и Международната 
банка за възстановяване и развитие (Проект 
№ Р160511), приет от ХLІІI Народно събрание 
на 9 декември 2016 г.

Издаден в София на 15 декември 2016 г. 
Президент на републиката:  

Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието:
Екатерина Захариева

ЗАКОН
за ратифициране на Споразумението за пре-
доставяне на консултантски услуги между 
Министерството на околната среда и водите 
на Република България и Международната 

банка за възстановяване и развитие
(Проект № Р160511)

Член единствен. Ратифицира Споразу-
мението за предоставяне на консултантски 
услуги между Министерството на околната 
среда и водите на Република България и 
Международната банка за възстановяване и 
развитие (Проект № Р160511), подписано на 
28 септември 2016 г.

Законът е приет от 43-то Народно събра-
ние на 9 декември 2016 г. и е подпечатан с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цецка Цачева

10087

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 399
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам посмъртно Васил Иванов 

Златевски с орден „За гражданска заслуга“ 
първа степен за неговите изключително го-

леми заслуги и усилия за укрепване на граж-
данското общество, за защита на човешките 
права и свободи и за съпротивата му срещу 
тоталитарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

10339

УКАЗ № 400
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам посмъртно Тодор Димитров 

Филипов с орден „За гражданска заслуга“ 
първа степен за неговите изключително го-
леми заслуги и усилия за укрепване на граж-
данското общество, за защита на човешките 
права и свободи и за съпротивата му срещу 
тоталитарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

10340

УКАЗ № 401
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам посмъртно Стойчо Христов 

Караджов с орден „За гражданска заслуга“ 
първа степен за неговите изключително го-
леми заслуги и усилия за укрепване на граж-
данското общество, за защита на човешките 
права и свободи и за съпротивата му срещу 
тоталитарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

10341



БРОЙ 102  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  5   

УКАЗ № 402
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Награждавам посмъртно Герасим Тодоров 
Николов с орден „За гражданска заслуга“ 
първа степен за неговите изключително го-
леми заслуги и усилия за укрепване на граж-
данското общество, за защита на човешките 
права и свободи и за съпротивата му срещу 
тоталитарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.

Президент на републиката: 
Росен Плевнелиев

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

10342

УКАЗ № 403
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Награждавам посмъртно Христо Янчев 
Бузов с орден „За гражданска заслуга“ първа 
степен за неговите изключително големи за-
слуги и усилия за укрепване на гражданското 
общество, за защита на човешките права и 
свободи и за съпротивата му срещу тотали-
тарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.

Президент на републиката: 
Росен Плевнелиев

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

10343

УКАЗ № 404
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Награждавам посмъртно Иван Пенчев 
Тасев с орден „За гражданска заслуга“ първа 
степен за неговите изключително големи за-
слуги и усилия за укрепване на гражданското 

общество, за защита на човешките права и 
свободи и за съпротивата му срещу тотали-
тарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

10344

УКАЗ № 405
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам посмъртно Петър Димитров 

Дойков с орден „За гражданска заслуга“ първа 
степен за неговите изключително големи за-
слуги и усилия за укрепване на гражданското 
общество, за защита на човешките права и 
свободи и за съпротивата му срещу тотали-
тарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

10345

УКАЗ № 406
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам посмъртно Петко Маринов 

Китиков с орден „За гражданска заслуга“ 
първа степен за неговите изключително го-
леми заслуги и усилия за укрепване на граж-
данското общество, за защита на човешките 
права и свободи и за съпротивата му срещу 
тоталитарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

10346
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УКАЗ № 407
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Награждавам посмъртно Георги Иванов 
Комитов с орден „За гражданска заслуга“ 
първа степен за неговите изключително го-
леми заслуги и усилия за укрепване на граж-
данското общество, за защита на човешките 
права и свободи и за съпротивата му срещу 
тоталитарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.

Президент на републиката: 
Росен Плевнелиев

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

10347

УКАЗ № 408
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Награждавам посмъртно Минчо Петков 
Михов с орден „За гражданска заслуга“ първа 
степен за неговите изключително големи за-
слуги и усилия за укрепване на гражданското 
общество, за защита на човешките права и 
свободи и за съпротивата му срещу тотали-
тарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.

Президент на републиката: 
Росен Плевнелиев

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

10348

УКАЗ № 409
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Награждавам посмъртно Атанас Иванов 
Баталов с орден „За гражданска заслуга“ първа 
степен за неговите изключително големи за-
слуги и усилия за укрепване на гражданското 

общество, за защита на човешките права и 
свободи и за съпротивата му срещу тотали-
тарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

10349

УКАЗ № 410
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам посмъртно Спас Тодоров 

Райкин с орден „За гражданска заслуга“ първа 
степен за неговите изключително големи за-
слуги и усилия за укрепване на гражданското 
общество, за защита на човешките права и 
свободи и за съпротивата му срещу тотали-
тарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

10350

УКАЗ № 411
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам посмъртно Стефан Димитров 

Генчев с орден „За гражданска заслуга“ първа 
степен за неговите изключително големи за-
слуги и усилия за укрепване на гражданското 
общество, за защита на човешките права и 
свободи и за съпротивата му срещу тотали-
тарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

10351
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УКАЗ № 412
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Награждавам посмъртно Спас Асенов Ива-
нов с орден „За гражданска заслуга“ първа 
степен за неговите изключително големи за-
слуги и усилия за укрепване на гражданското 
общество, за защита на човешките права и 
свободи и за съпротивата му срещу тотали-
тарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.

Президент на републиката: 
Росен Плевнелиев

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

10352

УКАЗ № 413
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :

Награждавам посмъртно Кольо Димитров 
Господинов с орден „За гражданска заслуга“ 
първа степен за неговите изключително го-
леми заслуги и усилия за укрепване на граж-
данското общество, за защита на човешките 
права и свободи и за съпротивата му срещу 
тоталитарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.

Президент на републиката: 
Росен Плевнелиев

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

10353

УКАЗ № 414
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България 

П О С Т А Н О В Я В А М :

Награждавам посмъртно Цанко Иванов 
Цанков с орден „За гражданска заслуга“ първа 
степен за неговите изключително големи за-
слуги и усилия за укрепване на гражданското 

общество, за защита на човешките права и 
свободи и за съпротивата му срещу тотали-
тарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

10354

УКАЗ № 415
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България 

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам посмъртно Цветанка Стефа-

нова Георгиева-Чолакова с орден „За граж-
данска заслуга“ първа степен за нейните 
изключително големи заслуги и усилия за 
укрепване на гражданското общество, за 
защита на човешките права и свободи и за 
съпротивата є срещу тоталитарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

10355

УКАЗ № 416
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България 

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам посмъртно Атанас Борисов 

Ваташки с орден „За гражданска заслуга“ 
първа степен за неговите изключително го-
леми заслуги и усилия за укрепване на граж-
данското общество, за защита на човешките 
права и свободи и за съпротивата му срещу 
тоталитарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

10356
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УКАЗ № 417
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България 

П О С Т А Н О В Я В А М :

Награждавам посмъртно Добри Христов 
Чапуков с орден „За гражданска заслуга“ 
първа степен за неговите изключително го-
леми заслуги и усилия за укрепване на граж-
данското общество, за защита на човешките 
права и свободи и за съпротивата му срещу 
тоталитарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.

Президент на републиката: 
Росен Плевнелиев

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

10357

УКАЗ № 418
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България 

П О С Т А Н О В Я В А М :

Награждавам посмъртно Христо Пенчев с 
орден „За гражданска заслуга“ първа степен за 
неговите изключително големи заслуги и уси-
лия за укрепване на гражданското общество, 
за защита на човешките права и свободи и за 
съпротивата му срещу тоталитарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.

Президент на републиката: 
Росен Плевнелиев

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

10358

УКАЗ № 419
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България 

П О С Т А Н О В Я В А М :

Награждавам посмъртно Пеньо Христов 
Михов с орден „За гражданска заслуга“ първа 
степен за неговите изключително големи за-
слуги и усилия за укрепване на гражданското 

общество, за защита на човешките права и 
свободи и за съпротивата му срещу тотали-
тарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.

Президент на републиката: 
Росен Плевнелиев

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: 

Екатерина Захариева
10359

УКАЗ № 420
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България 

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам посмъртно Георги Маринов 

Стоянов (Търпанов) с орден „За гражданска 
заслуга“ първа степен за неговите изключи-
телно големи заслуги и усилия за укрепване 
на гражданското общество, за защита на 
човешките права и свободи и за съпротивата 
му срещу тоталитарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

10360

УКАЗ № 421
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България 

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам посмъртно Кръстьо Иванов 

Хаджииванов с орден „За гражданска заслуга“ 
първа степен за неговите изключително го-
леми заслуги и усилия за укрепване на граж-
данското общество, за защита на човешките 
права и свободи и за съпротивата му срещу 
тоталитарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

10361
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УКАЗ № 422
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България 

П О С Т А Н О В Я В А М :

Награждавам посмъртно Стоян Хаджиев 
Денев с орден „За гражданска заслуга“ първа 
степен за неговите изключително големи за-
слуги и усилия за укрепване на гражданското 
общество, за защита на човешките права и 
свободи и за съпротивата му срещу тотали-
тарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.

Президент на републиката: 
Росен Плевнелиев

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

10362

УКАЗ № 423
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България 

П О С Т А Н О В Я В А М :

Награждавам посмъртно Стоян Янев Гер-
гинов с орден „За гражданска заслуга“ първа 
степен за неговите изключително големи за-
слуги и усилия за укрепване на гражданското 
общество, за защита на човешките права и 
свободи и за съпротивата му срещу тотали-
тарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.

Президент на републиката: 
Росен Плевнелиев

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

10363

УКАЗ № 424
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България 

П О С Т А Н О В Я В А М :

Награждавам посмъртно Яни Стоянов 
Магриотов с орден „За гражданска заслуга“ 
първа степен за неговите изключително го-
леми заслуги и усилия за укрепване на граж-

данското общество, за защита на човешките 
права и свободи и за съпротивата му срещу 
тоталитарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

10364

УКАЗ № 425
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България 

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам посмъртно Фаик Алиев с 

орден „За гражданска заслуга“ първа степен за 
неговите изключително големи заслуги и уси-
лия за укрепване на гражданското общество, 
за защита на човешките права и свободи и за 
съпротивата му срещу тоталитарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева

10365

УКАЗ № 426
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България 

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам посмъртно Сюлейман Адемов 

Палов с орден „За гражданска заслуга“ първа 
степен за неговите изключително големи за-
слуги и усилия за укрепване на гражданското 
общество, за защита на човешките права и 
свободи и за съпротивата му срещу тотали-
тарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева
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Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Тарифата за таксите, които 

се събират по Закона за туризма, приета с 
Постановление № 220 на Министерския съвет 
от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2002 г.; изм. и 
доп., бр. 9 и 29 от 2005 г., бр. 98 от 2007 г. и 
бр. 93 от 2009 г.).

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

За министър-председател:  
Томислав Дончев

За главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

ТАРИФА
за таксите, които се събират по Закона за 

туризма

Чл. 1. (1) Разглеждане на заявление за ре-
гистрация на туроператорска дейност и/или 
туристическа агентска дейност:

1. туроператорска дейност – 500 лв.;
2. туристическа агентска дейност – 500 лв.
(2) Вписване в Регистъра на туроператорите 

и туристическите агенти и издаване на удос-
товерение за регистрация за извършване на:

1. туроператорска дейност – 3500 лв.;
2. туристическа агентска дейност – 1800 лв.
(3) Таксите по чл. 1, ал. 1 се заплащат при 

подаването на заявлението за регистрация, а 
по чл. 1, ал. 2 – при получаването на удосто-
верението за регистрация.

Чл. 2. (1) За категоризиране на туристиче-
ски обекти по чл. 123, 124, 125 и 126 от Закона 
за туризма (ЗТ) се събират следните такси:

1. за категоризиране на места за настаня-
ване клас А – хотели, мотели, апартаментни 
туристически комплекси, вилни селища, ту-
ристически селища и вили:

а) до 30 стаи – 500 лв.;
б) от 31 до 150 стаи – 1200 лв.;
в) от 151 до 300 стаи – 1900 лв.;
г) от 301 до 500 стаи – 2800 лв.;
д) над 500 стаи – 5000 лв.;
2. за категоризиране на места за настаняване 

клас Б – семейни хотели, хостели, пансиони 
и почивни станции:

а) до 20 стаи – 200 лв.;
б) от 21 до 40 стаи – 400 лв.;
в) от 41 до 60 стаи – 940 лв.;
г) от 61 до 100 стаи – 2000 лв.;
д) над 100 стаи – 4000 лв.;
3. за категоризиране на места за настаня-

ване клас Б – стаи за гости, апартаменти за 
гости, къщи за гости, бунгала и къмпинги:

а) за едно легло – 10 лв. на легло;
б) за паркомясто за автомобил/каравана/

кемпер в къмпинг – 10 лв. на брой;
в) за място на палатка в къмпинг – 10 лв. 

на брой;

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 355  
ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на Тарифа за таксите, които 
се събират по Закона за туризма

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

Член единствен. Одобрява Тарифа за так-
сите, които се събират по Закона за туризма.

УКАЗ № 427
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България 

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам посмъртно Али Рези Кехайов  

с орден „За гражданска заслуга“ първа степен 
за неговите изключително големи заслуги 
и усилия за укрепване на гражданското 
общество, за защита на човешките права и 
свободи и за съпротивата му срещу тотали-
тарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева
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УКАЗ № 428
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията 

на Република България 

П О С Т А Н О В Я В А М :
Награждавам посмъртно Атем Гуйчов с 

орден „За гражданска заслуга“ първа степен 
за неговите изключително големи заслуги 
и усилия за укрепване на гражданското 
общество, за защита на човешките права и 
свободи и за съпротивата му срещу тотали-
тарния режим.

Издаден в София на 15 декември 2016 г.
Президент на републиката: 

Росен Плевнелиев
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

Министър на правосъдието: 
Екатерина Захариева
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4. за категоризиране на заведения за хранене 
и развлечения (самостоятелни или прилежащи 
към места за настаняване):

а) до 20 места за сядане – 150 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;
в) от 51 до 150 места за сядане – 800 лв.;
г) от 151 до 300 места за сядане – 1500 лв.;
д) над 300 места за сядане – 2000 лв.;
5. за категоризиране на туристически хижи, 

туристически учебни центрове и туристически 
спални – за легло – 10 лв. на легло;

6. за категоризиране на прилежащи към 
туристически хижи, туристически учебни 
центрове и туристически спални, заведения 
за хранене – туристически столови, туристи-
чески бюфети и туристически столови със 
сервитьорско обслужване:

а) до 20 места за сядане – 150 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 250 лв.;
в) над 50 места за сядане – 500 лв.
Чл. 3. (1) За сертифициране на балнеоле-

чебни (медикъл спа), спа, уелнес и таласотера-
певтични центрове се събират следните такси:

1. за разглеждане на заявлението за сер-
тифициране на балнео (медикъл спа), спа, 
уелнес и таласотерапевтичен център – 500 лв.;

2. за вписване в Националния туристически 
регистър (НТР) по чл. 166, ал. 1 от Закона за 
туризма и издаване на сертификат – 1000 лв.

(2) Таксите по ал. 1, т. 1 се заплащат при 
подаването на заявлението за сертифициране, 
а по ал. 1, т. 2 – при получаването на серти-
фикат и табела.

Чл. 4. За вписване в НТР на правоспособ-
ните екскурзоводи, планински водачи и ски 
учители и издаване на идентификационна 
карта по чл. 148, ал. 1 ЗТ се събират след-
ните такси:

1. екскурзоводи – 125 лв.;
2. планински водачи – 125 лв.;
3. ски учители – 125 лв.
Чл. 5. (1) В случаите по чл. 134, ал. 1 ЗТ 

при промяна на категорията на туристиче-
ския обект в по-висока от определената му 
се заплаща съответната за обекта такса по 
чл. 2, ал. 1.

(2) В случаите по чл. 134, ал. 5 ЗТ при 
промяна на категорията на туристическия 
обект в по-ниска от определената му се за-
плаща такса 100 лв.

(3) При подаването на заявлението за про-
мяна по ал. 1 и 2 се заплаща 1/2 от посочената 
такса, а при получаването на категорийната 
символика, включваща удостоверение и та-
бела – втората половина от таксата.

Чл. 6. За потвърждаване на категорията на 
туристически обекти по чл. 123, 124, 125 и 126 
от Закона за туризма, извършване на проверка 
на място и издаване на удостоверения при 
подаването на декларация по реда на чл. 133, 
ал. 3 ЗТ се събират следните такси:

1. за потвърждаване на категорията на 
места за настаняване клас А – хотели, моте-
ли, апартаментни туристически комплекси, 
вилни селища, туристически селища и вили:

а) до 30 стаи – 450 лв.;
б) от 31 до 150 стаи – 1000 лв.;
в) от 151 до 300 стаи – 1700 лв.;
г) от 301 до 500 стаи – 2500 лв.;
д) над 500 стаи – 4500 лв.;
2. за потвърждаване на категорията на 

места за настаняване клас Б – семейни хо-
тели, хостели, пансиони и почивни станции:

а) до 20 стаи – 180 лв.;
б) от 21 до 40 стаи – 360 лв.;
в) от 41 до 60 стаи – 850 лв.;
г) от 61 до 100 стаи – 1800 лв.;
д) над 100 стаи – 3600 лв.;
3. за потвърждаване на категорията на 

места за настаняване клас Б – стаи за гости, 
апартаменти за гости, къщи за гости, бунгала 
и къмпинги:

а) за едно легло – 9 лв. на легло;
б) за паркомясто за автомобил/каравана/

кемпер в къмпинг – 9 лв. на брой;
в) за място на палатка в къмпинг – 9 лв. 

на брой;
4. за потвърждаване на категорията на заве-

дения за хранене и развлечения (самостоятелни 
или прилежащи към места за настаняване):

а) до 20 места за сядане – 130 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
в) от 51 до 150 места за сядане – 720 лв.;
г) от 151 до 300 места за сядане – 1400 лв.;
д) над 300 места за сядане – 1800 лв.;
5. за потвърждаване на категорията на 

туристически хижи, туристически учебни 
центрове и туристически спални – за лег-
ло – 9 лв. на легло;

6. за потвърждаване на категорията на 
прилежащи към туристически хижи, туристи-
чески учебни центрове и туристически спални 
заведения за хранене – туристически столови, 
туристически бюфети и туристически столови 
със сервитьорско обслужване:

а) до 20 места за сядане – 130 лв.;
б) от 21 до 50 места за сядане – 220 лв.;
в) над 50 места за сядане – 450 лв.
Чл. 7. (1) За вписване на настъпили проме-

ни в обстоятелства в НТР и/или в регистрите 
по чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните 
лица, когато промяната води до издаване на 
нов (актуализиран) документ (удостоверение/
сертификат), се събират следните такси:

1. за вписване на настъпили промени в 
обстоятелства относно категоризираните 
туристически обекти и сертифицираните ту-
ристически обекти – 150 лв.;

2. за вписване на настъпили промени в 
обстоятелства в НТР относно туроператорите 
и туристическите агенти – 150 лв.;

3. за вписване на настъпили промени в 
обстоятелства в НТР относно правоспособ-
ните екскурзоводи, ски учители и планински 
водачи – 50 лв.



СТР.  12  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 102

(2) За вписване на настъпили промени в 
обстоятелства в НТР и/или в регистрите по 
чл. 167, ал. 1 ЗТ относно регистрираните лица, 
когато промяната подлежи на отразяване 
само в НТР, без да се издава нов актуализи-
ран документ (удостоверение/сертификат), се 
събират следните такси: 

1. за вписване на настъпили промени в 
обстоятелства относно категоризираните 
туристически обекти и сертифицираните ту-
ристически обекти – 50 лв.;

2. за вписване на настъпили промени в 
обстоятелства в НТР относно туроператорите 
и туристическите агенти – 50 лв.;

3. за вписване на настъпили промени в 
обстоятелства в НТР относно правоспособ-
ните екскурзоводи, ски учители и планински 
водачи – 30 лв.

Чл. 8. За издаване на дубликат на удос-
товерение за регистрация за извършване на 
туроператорска и/или туристическа агентска 
дейност, на удостоверение за категория на 
туристически обект или на сертификат за 
съответен вид център – 100 лв.

Чл. 9. За изработване на нова табела за 
определена категория на туристически обект 
по чл. 3, ал. 2, т. 1 – 3 ЗТ или за вид серти-
фициран център по чл. 3, ал. 2, т. 5 ЗТ, при 
захабяване на издадената, се събира такса 50 лв.

Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. По висящите производства, образувани 

по искания, подадени преди влизането в сила 
на тарифата, таксите се заплащат в размерите, 
определени в нея. 

§ 2. Тарифата се приема на основание чл. 69, 
ал. 3 от Закона за туризма, чл. 1 от Закона за 
държавните такси и чл. 6, ал. 1, буква „к“ от 
Закона за местните данъци и такси. 

§ 3. Министърът на туризма дава указания 
по прилагането на тарифата.
10261

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 356  
ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани про-
мени на утвърдените разходи по области на 
политики/бюджетни програми по бюджета на 
Министерството на транспорта, информаци-
онните технологии и съобщенията за 2016 г.

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

Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на транспорта, информа-
ционните технологии и съобщенията за 2016 г., 
както следва:

1. увеличава утвърдените разходи по „Поли-
тика в областта на транспорта“ с 1 543 270 лв., 
в т.ч. увеличение по бюджетна програма 

„Организация, управление на транспорта, 
осигуряване на безопасност, сигурност и 
екологосъобразност“ с 1 543 270 лв.;

2. увеличава утвърдените разходи по „Поли-
тика в областта на съобщенията, електронното 
управление, информационните технологии“ 
с 252 110 лв., в т.ч. увеличение по бюджетна 
програма „Развитие на съобщенията, елек-
тронното управление и информационните 
технологии“ с 233 610 лв. и увеличение по 
бюджетна програма „Развитие и поддържане 
на електронна и съобщителна инфраструктура 
за държавното управление“ с 18 500 лв.;

3. намалява утвърдените разходи по бю-
джетна програма „Административно об-
служване, медицинска и психологическа 
експертиза“ с 1 795 380 лв.

Чл. 2. Министърът на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщенията да 
извърши налагащите се от чл. 1 промени по 
бюджета на Министерството на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията 
за 2016 г. и да уведоми министъра на финансите.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните 
финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщенията.

§ 3. Постановлението влиза в сила от 
14 декември 2016 г.

За министър-председател:  
Томислав Дончев

За главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357 
ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на правосъдието 

за 2016 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи 
в размер 117 660 лв. по бюджета на Минис-
терството на правосъдието за 2016 г. за из-
плащане на обезщетения по чл. 60з от Закона 
за съдебната власт за периода 1 октомври 
2016 г. – 6 декември 2016 г.

(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за 
сметка на предвидените разходи по централ-
ния бюджет за 2016 г.

Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат разходите по „Политика в областта 
на правосъдието“, бюджетна програма „Прав-
на рамка за функционирането на съдебната 
система“ по бюджета на Министерството на 
правосъдието за 2016 г.
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Чл. 3. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се 
увеличат показателите по чл. 13, ал. 3 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2016 г.

Чл. 4. Министърът на правосъдието да 
извърши съответните промени по бюджета на 
Министерството на правосъдието за 2016 г. и 
да уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да из-
върши съответните промени по централния 
бюджет за 2016 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 60к от Закона за 
съдебната власт.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на правосъдието.

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

За министър-председател:  
Томислав Дончев

За главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

10263

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 358 
ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на правосъдието за 2016 г.

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

Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на правосъдието за 2016 г., 
както следва:

1. намалява утвърдените разходи по 
„Политика в областта на правосъдието“ с 
4 655 600 лв., в т.ч.:

а) по бюджетна програма „Правна рамка 
за функционирането на съдебната система“ 
с 1 208 900 лв.;

б) по бюджетна програма „Регистри“ с 
2 289 700 лв.;

в) по бюджетна програма „Равен достъп 
до правосъдие“ с 1 157 000 лв.;

2. увеличава утвърдените разходи по 
„Политика в областта на правосъдието“ с  
80 000 лв., в т.ч. по бюджетна програма „Охра-
на на съдебната власт“;

3. увеличава утвърдените разходи по „По-
литика в областта на изпълнението на нака-
занията“ с 4 474 700 лв., в т.ч.:

а) по бюджетна програма „Затвори – изо-
лация на правонарушителите“ с 4 254 700 лв.;

б) по бюджетна програма „Следствени 
арести и пробация“ с 220 000 лв.;

4. увеличава утвърдените разходи по 
бюджетна програма „Администрация“ със  
100 900 лв.

Чл. 2. Министърът на правосъдието да 
извърши съответните промени по бюджета на 
Министерството на правосъдието за 2016 г. и 
да уведоми министъра на финансите.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните 
финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на правосъдието.

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

За министър-председател:  
Томислав Дончев

За главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

10264

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 359 
ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за отменяне на Постановление № 71 на Ми-
нистерския съвет от 2014 г. за утвърждаване 
на Стандарти за вътрешен одит в публичния 

сектор (ДВ, бр. 31 от 2014 г.)

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

Параграф единствен. Отменя Постановле-
ние № 71 на Министерския съвет от 2014 г. 
за утвърждаване на Стандарти за вътрешен 
одит в публичния сектор.

За министър-председател:  
Томислав Дончев

За главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

10265

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 360  
ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителни разходи по 
бюджета на Министерството на културата 
за 2016 г. за изплащане на стипендии по 
Програмата на мерките за закрила на деца 
с изявени дарби от държавни и общински 
училища през 2016 г., приета с Постановле-
ние № 68 на Министерския съвет от 2016 г. 

(ДВ, бр. 28 от 2016 г.)

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

Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи 
по бюджета на Министерството на култура-
та за 2016 г. в размер 5805 лв. за изплащане 
на стипендии на учениците от държавните 
училища, финансирани от Министерството 
на културата.
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Чл. 2. Сумата по чл. 1 да се осигури за 
сметка на предвидените средства по централ-
ния бюджет за 2016 г.

Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1 да се уве-
личат разходите по „Политика в областта на 
създаване и популяризиране на съвременно 
изкуство в страната и в чужбина и достъп 
до качествено художествено образование“, 
бюджетна програма „Обучение на кадри в об-
ластта на изкуството и културата“ по бюджета 
на Министерството на културата за 2016 г.

(2) Със сумата 33 075 лв. да се увеличат 
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2016 г.

(3) Със сумата 5805 лв. да се увеличат 
показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона 
за държавния бюджет на Република България 
за 2016 г.

Чл. 4. Министърът на културата да из-
върши съответните промени по бюджета на 
Министерството на културата за 2016 г. и да 
уведоми министъра на финансите.

Чл. 5. Министърът на финансите да извър-
ши налагащите се промени по централния 
бюджет за 2016 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. В Постановление № 146 на Минис-

терския съвет от 2016 г. за одобряване на 
допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. за 
изплащане на стипендии по Програмата на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби от 
държавни и общински училища през 2016 г., 
приета с Постановление № 68 на Министер-
ския съвет от 2016 г. (ДВ, бр. 48 от 2016 г.), 
се правят следните изменения:

1. В чл. 1:
а) в ал. 1 числото „217 215“ се заменя с 

„216 675“;
б) в ал. 2, т. 1 числото „10 260“ се заменя 

с „9720“.
2. В приложението към чл. 1, ал. 2, т. 1:
а) пореден № 2 се заличава;
б) на ред „Общо“ числото „11“ се заменя 

с „10“ и числото „10 260“ се заменя с „9720“.
§ 2. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните 
финанси във връзка с чл. 2 от Постановле-
ние № 68 на Министерския съвет от 31 март 
2016 г. за приемане на Програма на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби от дър-
жавни и общински училища през 2016 г. (ДВ, 
бр. 28 от 2016 г.).

§ 3. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на културата. 

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

За министър-председател:  
Томислав Дончев

За главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

10266

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 361 
ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на културата за 2016 г.

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

Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на културата за 2016 г., 
както следва:

1. намалява утвърдените разходи по „По-
литика в областта на опазване на движимото 
и недвижимото културно наследство“, по бю-
джетна програма „Опазване и представяне на 
движимото културно наследство и визуалните 
изкуства“ с 20 709 лв.;

2. намалява утвърдените разходи по „По-
литика в областта на създаване и популяри-
зиране на съвременното изкуство в страната 
и в чужбина и достъп до качествено худо-
жествено образование“ със 187 500 лв., в т.ч. 
по бюджетна програма „Подпомагане раз-
витието на българската култура и изкуства, 
на българския книжен сектор, библиотеки 
и читалища“ – с 25 500 лв., и по бюджетна 
програма „Популяризиране на българската 
култура в чужбина“ – със 162 000 лв.;

3. намалява утвърдените разходи по бюджет-
на програма „Администрация“ с 314 570 лв.;

4. увеличава утвърдените разходи по „По-
литика в областта на опазване на движимото 
и недвижимото културно наследство“, по бю-
джетна програма „Опазване на недвижимото 
културно наследство“ с 243 982 лв.;

5. увеличава утвърдените разходи по „По-
литика в областта на създаване и популяри-
зиране на съвременно изкуство в страната и в 
чужбина и достъп до качествено художествено 
образование“ с 278 797 лв., в т.ч. по бюджетна 
програма „Национален фонд „Култура“ – с 
58 797 лв., по бюджетна програма „Сценич-
ни изкуства“ – с 80 000 лв., и по бюджетна 
програма „Обучение на кадри в областта на 
изкуствата и културата“ – със 140 000 лв.

Чл. 2. Министърът на културата да извърши 
налагащите се от чл. 1 промени по бюджета 
на Министерството на културата за 2016 г. и 
да уведоми министъра на финансите.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните 
финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението се 
възлага на министъра на културата.
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§ 3. Постановлението влиза в сила от деня 
на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

10267

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 362  
ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на регионалното развитие 

и благоустройството за 2016 г.

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

Чл. 1. Одобрява вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството за 2016 г., както следва:

1. намалява утвърдените разходи по:
a) „Политика в областта на подобряване на 

инвестиционния процес чрез усъвършенстване 
на информационните системи на кадастъра 
и имотния регистър, подобряване качеството 
на превантивния и текущия контрол в строи-
телството“, по бюджетна програма „Геодезия, 
картография и кадастър“ с 4 115 000 лв.;

б) други бюджетни програми – с 200 000 лв., 
в т.ч. по бюджетна програма „Гражданска 
регистрация и административно обслужване 
на населението“ с 200 000 лв.;

в) бюджетна програма „Ефективна адми-
нистрация и координация“ – със 70 000 лв.;

2. увеличава утвърдените разходи по:
а) „Политика за интегрирано развитие на 

регионите, ефективно и ефикасно използва-
не на публичните финанси и финансовите 
инструменти за постигане на растеж и подо-
бряване качеството на жизнената среда“ – с 
1 585 000 лв., в т.ч.:

аа) увеличава бюджетна програма „Стра-
тегическо планиране на регионалното и 
пространственото развитие, децентрализация 
и управление на финансовите инструменти за 
регионално и местно развитие и териториално 
сътрудничество“ с 1 635 000 лв.;

бб) намалява бюджетна програма „Подо-
бряване състоянието на жилищния сграден 
фонд и на жилищните условия на ромите в 
Република България“ с 50 000 лв.;

б) „Политика за поддържане, модернизация 
и изграждане на техническата инфраструкту-
ра, свързана с подобряване на транспортната 
достъпност и интегрираното управление на 

водните ресурси и геозащита“, по бюджетна 
програма „Устройствено планиране, благо-
устройство, геозащита, водоснабдяване и 
канализация“ с 2 800 000 лв.

Чл. 2. Министърът на регионалното раз-
витие и благоустройството да извърши 
съответните промени по бюджета на Ми-
нистерството на регионалното развитие и 
благоустройството за 2016 г. и да уведоми 
министъра на финансите.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 109, ал. 1 от Закона за публичните 
финанси.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на регионалното 
развитие и благоустройството.

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

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

10268

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 363 
ОТ 16 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на финансите за 2016 г. 
и за одобряване на допълнителни трансфери 

за 2016 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява вътрешнокомпенсирани 
промени на утвърдените разходи по области 
на политики/бюджетни програми по бюджета 
на Министерството на финансите за 2016 г., 
както следва:

1. намалява утвърдените разходи:
а) по „Политика в областта на ефективно-

то събиране на всички държавни приходи“, 
бюджетна програма „Администриране на 
държавни приходи“ с 2 300 000 лв.; 

б) по „Политика в областта на защитата 
на обществото и икономиката от финансови 
измами, контрабанда на стоки, изпиране на 
пари и финансиране на тероризма“, бюджетна 
програма „Контрол върху организацията и 
провеждането на хазартни игри“ с 1 700 000 лв.;

в) по бюджетна програма „Администрация“ 
с 1 000 000 лв.;

2. увеличава утвърдените разходи по дру-
ги бюджетни програми, бюджетна програма 
„Национален компенсационен жилищен фонд“ 
с 5 000 000 лв.
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(2) Одобрява допълнителни трансфери за 
2016 г. в общ размер 16 264 000 лв., разпре-
делени, както следва:

1. по бюджета на Община Алфатар за 
ремонт на улици на територията на община-
та – 500 000 лв.;

2. по бюджета на Община Петрич за из-
граждане на нов пазар на територията на гр. 
Петрич – 1 300 000 лв.;

3. по бюджета на Община Септември –  
1 500 000 лв., разпределени, както следва: 

а) за реконструкция и рехабилитация на 
улична мрежа, тротоари и съоръжения на 
територията на общината – 1 200 000 лв.; 

б) за изпълнение на строително-монтажни 
работи по изграждане на детски площадки 
на територията на община Септември –  
300 000 лв.;

4. по бюджета на Община Оряхово за 
дофинансиране на дейности по проект „Път 
към Дунава“ – 1 000 000 лв.;

5. по бюджета на Община Пещера за рекон-
струкция и рехабилитация на улици и пътища 
на територията на общината – 2 000 000 лв.;

6. по бюджета на Община Бяла, област 
Варна, за извършване на допълнителни 
дейности и строително-монтажни работи 
по незавършени обекти на територията на 
общината – 745 000 лв.;

7. по бюджета на Община Поморие за 
реконструкция и модернизация на рибарско 
пристанище в гр. Поморие – 2 500 000 лв.;

8. по бюджета на Община Враца за ремонт 
на улици на територията на общината –  
2 000 000 лв.;

9. по бюджета на Община Девин за фи-
нансиране на обект „Многофункционална 
спортна площадка УПИ ІІ – Училище, кв. 
12, с. Гьоврен, община Девин“ – 158 000 лв.;

10. по бюджета на Община Сандански за 
изграждане на многофункционална спортна 
зала – 2 300 000 лв.;

11. по бюджета на Община Николаево за 
ремонт на улица в с. Нова махала, община 
Николаево – 161 000 лв.;

12. по бюджета на Община Лясковец за 
ремонт и рехабилитация на улична мрежа в 
населените места на територията на община 
Лясковец – 500 000 лв.;

13. по бюджета на Община Сливен за про-
ектиране и изграждане на пробив на ул. Г. С. 
Раковски, гр. Сливен – 1 600 000 лв.

(3) Средствата по ал. 2 да се осигурят за 
сметка на преструктуриране на разходите по 
централния бюджет за 2016 г.

Чл. 2. Министърът на финансите да из-
върши произтичащите от чл. 1 промени по 
централния бюджет за 2016 г., включително на 
бюджетните взаимоотношения на общините с 
централния бюджет за 2016 г., и по бюджета 
на Министерството на финансите за 2016 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на ос-

нование чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 1 и 3 от 
Закона за публичните финанси и чл. 78, ал. 1 
и чл. 90, ал. 2 от Закона за държавния бюджет 
на Република България за 2016 г. 

§ 2. В Постановление № 347 на Минис-
терския съвет от 2016 г. за одобряване на 
допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. 
(ДВ, бр. 99 от 2016 г.), в чл. 1, ал. 1 се правят 
следните изменения:

1. В основния текст числото „81 162 600“ 
се заменя с „80 566 600“.

2. Точка 6 се изменя така: 
„6. трансфер за Община Суворово за разпла-

щане на извършени и неразплатени дейности 
от 2009 г. по обекти: „Битова канализация в 
гр. Суворово“, „Изграждане на битова кана-
лизация по ул. Цар Иван Асен, Ильо войвода, 
Панагюрище, Оборище – 240 600 лв.;“.

3. Точка 7 се изменя така:
„7. трансфер за Община Горна Оряховица 

в размер 1 500 000 лв., разпределени, както 
следва: за ремонт на улици и площади на 
територията на община Горна Оряховица –  
1 163 783 лв.; за реализацията на проект 
„Кръгово кръстовище по обхвата на репу-
бликански път ІІ-53 „Поликраище – Гор-
на Оряховица – Лясковец – Елена – Сли-
вен – Ямбол – Средец“, републикански път 
ІІІ-514 „Камен – Горна Оряховица – Велико 
Търново“ – 336 217 лв.;“. 

4. Точка 22 се изменя така: 
„22. трансфер за Община Джебел за из-

граждане на подпорни стени и възстановяване 
на улица от о.т. 52 до о.т. 70, кв. 4, 5, 6, 7 и 
8 – с. Припек – 404 000 лв.;“.

§ 3. В Постановление № 192 на Минис-
терския съвет от 2016 г. за одобряване на 
допълнителни разходи/трансфери за 2016 г. 
(обн., ДВ, бр. 61 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 96 
от 2016 г.) се правят следните изменения:

1. В чл. 1, ал. 1, т. 2 числата „4 530 000“ и 
„4 500 000“ се заменят съответно с „5 730 000“ 
и „3 300 000“.

2. В чл. 3:
а) в ал. 1 числото „4 530 000“ се заменя с 

„5 730 000“;
б) в ал. 2 числото „4 500 000“ се заменя 

с „3 300 000“.
§ 4. Изпълнението на постановлението 

се възлага на министъра на финансите и на 
кметовете на съответните общини. 

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

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

10269
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РЕШЕНИЕ № 1067  
ОТ 15 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за предоставяне на концесия за добив на 
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от 
Закона за подземните богатства – строителни 
материали – пясъци и чакъли, от находище 
„Девенци“, участък „Западен“ и участък 
„Източен“, разположено в землищата на с. 
Девенци, с. Чомаковци и гр. Койнаре, община 
Червен бряг, област Плевен, на „МЛ – Кон-

султ – 2009“ – ЕООД, Плевен

На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка 
с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона 
за подземните богатства, чл. 95е, ал. 1 от 
Закона за концесиите във връзка с чл. 71 от 
Закона за подземните богатства и мотивирано 
предложение на министъра на енергетиката

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:

1. Предоставя концесия за добив с пред-
мет – експлоатация на подземни богатства по 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 364 
ОТ 19 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

за одобряване на допълнителен трансфер по 
бюджета на Община Карнобат за 2016 г.

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

Чл. 1. (1) Одобрява допълнителен трансфер 
в размер 587 270 лв. по бюджета на Община 
Карнобат за 2016 г.

(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за 
покриване на част от разходите по ремонтни 
дейности след пожар в ОУ „Христо Смирнен-
ски“, гр. Карнобат.

Чл. 2. Допълнителният трансфер по чл. 1, 
ал. 1 да се осигури за сметка на преструкту-
риране на разходите по централния бюджет 
за 2016 г.

Чл. 3. Министърът на финансите да извър-
ши налагащата се промяна по централния 
бюджет, включително по бюджетните взаимо-
отношения на Община Карнобат с централния 
бюджет за 2016 г.

Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на осно-

вание чл. 51, ал. 2 и чл. 109, ал. 3 от Закона 
за публичните финанси и чл. 90, ал. 2 от 
Закона за държавния бюджет на Република 
България за 2016 г.

§ 2. Изпълнението на постановлението 
се възлага на министъра на финансите и на 
кмета на община Карнобат.

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

Министър-председател:  
Бойко Борисов

За главен секретар на Министерския съвет:  
Веселин Даков
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чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богат-
ства (ЗПБ) – строителни материали – пясъци 
и чакъли, от находище „Девенци“, участък 
„Западен“ и участък „Източен“, разположено 
в землищата на с. Девенци, с. Чомаковци 
и гр. Койнаре, община Червен бряг, област 
Плевен, на „МЛ – Консулт – 2009“ – ЕООД, 
Плевен, която се извършва със средства на 
концесионера и на негов риск. 

2. Определя концесионна площ с размер 
355,9 дка, която съвпада с площта на утвър-
дените запаси за двата участъка на находище 
„Девенци“, съгласно приложението. В тези 
граници концесионната площ включва:

2.1. Площта на участък „Западен“ с два 
самостоятелни контура и с размер 203,3 дка, 
индивидуализирана с координати от № 1 до 
№ 43 по външния контур на утвърдените за-
паси в координатна система „1970 г.“.

2.2. Площта на участък „Източен“ с размер 
152,6 дка, индивидуализирана с координати от 
№ 1 до № 10 по външния контур на утвърде-
ните запаси в координатна система „1970 г.“.

3. Определя срок на концесията 25 годи-
ни. Началният срок на концесията е датата 
на влизане в сила на концесионния договор.

4. Концесионният договор влиза в сила от 
датата на предоставяне на банковата гаранция 
по т. 8.1.1.

5. Определя пряко за концесионер 
„МЛ – Консулт – 2009“ – ЕООД, Плевен – ти-
туляр на Удостоверение за търговско откри-
тие № 507 от 9 декември 2015 г., издадено от 
министъра на енергетиката.

6. Концесията да се осъществява при след-
ните условия:

6.1. Добивът на подземното богатство по 
т. 1 се осъществява след съгласуване и/или 
одобрение от министъра на енергетиката на 
проектите и плановете по т. 7.2.3 от това 
решение, изготвени въз основа на мерките 
и условията в Решение № ПН 1-1/2015 г. по 
оценка на въздействието върху околната среда 
(ОВОС), издадено от директора на Регионал-
ната инспекция по околната среда и водите 
(РИОСВ) – Плевен. Решението е приложе-
ние – неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1.

6.2. При експлоатацията на подземните 
богатства да се спазват нормативните изисква-
ния, свързани с опазването на земните недра, 
околната среда, водите, човешкото здраве, 
защитените със закон територии и обекти, 
включително на горите и земите в национални 
паркове и резервати, правата върху горските 
територии и земеделските земи, културните 
ценности, националната сигурност, отбраната 
на страната и обществения ред, пътищата и 
пътната инфраструктура от републиканската 
пътна мрежа.

6.3. Правата и задълженията по концеси-
ята да не се прехвърлят на трети лица освен 
с разрешение на Министерския съвет при 
условията и по реда на действащото законо-
дателство.
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7. Определя основните права и задължения 
по концесията, както следва:

7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – стро-

ителни материали – пясъци и чакъли, в гра-
ниците на находището по т. 1;

7.1.2. право на собственост върху добити-
те за срока на концесията подземни богат-
ства – пясъци и чакъли;

7.1.3. право на ползване върху минните от-
падъци от добива и първичната преработка на 
подземните богатства за срока на концесията;

7.1.4. да извършва за своя сметка всички 
необходими дейности, свързани с добива, 
включително допроучване в границите на 
находище „Девенци“, участък „Западен“ и 
участък „Източен“, складиране, преработка, 
транспорт и продажба на подземните богат-
ства по т. 1;

7.1.5. с допълнително споразумение към 
концесионния договор да получи право да 
допроучи и за срока на концесията да добива 
полезни изкопаеми от минните отпадъци, 
получени в резултат на дейностите по кон-
цесията; с допълнителното споразумение се 
определят размерът, условията и редът за вна-
сяне на концесионното плащане, дължимо за 
допълнително добиваните полезни изкопаеми;

7.1.6. да ползва за срока на концесията 
съществуващата до момента на подписва-
нето на концесионния договор геоложка и 
техническа документация и информация за 
находището по т. 1.

7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните 

богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одо-

брените проекти и планове по това решение 
и по концесионния договор;

7.2.1.2. разработва находището добросъ-
вестно, като не допуска неправилна изборна 
експлоатация, която може да доведе до загуби 
на подземни богатства или до икономическа 
неизгодност за бъдещото разработване на 
находището;

7.2.1.3. изземва подземните богатства от 
земните недра при минимални загуби, като 
спазва изискванията за правилно и безопасно 
разработване;

7.2.1.4. опазва компонентите на околната 
среда;

7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и 
първичната преработка на подземните богат-
ства в съответствие с план за управление на 
минните отпадъци, одобрен от министъра на 
енергетиката;

7.2.2. да внася концесионното плащане при 
условия и в срокове, определени в концеси-
онния договор;

7.2.3. да изработи и представи за съгла-
суване и/или одобрение на министъра на 
енергетиката, а при необходимост – и на 

6.4. При осъществяване на концесията и 
на свързаните с нея дейности концесионерът 
е длъжен:

6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване 
на здравословни и безопасни условия на труд;

6.4.2. да не допуска наднормено натоварване 
със замърсители на околната среда на обектите, 
подлежащи на здравна защита, съгласно § 1, т. 3 
от допълнителните разпоредби на Наредбата за 
условията и реда за извършване на оценка на 
въздействието върху околната среда, приета с 
Постановление № 59 на Министерския съвет 
от 2003 г. (ДВ, бр. 25 от 2003 г.);

6.4.3. да не нарушава режима на експло-
атация на санитарно-охранителните зони 
около водоизточниците и съоръженията за 
питейно-битово водоснабдяване и около во-
доизточниците на минерални води, използ-
вани за лечебни, профилактични, питейни и 
хигиенни нужди, съгласно Наредба № 3 от 
16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, 
проектиране, утвърждаване и експлоатация на 
санитарно-охранителните зони около водоиз-
точниците и съоръженията за питейно-битово 
водоснабдяване и около водоизточниците 
на минерални води, използвани за лечебни, 
профилактични, питейни и хигиенни нужди 
(ДВ, бр. 88 от 2000 г.);

6.4.4. да извършва всички дейности по 
предоставената концесия в съответствие с 
установените технически и технологични 
стандарти;

6.4.5. да не изгражда сгради и трайни 
съоръжения върху земята, на която или под 
която е находището на подземни богатства;

6.4.6. да спазва указанията, давани от ми-
нистъра на енергетиката при съгласуване на 
проектите;

6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи 
се рекултивационни мероприятия;

6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на 
трети лица придобитата геоложка и техни-
ческа документация и информация по чл. 13 
ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без 
изрично писмено съгласие от министъра на 
енергетиката.

6.5. За упражняване на правата и за из-
пълнение на задълженията по концесията 
не се изискват задължителни подобрения в 
находището.

6.6. Концесионерът може да упражнява 
правата, произтичащи от предоставената кон-
цесия, само върху земя от концесионната площ, 
върху която е придобил съответни права и е 
променил предназначението є при условията 
и по реда на действащото законодателство.

6.7. Концесионерът може да осъществява 
дейност върху концесионната площ въз основа 
на одобрен и влязъл в сила подробен устрой-
ствен план, който включва концесионната 
площ и пътните връзки между обекта на 
концесията и местни и/или републикански 
пътища.
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други компетентни държавни органи, при 
условия, по ред и в срокове, определени в 
концесионния договор:

7.2.3.1. цялостен работен проект за добив 
и първична преработка на подземните богат-
ства, разработен в съответствие с мерките и 
условията от Решение № ПН 1-1/2015 г. по 
оценка на въздействието върху околната среда, 
издадено от директора на РИОСВ – Плевен; 
след съгласуването му цялостният работен 
проект става неразделна част от концесион-
ния договор;

7.2.3.2. изменения и допълнения на ця-
лостния работен проект за добив и първична 
преработка при възникнала необходимост от 
това; при необходимост от изменения и допъл-
нения на цялостния проект концесионерът да 
уведоми РИОСВ – Плевен, за уточняване на 
необходимостта от провеждане на процедури 
по реда на нормативната уредба по опазване 
на околната среда преди съгласуването на 
проекта от министъра на енергетиката;

7.2.3.3. годишен работен проект за добив 
и за първична преработка за всяка година от 
срока на концесията; след съгласуването му 
годишният работен проект става неразделна 
част от концесионния договор;

7.2.3.4. цялостен работен проект за лик-
видация или консервация на миннодобивния 
обект и рекултивация на засегнатите земи, 
представляващ неразделна част от проекта 
по т. 7.2.3.1; концесионерът представя на 
министъра на енергетиката на всеки 5 го-
дини от срока на концесията актуализация 
на проекта за ликвидация или консервация 
на миннодобивния обект и рекултивация на 
засегнатите земи;

7.2.3.5. годишен работен проект за ликви-
дация или консервация на миннодобивния 
обект и рекултивация на засегнатите земи, 
представляващ неразделна част от съответния 
проект по т. 7.2.3.3;

7.2.3.6. план за управление на минните 
отпадъци; след одобряване от министъра 
на енергетиката планът за управление на 
минните отпадъци става неразделна част от 
концесионния договор;

7.2.4. да уведомява компетентните държавни 
органи при условия и по ред, определени в 
концесионния договор, за всяко обстоятелство, 
което може да създаде опасност за земните 
недра, околната среда, водите, човешкото здра-
ве, защитените със закон територии и обекти, 
включително на горите и земите в национални 
паркове и резервати, правата върху горските 
територии и земеделските земи, културните 
ценности, националната сигурност, отбраната 
на страната и обществения ред, пътищата и 
пътната инфраструктура от републиканската 
пътна мрежа;

7.2.5. да съставя и води геоложка и техни-
ческа документация за дейностите по конце-

сията съгласно изискванията на действащото 
законодателство;

7.2.6. да представя при условия, по ред и в 
срокове, определени в концесионния договор:

7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и 
действително продадени количества варовици 
и среднопретеглената им продажна цена за 
отчетния период, както и отчети за дължи-
мото концесионно плащане за съответното 
шестмесечие; 

7.2.6.2. отчет за изпълнението на годиш-
ния работен проект за добив и първична 
преработка и за вложените инвестиции през 
изтеклата година, както и за изменението на 
запасите и ресурсите, включващ необходимите 
документи и доказателства, удостоверяващи 
верността на посоченото в отчета;

7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните 
запаси и ресурси в находището при доказана 
необходимост от ликвидация на миннодо-
бивния обект и рекултивация на засегнатите 
земи, както и при прекратяване на концеси-
онния договор;

7.2.7. да осигурява пълен достъп до конце-
сионния обект, съоръженията и документаци-
ята, свързани с дейностите по концесията, на 
оправомощени органи и/или лица;

7.2.8. да спазва стриктно изискванията 
на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното 
наследство;

7.2.9. да стабилизира на терена граничните 
точки по контура на концесионната площ;

7.2.10. да извърши ликвидация и/или 
консервация на миннодобивния обект и 
рекултивация на засегнатите земи за своя 
сметка, при условия и в срокове, определени 
в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;

7.2.11. при прекратяване на концесионния 
договор да предаде обекта на концесия по 
т. 1 при условия и по ред, определени в кон-
цесионния договор.

7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно 

плащане при условия и в срокове, определени 
в концесионния договор;

7.3.2. при условия и по ред, определени в 
концесионния договор, да контролира изпъл-
нението на задълженията от концесионера, 
включително:

7.3.2.1. като изисква от концесионера пред-
ставянето на документите и информацията 
по т. 7.2.6;

7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка 
продукция – резултат от експлоатацията на 
находището, и чрез извършване на маркшай-
дерски измервания;

7.3.3. право на съсобственост с концесионе-
ра, а след прекратяване на концесията – право 
на собственост, върху придобитата по време 
на концесията геоложка и техническа доку-
ментация;
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7.3.4. право да усвои при условия и по ред, 
определени в концесионния договор, изцяло 
или част от банковите гаранции по т. 8.1.1 
и 8.1.2;

7.3.5. при условия и по ред, определени в 
концесионния договор, да прекрати едностран-
но концесионния договор при неизпълнение 
от страна на концесионера на което и да е 
от задълженията по това решение и по до-
говора и/или при нарушаване на условие за 
осъществяване на концесията.

7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера 

при осъществяване на концесията, след като 
такова бъде поискано, при условия и по ред, 
определени в концесионния договор;

7.4.2. да осъществява контрол за спазване 
на условията по концесията и изпълнение на 
задълженията по концесионния договор;

7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на 
трети лица документация и информация по 
чл. 13 ЗПБ, свързана с обекта на концесията, 
без изрично писмено съгласие от концесионера.

8. Определя следните видове гаранции за 
изпълнение на задълженията на концесионера 
по концесионния договор:

8.1. Безусловна и неотменяема годишна 
банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението 
на всички задължения по концесионния дого-
вор, в т.ч. концесионно плащане, извършване 
на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2, 
данък върху добавената стойност (ДДС), лих-
ви за забавено изпълнение на задължението 
за концесионно плащане, лихви за забавено 
изпълнение на задължението за плащане на 
ДДС, както и неустойки при неизпълнение 
на всяко едно непарично задължение или при 
нарушаване на условие по концесията:

8.1.1. за първата година от срока на конце-
сията гаранцията е 14 969 лв. и се предоставя 
не по-късно от 7 дни след датата на подписване 
на концесионния договор;

8.1.2. за всяка следваща година банковата 
гаранция е в размер 100 на сто от стойността 
на концесионното плащане за предходната 
година с начислен ДДС, но не по-малко от 
стойността на минималното годишно кон-
цесионно плащане с начислен ДДС, и се 
предоставя на концедента до 31 януари на 
съответната година;

8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2 
следва да са валидни до 28 февруари на след-
ващата година;

8.1.4. при усвояване изцяло или на част от 
гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е 
длъжен да възстанови техния размер в 10-дне-
вен срок от уведомлението на концедента за 
усвояването им.

8.2. Финансово обезпечение за изпълнение 
на дейностите по техническа ликвидация 
или консервация на миннодобивния обект 
и рекултивация на засегнатите земи. Видът 

на финансовото обезпечение и предвиденият 
размер на средствата се договарят между 
страните в концесионния договор.

8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение 
на договорните задължения или при наруша-
ване на условие по концесията. Формите на 
неизпълнение, условията и редът за тяхното 
установяване, както и видът и размерът на санк-
циите се определят в концесионния договор.

9. За предоставената концесия за добив 
концесионерът заплаща на концедента по ред, 
определен в концесионния договор, конце-
сионно плащане, върху размера на което се 
дължи ДДС, както следва:

9.1. Парични концесионни плащания за 
срока на концесията, дължими на 6-месечни 
вноски, като срокът на плащане е 30-о число 
на месеца, следващ отчетния период.

9.2. Отчетните периоди се определят от 
1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декем-
ври за всяка календарна година от срока на 
концесията.

9.3. Размерът на всяко плащане се определя 
конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на 
сто от базата за изчисляване на концесионното 
плащане се умножи по добитото количество 
подземно богатство за съответния отчетен 
период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от 
Методиката за определяне на конкретния 
размер на концесионното възнаграждение за 
добив на строителни и скалнооблицовъчни 
материали – приложение № 4 към чл. 11 от 
Наредбата за принципите и методиката за 
определяне на концесионното възнагражде-
ние за добив на подземни богатства по реда 
на Закона за подземните богатства, приета с 
Постановление № 127 на Министерския съвет 
от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и 
доп., бр. 46 от 2007 г.).

9.4. Размерът на концесионното плащане 
за единица добито подземно богатство по 
т. 9.3 не може да е по-нисък от стойността, 
получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква 
„в“ – пясъци и чакъли, и ал. 4 от методиката 
по т. 9.3 – приложение № 4 към чл. 11 от На-
редбата, Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета 
от 19 май 1998 г. относно краткосрочната 
статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. 
на Европейския парламент и на Съвета от 6 
юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО) 
№ 1165/98 на Съвета.

9.5. Минималният размер на дължимото 
концесионно плащане за всеки отчетен период 
(шестмесечие) от срока на концесията не може 
да е по-нисък от сумата, определена на базата 
на 30 на сто от предвидения средногодишен 
добив за срока на концесията – 11 340 тона/
шестмесечие добита суровина, и предвиде-
ните стойности за единица добито подземно 
богатство съгласно т. 9.4.
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9.6. Размерът на концесионното плащане по 
т. 9.3 и минималният размер на концесионното 
плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допъл-
нително споразумение към концесионния 
договор при промяна на законодателството, 
уреждащо реда за неговото определяне.

9.7. Министърът на енергетиката превежда 
на основание чл. 61, ал. 3 ЗПБ по бюджета 
на Община Червен бряг част от извършеното 
концесионно плащане в размер 50 на сто, оп-
ределена при условията и по реда на чл. 81, 
ал. 2 от Закона за концесиите, без ДДС.

10. Концесионерът не дължи концесионно 
плащане за времето на извършване на дей-
ностите, предвидени в съгласуван проект за 
техническа ликвидация на миннодобивния 
обект и рекултивация на засегнатите земи, при 
условие че не се извършва добив на подземни 
богатства, при условия и по ред, определени 
в концесионния договор.

11. Оправомощава министъра на енерге-
тиката:

11.1. Да проведе преговори и да склю-
чи концесионния договор с „МЛ – Кон-
султ – 2009“ – ЕООД, Плевен, в срок до 
6 месеца от влизането в сила на решението 
за предоставяне на концесия.

11.2. Да представлява Министерския съвет 
по концесионния договор с изключение на 
неговото прекратяване.

11.3. Да организира контрола по изпълне-
нието на концесионния договор.

11.4. Да предявява вземанията на кон-
цедента по съдебен ред и да представлява 
държавата по дела, свързани с изпълнението 
на концесионния договор.

За министър-председател:  
Томислав Дончев

За главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

Приложение  
към т. 2 

Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ 
на находище „Девенци“, участък „Западен“, 

координатна система „1970 г.“

№ X(м) Y(м)

1. 4710190 8570150

2. 4710123 8570267

3. 4710170 8570307

4. 4710142 8570357

5. 4709987 8570418

6. 4709874 8570488

7. 4709919 8570256

8. 4710145 8570114

9. 4710190 8570150

10. 4710148 8571217

№ X(м) Y(м)

11. 4710075 8571205

12. 4709894 8571125

13. 4709884 8571001

14. 4710017 8571014

15. 4710030 8570997

16. 4710094 8571017

17. 4710113 8571009

18. 4710113 8571000

19. 4710093 8570992

20. 4710081 8570960

21. 4709942 8570887

22. 4709956 8570713

23. 4709940 8570636

24. 4709963 8570622

25. 4710017 8570636

26. 4710047 8570626

27. 4710059 8570555

28. 4710103 8570492

29. 4710124 8570571

30. 4710185 8570554

31. 4710184 8570482

32. 4710247 8570471

33. 4710261 8570564

34. 4710241 8570595

35. 4710098 8570658

36. 4710098 8570890

37. 4710139 8570994

38. 4710172 8571077

39. 4710295 8571315

40. 4710309 8571407

41. 4710287 8571408

42. 4710174 8571434

43. 4710168 8571348

Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ 
на находище „Девенци“, участък „Източен“, 

координатна система „1970 г.“

№. X(м) Y(м)

1. 4711427 8571870

2. 4711305 8572045

3. 4711100 8572004

4. 4711002 8572270

5. 4710889 8572247

6. 4710772 8572410

7. 4710641 8572359

8. 4710906 8571909

9. 4711125 8571925

10. 4711323 8571838
10270
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 100 от 2006 г. за търговия на посе-
вен материал от маслодайни и влакнодайни 
култури на пазара на Европейския съюз (обн., 
ДВ, бр. 77 от 2006 г.; изм., бр. 11 от 2007 г., 

бр. 49 от 2009 г. и бр. 41 от 2010 г.)

§ 1. В чл. 9 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Националната служба 

за растителна защита (НСРЗ)“ се заменят 
с „Българската агенция по безопасност на 
храните (БАБХ)“.

2. В ал. 3 думите „Националната служба за 
растителна защита“ се заменят с „Българската 
агенция по безопасност на храните“, а думите 
„Наредба № 1 от 1998 г. за фитосанитарен 
контрол (ДВ, бр. 82 от 1998 г.)“ се заменят с 
„Наредба № 8 от 2015 г. за фитосанитарния 
контрол (ДВ, бр. 19 от 2015 г.)“.

§ 2. В чл. 41, ал. 1 думите „Наредба № 22 
от 2001 г. за биологичното производство на 
растения, растителни продукти и храни от 
растителен произход и неговото означаване 
върху тях (ДВ, бр. 68 от 2001 г.)“ се заменят 
с „Наредба № 1 от 2013 г. за прилагане на 
правилата на биологично производство на 
растения, животни и аквакултури, растителни, 
животински продукти, продукти от аквакулту-
ри и храни, тяхното етикетиране и контрола 
върху производството и етикетирането (ДВ, 
бр. 16 от 2013 г.)“.

§ 3. В приложение № 3 към чл. 4, ал. 1, 
т. 3 в т. 1а буква „б“ се изменя така:

„б) минималната сортова чистота на се-
мената е:

аа) базови семена, женски 
компонент 99 %;
бб) базови семена, мъжки 
компонент 99,9 %;
вв) сертифицирани семена от 
сорт зимна рапица 90 %;
гг) сертифицирани семена от 
сортове пролетна рапица 85 %;“.
§ 4. В приложение № 5 към чл. 31, ал. 1 

в раздел А „Задължителна информация“ се 
правят следните допълнения:

1. В буква „а“ „(а) за базови и сертифицирани 
семена от всички категории“ се създава т. 2а:

„2а. официално определен пореден номер 
на етикета;“.

2. В буква „б“ „(б) търговски семена“ се 
създава т. 3а:

„3а. официално определен пореден номер 
на етикета;“.

§ 5. В приложение № 7 към чл. 39, ал. 4, 
т. 1 и 2 се правят следните допълнения:

МИНИСТЕРСТВА  
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

1. В раздел А „Задължителна информация 
на етикета“ се създава т. 1а:

„1а. официално определен пореден номер 
на етикета;“.

2. В раздел В „Задължителна информация 
на документа“ се създава т. 1а:

„1а. официално определен пореден номер 
на етикета;“.

Допълнителни разпоредби
§ 6. С тази наредба се въвеждат Директива 

за изпълнение (ЕС) 2016/11 на Комисията от 
5 януари 2016 г. за изменение на приложение 
II към Директива 2002/57/ЕО на Съвета от-
носно търговията със семена от маслодайни 
и влакнодайни култури (ОВ, L 3 от 6 януари 
2016 г.) и Директива за изпълнение (ЕС) 
2016/317 на Комисията от 3 март 2016 г. за 
изменение на директиви 66/401/ЕИО, 66/402/
ЕИО, 2002/54/ЕО, 2002/55/ЕО, 2002/56/ЕО 
и 2002/57/ЕО на Съвета по отношение на 
официалния етикет на опаковките със семена 
(ОВ, L 60 от 5 март 2016 г.).

§ 7. Навсякъде в наредбата думата „Общ-
ността“ се заменя със „Съюза“.

Заключителна разпоредба
§ 8. Наредбата влиза в сила от деня на 

обнародването є в „Държавен вестник“ с 
изключение на § 4 и 5, които влизат в сила 
от 1 април 2017 г.

Министър:  
Десислава Танева

10258

Наредба за изменение и допълнение на Наредба 
№ 16 от 2007 г. за подготовка и представяне 
на искания до Европейската комисия относно 
земеделските продукти и храни със защитени 
географски означения и традиционно специ-
фичен характер, за контрол за съответствие 
с продуктовата спецификация и поддържане 
на база данни на производителите и контро-
лиращите лица (обн., ДВ, бр. 79 от 2007 г.; 
изм. и доп., бр. 31 от 2012 г., бр. 69 от 2014 г. 

и бр. 34 от 2016 г.)

§ 1. В чл. 1, т. 2 се създава буква „в“:
„в) предоставяне на временна национална 

защита на наименованията, чиито заявления 
спецификации са изпратени в Европейската 
комисия.“

§ 2. В чл. 4, ал. 1 се създава т. 4:
„4. разглежда заявления за предоставяне 

на временна национална защита на наимено-
ванията, чиито заявления спецификации са 
изпратени в Европейската комисия.“

§ 3. В чл. 15, ал. 4 думите „Европейския 
регистър на защитените географски означения 
на земеделски продукти и храни“ се заменят 
с „Европейския регистър на защитените на-
именования за произход и защитените гео-
графски указания“.
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§ 4. В чл. 16, ал. 1 след думите „делеги-
ран Регламент (ЕС) № 664/2014“ се добавя 
„и с чл. 10 на Регламент за изпълнение (ЕС) 
№ 668/2014“.

§ 5. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Компетентното звено в МЗХ 

извършва проверка на представените доку-
менти по чл. 16.

(2) Искането за изменение на специфика-
цията на географско означение, вписано в 
Европейския регистър на защитените наиме-
нования за произход и защитените географски 
указания, се разглежда съответно по реда на 
чл. 12 – 15.“

§ 6. В глава четвърта се създава раздел V 
с чл. 22а – 22г:

„Раздел V
Ред и условия за предоставяне на временна 

национална защита

Чл. 22а. (1) На наименованията, чиито 
заявления-спецификации са изпратени в Ев-
ропейската комисия съгласно чл. 15, ал. 4, 
при поискване от заявителя се предоставя 
временна национална защита в съответствие 
с чл. 9 на Регламент № 1151/2012. Временната 
национална защита включва забраните по 
чл. 13 на Регламент № 1151/2012. 

(2) При употребата на наименование, което 
е обект на временна национална защита, към 
него не могат да се добавят думите „защитено 
наименование за произход“ или „защитено 
географско указание“, както и съответният 
символ и абревиатура съгласно Регламент 
№ 1151/2012.

(3) Временната национална защита се 
прилага само на територията на Република 
България, като земеделските продукти или 
храни, които са обект на защитата, подлежат 
на официален контрол съгласно чл. 25а от 
Закона за прилагане на Общата организация 
на пазарите на земеделски продукти на Ев-
ропейския съюз (ЗПООПЗПЕС).

(4) Временна национална защита не се 
предоставя за наименование, чието заявле-
ние по чл. 22б, ал. 1 е подадено след датата 
на подаване на заявление за регистрация на 
марка със същото наименование в Патентното 
ведомство на Република България или наиме-
нованието е вече регистрирано в Държавния 
регистър на марките. 

(5) Временната национална защита се 
прекратява при вземането на решение на 
Европейската комисия за регистрация на 
наименованието в Европейския регистър 
на защитените наименования за произход и 
защитените географски указания, от датата 
на получаване на уведомлението за реше-
нието или при оттегляне на заявлението за 
регистрация от страна на заявителя съгласно 
Регламент № 1151/2012. 

Чл. 22б. (1) Временна национална защита 
се предоставя въз основа на изрично писмено 

заявление от членовете на групата произво-
дители, подадено в МЗХ.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:
1. копие на договор с контролиращо лице;
2. копие на контролния лист от извършена 

проверка на място от контролиращото лице 
за съответствие с метода на производство и 
за съответствие на произведения продукт със 
спецификацията.

(3) Заявление по ал. 1 може да бъде пода-
дено, след като министърът на земеделието и 
храните е одобрил със заповед изпращането 
на заявлението спецификация до Европейската 
комисия в съответствие с чл. 15, ал. 1.

Чл. 22в. (1) Компетентното звено в МЗХ 
проверява пълнотата на подадените съгласно 
чл. 22б документи. Когато установи непълно-
ти, компетентното звено в МЗХ уведомява 
заявителя писмено и му предоставя срок за 
тяхното отстраняване. Срокът започва да тече 
от датата на получаване на уведомлението 
от заявителя.

(2) Когато в предоставения по ал. 1 срок 
заявителят не отстрани непълнотите, процеду-
рата за предоставяне на временна национална 
защита се прекратява.

(3) Компетентното звено в МЗХ изготвя 
доклад за постъпилото заявление по чл. 22б, 
ал. 1 до комисията по чл. 2. Комисията раз-
глежда заявлението и приложените към него 
документи и доклада на компетентното звено 
и предлага на министъра на земеделието и 
храните решение за одобрение на искането за 
предоставяне на временна национална защита 
или за мотивиран отказ.

Чл. 22г. (1) Въз основа на предложението 
на комисията по чл. 22в, ал. 3 министърът на 
земеделието и храните със заповед одобрява 
предоставянето на временна национална за-
щита съгласно заявлението по чл. 22б, ал. 1 
или прави мотивиран отказ.

(2) Заповедта по ал. 1 се съобщава в 
10-дневен срок на заявителя и на всички за-
интересовани лица. Отказът за предоставяне 
на временна национална защита подлежи на 
обжалване по реда на Административнопро-
цесуалния кодекс.

(3) Членовете на групата производители, 
подала заявление по чл. 22б, се вписват слу-
жебно в база данни на производителите на 
съответния продукт, който получава временна 
национална закрила. След издаването на за-
поведта за одобряване по ал. 1 базата данни 
се публикува на интернет страницата на МЗХ.

(4) Производител, който не членува в гру-
пата производители по чл. 22б, ал. 1 или се е 
присъединил към нея след изпращане на заяв-
лението спецификация в ЕК, може да подаде 
писмено заявление съгласно чл. 22б, ал. 1 за 
предоставяне на временна национална защита, 
за да бъде вписан в базата данни по ал. 3.

(5) Заявлението по ал. 4 се разглежда по 
реда на чл. 22в – 22г.“
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§ 7. В чл. 25, ал. 1 след думите „делегиран 
Регламент (ЕС) № 664/2014“ се добавя „и 
на чл. 10 на Регламент за изпълнение (ЕС) 
№ 668/2014“.

§ 8. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. (1) Компетентното звено в МЗХ 

извършва проверка на представените доку-
менти по чл. 25. 

(2) Заявлението за изменение на специ-
фикация се разглежда съответно по реда на 
чл. 24а – 24г.“

§ 9. В приложение № 1 към чл. 8, ал. 1 се 
правят следните изменения:

1. В т. 1.1. „Данни за заявителя“ след думите 
„Електронен адрес:“ таблицата се заличава.

2. В т. 1.1. „Данни за заявителя, когато е 
единствен производител“ обозначението „1.1.“ 
се заменя с „1.2.“.

Министър:  
Десислава Танева

10259

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОКОЛНАТА СРЕДА  

И ВОДИТЕ

МИНИСТЕРСТВО 
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МИНИСТЕРСТВО  
НА ИКОНОМИКАТА

МИНИСТЕРСТВО  
НА ЕНЕРГЕТИКАТА

Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване 
и опазване на подземните води (обн., ДВ, 
бр. 87 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г., 
бр. 15 от 2012 г., бр. 28 от 2013 г.; доп., бр. 90 

от 2014 г.)

§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „да осигури“ 

се заменят с „да бъде осигурено“;
б) създава се т. 5:
„5. събиране на данни и информация за 

оценката на състоянието на подземните водни 
тела и риска от влошаването му в резултат 
от човешката дейност.“

2. Създава се нова ал. 2:
„(2) За целите по ал. 1 за всяко подземно 

водно тяло се извършва:
1. характеризиране на подземното водно 

тяло;

2. оценка на количественото и химичното 
му състояние;

3. оценка на риска за непостигане на добро 
състояние в резултат от разрешени и прогно-
зирани в плановете за управление на речните 
басейни дейности;

4. планиране на мерки за постигане и/
или поддържане на добро количествено и 
химично състояние;

5. обосноваване на случаите, при които 
може да се допусне изключение от целите за 
постигане на добро количествено или химично 
състояние;

6. оценка на кумулативното въздействие на 
съществуващите, разрешени по реда на Зако-
на за водите, и бъдещи дейности, одобрени/
съгласувани по реда на Закона за опазване 
на околната среда и/или Закона за биоло-
гичното разнообразие върху елементите по 
чл. 42 и 72, определящи условията за добро 
състояние на подземните водни тела в про-
цеса на прилагане на плана за управление 
на речните басейни:

а) в рамките на процедурата по глава шеста 
от Закона за опазване на околната среда и/или 
чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;

б) с преценката по чл. 163 на искането за 
издаване или изменение на разрешително, ко-
гато е заявено изменение на параметрите му.“

3. Създават се ал. 3 – 6:
„(3) Състоянието на подземните водни тела 

е количествено и химично и се оценява като:
1. добро – когато са изпълнени условията 

за добро количествено състояние по чл. 42, 
ал. 2 и условията за добро химично състояние 
по чл. 72;

2. лошо – във всички останали случаи, 
когато не са изпълнени едно или няколко от 
условията по т. 1.

(4) Оценката на риска за влошаване на 
състоянието на подземните водни тела или 
части от тях се извършва при характеризиране 
на подземните водни тела съгласно ал. 2, т. 1 
на базата на актуализираните характеристики 
на подземното водно тяло и реалистичния 
сценарий в прогнозата за демографското и 
икономическото развитие в съответните ба-
сейни и подбасейни.

(5) Състоянието на подземните водни тела 
се оценява по данните от изпълнените:

1. програми за мониторинг на водите, одо-
брени от министъра на околната среда и водите 
по реда на чл. 169, ал. 2 от Закона за водите;

2. програми за собствен мониторинг, из-
пълнявани от:

а) титулярите на разрешителни за водо-
вземане и/или ползване на подземен воден 
обект, издадени по реда на Закона за водите;

б) операторите на инсталации с издадени 
комплексни разрешителни по реда на глава 
седма, раздел втори от Закона за опазване на 
околната среда;
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2. дълбоки сондажи, представляващи вер-
тикални съоръжения за подземни води, раз-
криващи второто или по-дълбоко разположено 
от повърхността подземно водно тяло, които 
могат да въздействат върху състоянието на 
околната среда чрез:

а) използването на материали, съдържащи 
приоритетни вещества, включително в обсад-
ните и филтровите колони или засипката на 
филтъра при изграждане на съоръжението;

б) неподходящо избрана конструкция, 
включително непредвидена циментация на 
прикриващите колони или неправилно изгра-
дена засипка на гравийните филтри, създаващи 
предпоставки за:

аа) смесването на подземни води с раз-
лични качества;

бб) пряко отвеждане чрез съоръжението 
на замърсители от повърхността или от други 
подземни водни тела в подземните води;

вв) протичане на подземни води от първото 
от повърхността в по-дълбоко разположеното 
подземно водно тяло, в резултат от което чрез 
понижението на водното ниво в първото вод-
но тяло се оказва отрицателно въздействие 
върху екосистемите;

3. добив на подземни води, представляващ 
водовземане от подземни води, което може 
да въздейства върху състоянието на околната 
среда чрез:

а) надвишаване на разполагаемите ресурси 
на подземното водно тяло или в частта от 
него, в която са разположени водовземните 
съоръжения;

б) понижаване на водното ниво, при което:
аа) се влошава състоянието на свързаните 

с подземното водно тяло повърхностни води;
бб) се увреждат сухоземни екосистеми, 

зависещи пряко от подземното водно тяло;
вв) се влошава подхранването на водите 

на влажните зони, зоните за опазване на сто-
пански значими водни организми, защитени 
територии и защитени зони;

в) създаване на понижение на водното 
ниво в пунктове за мониторинг от мрежата 
за мониторинг на количественото състоя-
ние на подземните водни тела, по които се 
определят естествените ресурси на подзем-
ното водно тяло и посоката на потока на 
подземните води;

г) създаване на понижение на водното 
ниво, променящо временно или постоянно 
изменението в посоката на потока в подзем-
ното водно тяло и създаващо опасност от 
привличане на солени или замърсени води;

4. изкуствено подхранване на подземни 
води, представляващо прякото вливане или 
инжектиране, чрез вертикални съоръжения 
за подземни води или чрез инфилтрационни 
съоръжения, разположени на повърхността, 
на вода от повърхностно или от друго под-
земно водно тяло или инжектиране или ре-

в) операторите на депа за отпадъци;
г) лицата, задължени да изпълняват собст-

вен мониторинг във връзка с отстраняване 
на минали екологични щети;

д) други лица, задължени по силата на 
нормативен или административен акт;

3. контролни измервания на нива и/или 
дебити в пунктове от мрежите за мониторинг 
по т. 1. 

(6) Характеризирането, оценката на риска 
и на състоянието на подземните водни тела 
се извършва при спазване на изискванията 
на тази наредба и ръководствата от общата 
стратегия за прилагане на Рамковата дирек-
тива за водите, като се прилагат одобрени 
от министъра на околната среда и водите 
национални подходи, предложени от дирек-
торите на басейнови дирекции и публикувани 
на интернет страницата на Министерството 
на околната среда и водите.“

4. Досегашната ал. 2 става ал. 7 и в нея 
се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 5 в края на текста се добавя „вклю-
чително издаване на разрешителни по т. 7 и 
преразглеждане на разрешителни в случаите 
по чл. 174а“;

б) създават се т. 18 и 19:
„18. мониторинг на количественото и 

химичното състояние на подземните водни 
тела, включително собствен мониторинг в 
съответствие с установения натиск и въздейст-
вие от човешка дейност върху подземните 
водни тела;

19. контрол за изпълнение на параметрите 
и условията в издадените разрешителни и оси-
гуряване на информация за изпълнението не 
по-малко от един път в периода на действие 
на плана за управление на речните басейни.“

5. Създава се ал. 8:
„(8) Действията по ал. 7 се изпълняват в 

процеса на разработване и на прилагане на 
плана за управление на речните басейни.“

§ 2. Създава се чл. 2б:
„Чл. 2б. (1) За опазване на подземните води 

от замърсяване и влошаване се извършват 
оценки в рамките на процедурите по глава 
шеста от Закона за опазване на околната 
среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие за съответствието на инвести-
ционните предложения с изискванията за 
постигане на добро състояние на подземните 
води, включително за:

1. дълбоки водоснабдителни сондажи, 
представляващи вертикални съоръжения за 
подземни води с дълбочина, по-голяма от 
10 м, разкриващи първото от повърхността 
подземно водно тяло, които могат да въз-
действат върху състоянието на околната среда 
чрез използването на материали, съдържащи 
приоритетни вещества, включително в обсад-
ните и филтровите колони или засипката на 
филтъра при изграждане на съоръжението;
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инжектиране на топлинно преработена вода 
с цел възстановяване или увеличаване на 
ресурсите на подземното водно тяло, което 
може да въздейства върху състоянието на 
околната среда чрез:

а) качеството на вливаната или инжекти-
раната вода, което може да:

аа) доведе до отвеждането в подземните 
води на приоритетни или опасни вещества;

бб) доведе до отвеждането в подземните 
води на замърсяващи вещества, за които се 
счита, че не са опасни, но създават риск или 
потенциален риск за замърсяване и отвежда-
нето им причинява влошаване на подземните 
води и предизвикване на значими и устойчиви 
тенденции за повишаване на концентрацията 
на замърсителите;

б) неподходящо избрана конструкция на 
съоръженията, създаваща предпоставки за 
пряко отвеждане на замърсители от повърх-
ността в подземните води чрез съоръженията;

5. инжектиране на нефт, газ, въглероден 
диоксид и втечнен нефтен газ в подземни вод-
ни обекти, което може да въздейства върху 
състоянието на околната среда чрез:

а) съоръжението, чрез което се извършва 
инжектирането, по всички критерии, посо-
чени в т. 2;

б) замърсяване на околната среда с инжек-
тираните вещества;

6. пряко или непряко отвеждане в подзем-
ните води на замърсители, включително при-
оритетни вещества, от депонирани материали 
или отпадъчни води, формирани от дейността 
на обекти, разположени на повърхността. 

(2) Оценките по ал. 1 се представят със 
становището за допустимост по чл. 155, ал. 1, 
т. 23 от Закона за водите и включват:

1. информация за подземното водно тяло 
съгласно действащия план за управление на 
речните басейни и показателите, по които 
водното тяло е оценено в риск или в състоя-
ние, по-ниско от добро;

2. разполагаеми ресурси на подземното 
водно тяло, общо разрешено водовземане от 
него по издадени разрешителни и от кладенци 
за задоволяване на собствени потребности на 
гражданите, изчислен експлоатационен индекс 
и свободни водни количества;

3. разполагаеми ресурси на подземното водно 
тяло в землището на населеното място, в което 
е разположено инвестиционното предложение;

4. общо съществуващо и бъдещо водовзе-
мане от подземното водно тяло в землището 
на населеното място, в което е разположено 
инвестиционното предложение, което включва 
разрешеното водовземане по реда на Закона за 
водите, както и водовземането по одобрени и/
или съгласувани инвестиционни предложения 
по реда на Закона за опазване на околната 
среда и Закона за биологичното разнообразие 
и изчислен експлоатационен индекс;

5. данни за установените към момента 
и очакваните в резултат от реализиране на 
инвестиционното предложение замърсяващи 
вещества и/или показатели на замърсяване;

6. приблизително изчислен радиус на ра-
йона, в който ще бъде създадено понижение 
на водното ниво в резултат от кумулативно 
въздействие на водовземането по т. 4 – ко-
гато изчисленият експлоатационен индекс е 
над 40 %;

7. критериите за добро количествено и хи-
мично състояние на подземното водно тяло, 
които може да бъдат засегнати, включително: 
надвишаване на разполагаемите ресурси, съз-
даване на интрузия на солени или замърсени 
води, влошаване на състоянието на повърх-
ностни водни тела и сухоземни екосистеми, 
понижаване на водното ниво в пунктове за 
мониторинг, по които се определят естест-
вените ресурси и посоката на потока на под-
земните води и/или в съоръжения за питейно 
водоснабдяване, попадащи в района по т. 6;

8. информация за опасността от пряко 
или непряко отвеждане на замърсители в 
подземните води;

9. забрани и ограничения в Закона за водите 
по отношение на този вид натиск и забрани в 
плановете за управление на речните басейни 
и плановете за управление на риска от на-
воднения, свързани с въздействия по т. 7 и 8;

10. заключение за:
а) допустимост на инвестиционното пред-

ложение – ако оценките по т. 7 и 8 покажат, 
че няма да бъдат засегнати критериите за 
добро количествено състояние по т. 7 и няма 
опасност от отвеждане на замърсители в под-
земните води и не са налице забрани по т. 9;

б) допустимост на инвестиционното предло-
жение след извършване на оценка на въздейст-
вието върху околната среда – ако оценките по 
т. 7 и 8 покажат, че е възможно засягане на 
критериите за добро количествено и химично 
състояние на подземното водно тяло и/или 
има опасност от отвеждане на замърсители 
във водното тяло;

в) недопустимост на инвестиционното пред-
ложение – при нарушаване на каквито и да е 
забрани в Закона за водите и/или забрани в 
плановете за управление на речните басейни 
и плановете за управление на риска от на-
воднения, свързани с въздействия по т. 7 и 8;

г) прилагане на чл. 156е, ал. 5 – 7 от Закона 
за водите – при изчислен експлоатационен 
индекс по т. 2, по-голям от 60 %, и/или когато 
мониторингът на нивата във водното тяло по-
казва понижение на водните нива в пунктове 
от мрежата за мониторинг на количествено-
то състояние на подземните водни тела, по 
които се определят естествените ресурси на 
подземното водно тяло и посоката на потока 
на подземните води.“ 

§ 3. В чл. 19 ал. 1 се изменя така:
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подземните водни тела се извършва на базата 
на разрешеното и прогнозирано в плана за 
управление на речните басейни черпене за 
всеки един от рецепторите, значим за изпъл-
нение на условията за добро количествено 
състояние по чл. 42, ал. 2, включително за:

1. понижаване на водното ниво в райони:
а) на мониторингови пунктове, по данните 

от които се определя естественият режим на 
подземните води и средномногогодишното 
подхранване на подземните водни тела;

б) на разрешено водовземане за питейно-
битово водоснабдяване на населението;

в) с връзка между повърхностни и подземни 
водни тела;

г) на сухоземни екосистеми, пряко зависими 
от подземните води;

2. интрузия на солени или замърсени води 
от:

а) Черно море;
б) повърхностни водни тела, категория 

река или езеро;
в) други подземни водни тела;
3. общо черпене, надвишаващо разполага-

емите ресурси на подземното водно тяло, и/
или наличие на тенденция за понижение на 
водното ниво в периода от 2008 г. до момента 
на оценката в мониторингови пунктове, по да-
нните от които се определя естественият режим 
на подземните води и средномногогодишното 
подхранване на подземните водни тела. 

(2) Оценката на риска за непостигане на 
добро химично състояние на подземните водни 
тела се извършва за всеки един от рецепто-
рите, значим за изпълнение на условията по 
чл. 72 за добро състояние, включително за:

1. площта на водното тяло, потенциално 
засегната от натиск от обекти – точкови и ди-
фузни източници и емитираните замърсяващи 
вещества или показатели за замърсяване от 
тези обекти;

2. наличие на превишения на стандартите 
за качество и/или праговите стойности във:

а) пунктове от мрежата за мониторинг на 
химичното състояние на подземните водни 
тела;

б) пунктове за собствен мониторинг на 
подземните води;

3. наличие на тенденции за повишаване на 
концентрациите на замърсяващи вещества или 
показатели на замърсяване в периода от 2008 г. 
до момента на оценката в пунктовете по т. 1;

4. наличие на интрузия на солени и за-
мърсени води от водните тела по ал. 1, т. 2;

5. наличие на риск в райони с установени 
превишения на концентрациите на замърсява-
щи вещества или показатели на замърсяване за:

а) влошаване на качествата на подземните 
води, използвани за питейно битово водоснаб-
дяване на населението;

б) за екологичното или химичното състоя-
ние на свързаните повърхностни водни тела;

„(1) Характеризирането на подземните 
водни тела включва:

1. оценка на естествените им характерис-
тики; 

2. оценка на натиска и въздействието от 
човешките дейности върху тях.“

§ 4. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Характеризирането на подземни-

те водни тела е първоначално и допълнително.
(2) Характеризирането по ал. 1 се извършва 

на всеки 6 години в процеса на актуализи-
ране на плановете за управление на речните 
басейни.

(3) Директорите на басейнови дирекции 
съставят и поддържат паспорти на подземни-
те водни тела, съдържащи информацията за 
тяхното характеризиране в съответния план 
за управление на речните басейни.

(4) Паспортите по ал. 3 се публикуват на 
интернет страниците на басейновите дирекции 
заедно с проекта на план за управление на 
речните басейни.“

§ 5. В чл. 22, ал. 2 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В т. 5 в края на текста се добавя „и не-
обходимото водно количество за подобряване 
или поддържане на състоянието им“.

2. Точка 7 се изменя така: 
„7. оценка на естествените и разполагаемите 

ресурси на подземните водни тела;“.
3. В т. 8 в края на текста се поставят две 

точки и се създават букви „а – в“:
„а) фонови нива;
б) базови нива;
в) превишения“.
§ 6. В чл. 23 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея 

в т. 7 се създава буква „в“:
„в) замърсени места, включително от ми-

нали човешки дейности.“
2. Създават се ал. 2 и 3:
„(2) В информацията за въздействието от 

човешките дейности по ал. 1 се включват и:
1. сумарното разрешено водовземане от 

подземни води с дебит, по-малък от 10 m3/d;
2. сумата от водните количества от кла-

денците за задоволяване на собствените по-
требности на гражданите.

(3) Информацията по ал. 2 се обобщава за 
землищата на населените места и се представя 
в концептуалния модел на водното тяло като 
кладенец с дебит, равен на сумата на дебитите 
по ал. 2, т. 1 и 2.“

§ 7. В чл. 24 се създава ал. 4:
„(4) При определяне на по-малко строги 

цели за подземните водни тела се прилага 
методиката по чл. 156е, ал. 9 от Закона за 
водите.“

§ 8. Създава се чл. 24а:
„Чл. 24а. (1) Оценката на риска за непости-

гане на добро количествено състояние на 
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в) зависими от подземните води сухоземни 
екосистеми.“

§ 9. В чл. 29 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така:
„(1) Хидрогеоложки доклад за оценка на 

ресурсите на находища на минерални води се 
изготвя въз основа на актуални хидрогеоложки 
проучвания при първоначално определяне на 
ресурсите на находището на минерална вода 
и когато в находището на минерална вода са 
изградени нови съоръжения, предназначени 
за водовземане, и съдържа:“.

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Преоценка на ресурсите на находищата 

на минерална вода се извършва въз основа на 
данните от проведения мониторинг на мине-
ралната вода за периода на експлоатация на 
находището и данните от поне двугодишни 
сезонни режимни наблюдения преди изти-
чане на срока на действие на заповедта за 
утвърждаване на експлоатационните ресурси 
на находището.“

3. Създава се ал. 4:
„(4) Преоценка на ресурсите по ал. 3 може да 

се извърши преди срока на изтичане на срока 
на действие на заповедта за утвърждаване на 
експлоатационните ресурси на находището по 
искане на директора на басейнова дирекция 
или кмета на съответната община.“

§ 10. В чл. 31, ал. 2 се създава т. 4:
„4. данните от мониторинга на количестве-

ното и химичното състояние и от собствения 
мониторинг за съответното водно тяло, когато 
е приложимо.“

§ 11. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 текстът преди т. 1 се изменя така:
„(1) Естествените ресурси на подземните 

водни тела се определят ежегодно в срок до 
30 август от Националния институт по ме-
теорология и хидрология при Българската 
академия на науките въз основа на:“.

2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Необходимите за екосистемите водни 

количества, осигурявани от всяко подземно 
водно тяло, се определят с плана за управле-
ние на речните басейни.“

§ 12. В чл. 37 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея 
се правят следните изменения и допълнения:

а) в т. 1 думите „министъра на околната 
среда и водите“ се заменят с „директора на 
басейнова дирекция“;

б) в т. 2 в края на текста се добавя „и за 
находищата на минерална вода, изключителна 
държавна собственост, предоставени за управ-
ление и ползване на съответната община“.

2. Създава се ал. 2:
„(2) Лицата по ал. 1 възлагат и преоценката 

на експлоатационните ресурси на находищата 
на минерална вода.“

§ 13. В чл. 40 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думите „хидрогеоложки доклад 
със съдържание съгласно чл. 29“ се заличават, 
а в края на текста се поставят две точки и се 
създават т. 1 и 2:

„1. хидрогеоложки доклад със съдържание 
съгласно чл. 29 – при оценка на експлоатаци-
онните ресурси на находището;

2. данни от проведения мониторинг на 
минералните води от находището и преоцен-
ка на ресурсите му в съответствие с чл. 39, 
ал. 1 – при преоценка на експлоатационните 
ресурси на находището.“

2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Когато в находище на минерална вода 

извън находищата по приложение № 2 към 
чл. 14, т. 2 от Закона за водите, което не е 
актувано като публична общинска собстве-
ност, няма съоръжения, предназначени за 
водовземане или за проучване на минералните 
води, или съществуващите съоръжения са тех-
нически негодни за изпълнение на актуални 
опитно-филтрационни изследвания:

1. кметът на община подава мотивирано 
писмено заявление до министъра на околната 
среда и водите за издаване на първоначална 
заповед за утвърждаване на експлоатационните 
ресурси на находището на минерална вода на 
базата на наличната официална информация 
и данните от проучването на находището;

2. министърът на околната среда и водите 
издава първоначална заповед за утвърждаване 
на експлоатационните ресурси на находището 
на минералната вода, като ги категоризира 
като слабо изучени и със сложни хидрогео-
ложки условия.“

3. Създава се ал. 3:
„(3) Първоначалната заповед за утвържда-

ване на експлоатационните ресурси на нахо-
дището на минералната вода е основание за:

1. издаване на първоначална балнеологич-
на оценка;

2. актуване на находището на минерална 
вода като публична общинска собственост;

3. издаване на разрешително за ползване на 
воден обект за изграждане на съоръжения за 
подземни води, предназначени за проучване 
и/или за водовземане от минерални води, 
чрез ново съоръжение.“

4. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и в нея 
след думите „общинска собственост“ се добавя 
„и на находищата на минерална вода, изклю-
чителна държавна собственост, предоставени 
за управление и ползване на общината“.

§ 14. В чл. 41 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Директорите на басейнови дирекции 

водят:
1. Регистър на ресурсите на подземните 

водни тела, включващ:
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а) код на водното тяло;
б) естествените ресурси на водното тяло;
в) необходимите за екосистемите водни 

количества;
г) разполагаемите ресурси на водното тяло;
д) надморската височина на допустимото 

понижение на водното ниво;
2. Регистър на свободните водни количе-

ства, включващ:
а) код на водното тяло;
б) разполагаемите ресурси на водното тяло;
в) разрешените водни количества:
аа) по издадени разрешителни;
бб) за кладенци за задоволяване на собст-

вени потребности на гражданите;
г) свободните водни количества за водното 

тяло, определени съгласно чл. 46а.“
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Директорите на басейнови дирекции 

съставят годишен баланс „Ресурси – средно-
годишен дебит на черпене“, включващ:

а) код на водното тяло;
б) надморската височина на допустимото 

понижение на водното ниво;
в) разполагаемите ресурси на водното тяло;
г) средногодишния дебит на черпене от 

водното тяло:
аа) общо черпени количества;
бб) черпени количества по издадени раз-

решителни;
вв) черпени количества от кладенци за 

задоволяване на собствените потребности на 
гражданите; 

д) годишен баланс на водното тяло.“
3. Създава се ал. 5:
„(5) Регистрите по ал. 3, т. 1 и балансите по 

ал. 4 се актуализират ежегодно, а регистрите 
по ал. 3, т. 2 – ежемесечно.“

4. Досегашната ал. 4 става ал. 6 и в нея 
след думите „по ал. 1 и ал. 3“ се добавя „и 
балансът по ал. 4“.

§ 15. В чл. 42 се създава ал. 3:
„(3) Оценката на риска за влошаване на ко-

личественото състояние на подземните водни 
тела се извършва по реда на чл. 24а за всяко 
от условията по ал. 2, като се вземе предвид:

1. общото разрешено водовземане по 
издадени разрешителни и от кладенци за 
задоволяване на собствените потребности на 
гражданите;

2. изчисленото понижение на водното ниво 
в резултат от общото разрешено водовземане 
от водовземни системи и съоръжения в райо-
ни със значимо черпене на подземни води.“

§ 16. В чл. 43 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Опазването на количественото състоя-

ние на подземните води и предотвратяването 
на влошаването му включва изпълнението 
на мерки за:

1. ограничаване или прекратяване на во-
довземането с цел:

а) предотвратяване на свръхексплоатацията 
на подземните води;

б) предотвратяване на понижаването на 
нивата на подземните води в части от вод-
ни тела, от които се подхранват водите на 
влажните зони, зоните за опазване на сто-
пански значими водни организми, защитени 
територии и защитени зони и повърхностни 
водни тела;

в) предотвратяване понижението на вод-
ното ниво и временното или постоянното 
изменение в посоката на потока в подземното 
водно тяло, при което се създава опасност от 
привличане на солени или замърсени води;

г) предотвратяване на опасното понижаване 
на нивото на подземните води или смекчаване 
на ефекта от опасно повишаване на нивото 
на подземните води;

д) прекратяване на самоизлива на подземни, 
включително и минерални води от изградени 
шахтови и тръбни кладенци;

2. опазване на подземните води в дълбоко 
разположените и защитени от замърсяване 
водни тела като основен източник за осигу-
ряване на вода с питейни качества;

3. ограничаване на самостоятелното пи-
тейно-битово водоснабдяване в поземлени 
имоти извън регулационните граници на 
урбанизираните територии;

4. водовземане от подземни води за добив 
на хидрогеотермална енергия само в случа-
ите, в които е осигурено реинжектиране на 
ползваните водни обеми;

5. разкриване на подземните води с ми-
нимален брой съоръжения за водовземане;

6. предотвратяване на протичането на води 
от едно водно тяло в друго или от замърсени 
към незамърсени слоеве в едно водно тяло 
през съоръжения за подземни води;

7. определяне на задължения за титулярите 
на разрешителни за водовземане за провеждане 
на собствен мониторинг на подземните води 
и изисквания към програмата за мониторинг;

8. създаване и поддържане на регистрите 
на водовземните съоръжения за подземни 
води по чл. 118г, ал. 3 от Закона за водите; 

9. провеждане на мониторинг на количест-
веното състояние на подземните, включително 
и минералните води съгласно изискванията на 
наредбата за мониторинг на водите по чл. 135, 
ал. 1, т. 14 от Закона за водите и ръководствата 
от общата стратегия за прилагане на Рамко-
вата директива за водите, като се прилага 
публикуваната на интернет страницата на 
Министерството на околната среда и водите 
методика за планиране на мрежите и про-
грамите за мониторинг на подземните води.“

2. В ал. 2 думите „по ал. 1, т. 1 – 10“ се 
заменят с „по ал. 1“.

§ 17. В чл. 44 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2, т. 1 в края на текста се добавя 
„по чл. 41, ал. 4“.
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2. Алинея 4 се отменя.
§ 18. В чл. 45 т. 3 се отменя.
§ 19. В чл. 46, ал. 8 след думите „годиш-

ният обем“ се добавя „на водовземане от 
минерални води“.

§ 20. В чл. 46а ал. 2 се изменя така:
„(2) За първите от повърхността подземни 

водни тела свободните водни количества се 
определят ежемесечно като разлика между 
разполагаемите ресурси на подземното водно 
тяло или обособена част от него и:

1. разрешените средногодишни дебити 
на черпене по издадени разрешителни за 
водовземане чрез съществуващи и чрез нови 
съоръжения и

2. определените в плановете за управление 
на речните басейни и обявени в интернет 
страниците на басейновите дирекции мак-
симални водни количества за землището на 
всяко населено място, които са резервирани 
за черпене от кладенци за собствени потреб-
ности на гражданите.“ 

§ 21. В чл. 47, ал. 1 в текста преди т. 1 в 
края се добавя „в плана за управление на 
речните басейни“.

§ 22. В чл. 51, ал. 1 се правят следните 
изменения:

1. В текста преди т. 1 думите „извън ре-
гулационните граници на урбанизираните 
територии“ се заличават. 

2. Точка 3 се изменя така:
„3. невъзможност за доставка на вода от 

съществуваща водоснабдителна система или 
от въведено в експлоатация друго водовземно 
съоръжение за самостоятелно питейно-битово 
водоснабдяване в района.“

§ 23. В чл. 56 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думите „мине-

рални води“ се добавя „и съоръженията за 
инжектиране и реинжектиране“;

б) в т. 2 в края на текста се поставя тире 
и се добавя „само за съоръженията по чл. 55, 
ал. 1“.

2. В ал. 2:
а) в текста преди т. 1 след думата „ниво“ 

се добавя „по ал. 1, т. 2“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. автоматичен нивомер за непрекъсна-

то измерване и регистрация на данните на 
повърхността:

а) при дълбочина на водното ниво при 
черпене повече от 20 m и 

б) във водовземни съоръжения, разпо-
ложени в райони със значим натиск, които 
са включени в мрежите за мониторинг на 
количественото състояние на подземните 
водни тела;“.

3. В ал. 3, т. 3 думите „в съоръженията“ се 
заменят със „стационарно във всяко единично 
съоръжение и в поне едно от съоръженията 
от водовземната система“. 

§ 24. В чл. 57, ал. 1, т. 2 в края на текста 
се добавя „и сухоземни екосистеми, пряко 
зависими от подземните води“.

§ 25. В чл. 61, ал. 1 се правят следните 
допълнения:

1. В т. 1, буква „в“ в края на текста се 
поставя запетая и се добавя „включително 
разкриването на нивото на подземните води 
на повърхността“.

2. В т. 5 в края на текста се добавя „съглас-
но изискванията на наредбата за мониторинг 
на водите по чл. 135, ал. 1, т. 14 от Закона за 
водите и ръководствата от общата стратегия 
за прилагане на Рамковата директива за води-
те, като се прилага методиката за планиране 
на мрежите и програмите за мониторинг на 
подземните води, публикувана на интернет 
страницата на Министерството на околната 
среда и водите“. 

§ 26. В чл. 63 се създава ал. 4:
„(4) Инжектирането за съхраняване на въ-

глероден диоксид се извършва при спазването 
на изискванията на тази наредба и изисква-
нията на Закона за съхранение на въглероден 
диоксид в земните недра.“

§ 27. В чл. 65 ал. 2 се отменя.
§ 28. В чл. 67 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 се създават букви „з“ и „и“:
„з) нитрити;
и) фосфати“.
2. В т. 3 буква „б“ се отменя.
§ 29. В чл. 68 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Праговете на замърсяване се определят 

така, че превишаването им в представителните 
мониторингови пунктове да показва риска за 
неизпълнение на едно или повече от условията 
за добро химично състояние на подземното 
водно тяло по чл. 72, ал. 1.“

2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Определянето на фоновите нива по 

ал. 3, т. 2 се основава на: 
1. данните от характеризирането на под-

земните водни тела; 
2. резултатите от мониторинга на подзем-

ните води, изпълняван съгласно програмите 
за мониторинг в плановете за управление 
на речните басейни, като при планирането 
на мониторинга и при интерпретацията на 
данните се вземат предвид вариациите на 
количествените и химичните характеристики 
на подземното водно тяло в план и в разрез.“

3. Създават се ал. 6 и 7:
„(6) Когато са налични само ограничени 

данни от мониторинга по ал. 5, т. 2:
1. фоновите нива се определят въз основа на:
а) наличните данни по опростен подход 

с използването на подгрупа от проби, ре-
зултатите от анализа на които показват, че 
подземните води не са повлияни от човешка 
дейност;
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б) като се вземе предвид наличната инфор-
мация за геохимичните процеси и преноса на 
вещества във водното тяло;

2. се планира допълнителен мониторинг за 
събиране на необходимия обем данни.

(7) Когато наличните данни от мониторинг 
са недостатъчни и информацията за геохи-
мичните процеси и преноса на вещества във 
водното тяло е оскъдна:

1. фоновите нива се определят на базата 
на статистически резултати за същия тип 
водоносни пластове в други райони, за които 
има достатъчно данни;

2. се планира допълнителен мониторинг и се 
събират допълнително данни и информация.“

4. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и се из-
меня така:

„(8) Праговете на замърсяване се определят 
съгласно подходите по чл. 2, ал. 6.“

§ 30. Член 70 се изменя така:
„Чл. 70. (1) Праговете на замърсяване на 

подземните води се определят с плановете за 
управление на речните басейни, като в плана 
се представят:

1. начинът, по който са определени праго-
вете на замърсяване съгласно изискванията 
на чл. 67 – 69;

2. информация за всяко от подземните водни 
тела или за всяка група подземни водни тела, 
които са определени в риск да не постигнат 
добро състояние, включително данни за:

а) размера на водното тяло;
б) всеки замърсител или показател за за-

мърсяване, по който подземното водно тяло 
е определено в риск;

в) стандартите за качество на околната 
среда, с които е свързан съответният риск, 
включително данни за реалното и/или потен-
циалното ползване или функции на подзем-
ното водно тяло, както и за взаимовръзката 
между подземните водни тела и съответните 
повърхностни води и пряко зависими сухо-
земни екосистеми;

г) фоновите нива на вещества с естествен 
произход;

д) превишенията в случаите, в които са 
надвишени праговите стойности;

3. посочват праговите стойности, прилагани 
на национално ниво, на ниво район за басей-
ново управление или част от международен 
район или на ниво подземно водно тяло или 
група подземни водни тела; 

4. връзката на праговите стойности с всеки 
от следните въпроси:

а) фоновите нива в случай на наличие на 
вещества с естествен произход;

б) свързаните повърхностни води и пряко 
зависимите сухоземни екосистеми;

в) стандартите за качество на околната 
среда и други стандарти за опазване на водите, 
които съществуват на национално ниво, на 
ниво на Европейския съюз или на междуна-
родно ниво;

г) всяка важна информация за токсич-
ността, екотоксичността, устойчивостта, 
биоакумулационния потенциал и тенденцията 
за разсейване на замърсяващите вещества;

5. методиката за определяне на фоновите 
нива в съответствие с изискванията по чл. 68, 
ал. 4 – 6;

6. причините, поради които не са опреде-
лени прагови стойности за който и да е от 
замърсителите и показателите на замърсяване 
по чл. 67, ал. 1 и 2;

7. ключови елементи от оценката на хи-
мичното състояние на подземните водни 
тела, включително свързани с нивото, метода 
и периода на обобщаване на резултатите от 
мониторинга, дефинирането на приемливата 
степен на превишение и метода за нейното 
изчисляване в съответствие с изискванията 
на чл. 73, т. 3 и чл. 74, ал. 3.

(2) Ако някои от данните по ал. 1, т. 2 – 7 
не са включени в плановете за управление 
на речните басейни, се посочват причините 
за това.“

§ 31. В чл. 73, т. 4 думите „наредбата за 
мониторинг на водите по чл. 135, т. 14 от 
Закона за водите“ се заменят с „наредбата 
по чл. 135, ал. 1, т. 14 от Закона за водите и 
методиката за планиране на мрежите и про-
грамите за мониторинг на подземните води“.

§ 32. В чл. 78, ал. 2, т. 1, буква „а“ в края на 
текста се поставя запетая и се добавя „което 
може да повлияе върху други компоненти на 
околната среда“.

§ 33. В чл. 79, ал. 1 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В текста преди т. 1 „чл. 156м“ се заменя 
с „чл. 156н“.

2. Създават се т. 4 и 5:
„4. мерки за забрана или ограничаване на 

дейности, които увеличават риска за пряко 
или непряко отвеждане на приоритетни и 
опасни вещества или други замърсители в 
подземните води, включително разкриването 
на подземните води на повърхността, чрез 
изземване на отложенията и почвите, покри-
ващи водното тяло;

5. мерки за подземните водни тела, оп-
ределени като зона за защита на водите, 
които се използват за питейно-битово водо-
снабдяване за:

а) ограничаване на водовземането за всяка 
друга цел, когато съществува риск да се:

аа) създаде допълнително понижение на 
водното ниво във водовземни съоръжения 
за питейно-битово водоснабдяване на насе-
лението;

бб) привличат замърсени води от повърх-
ностни водни тела с по-ниско от добро еко-
логично и/или химично състояние и/или от 
други подземни водни тела в лошо състояние 
и/или от съседни, замърсени части на под-
земното водно тяло, от което се черпи водата;
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б) ограничаване, преустановяване или 
предписване на допълнителни изисквания 
към дейността на обекти, емитиращи едно 
или повече замърсяващи вещества или по-
казатели на замърсяване, за които в района 
на водовземане в подземното водно тяло са 
установени:

аа) превишение на стандарта за качество 
на питейните води, установен в наредбата 
по чл. 135, ал. 1, т. 3 от Закона за водите, 
изискващо пречистване при производството 
на питейна вода;

бб) повишена концентрация над устано-
веното базово ниво, което е предпоставка за 
изискване на по-високо ниво на пречистване 
при производството на питейна вода;

вв) наличие на значима и устойчива тен-
денция за повишаване на концентрацията на 
замърсителите със стойности около и над 
75 % от праговите стойности.“

§ 34. В чл. 80 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 2:
а) в т. 1, буква „а“ след думата „нитрати“ 

се добавя „нитрити, фосфати“ и в края на 
текста се добавя съюзът „и“;

б) създава се т. 3: 
„3. изследване на химичния състав на 

черпените подземни води през 2017 г. и на 
всеки 6 години след това – за водоползвате-
ли І категория при разрешено водовземане с 
дебит над 1 л/сек, включващо:

а) всички показатели по чл. 67, ал. 1 и други 
йони, осигуряващи йонен баланс на анализа, и

б) показателите по т. 1, буква „б“.“
2. В ал. 4 т. 1 се изменя така:
„1. изследване на химичния състав на 

реинжектираните, инжектираните или от-
вежданите води и на подземното водно тяло 
с честота и по показатели:

а) съобразени със съдържащите се в тези 
води замърсяващи вещества и посочени в 
разрешителното и 

б) всички показатели по чл. 67, ал. 1 и други 
йони, осигуряващи йонен баланс на анализа.“

§ 35. В чл. 83, ал. 9 се създава т. 5а:
„5а. наименование на съоръженията, съ-

държащо:
а) вида на съоръжението съгласно чл. 89, 

ал. 1;
б) номера на съоръжението съгласно акта 

за собственост на минералната вода.“
§ 36. В чл. 85, ал. 5 текстът „ал. 3“ се за-

меня с „ал. 4“.
§ 37. Член 86 се изменя така:
„Чл. 86. (1) Характеристиките и свойства-

та на минералните води се удостоверяват 
със сертификат или балнеологична оценка, 
издадени от министъра на здравеопазването 
или оправомощено от него длъжностно лице.

 (2) Сертификат по ал. 1 се издава по реда 
и съобразно изискванията на Закона за хра-

ните и наредбата по чл. 4б, ал. 1 от Закона 
за храните.

(3) Балнеологична оценка по ал. 1 се издава 
по реда и съобразно изискванията на наредбата 
по чл. 77, т. 1 от Закона за здравето.“

§ 38. Член 87 се изменя така:
„Чл. 87. (1) Когато в находище на минерал-

на вода няма съоръжения, предназначени за 
водовземане или за проучване на минералните 
води, или съществуващите съоръжения са 
технически негодни за изпълнение на специ-
ализирани изследвания за химичния състав 
и свойства на водата, се издава първоначална 
балнеологична оценка на базата на наличната 
официална информация и данни от проучва-
нето и/или експлоатацията на находището на 
минерална вода.

(2) Първоначалната балнеологична оценка 
по ал. 1 е основание за:

1. актуване на минерална вода като пуб-
лична общинска собственост;

2. издаването на разрешителни за водовзе-
мане чрез нови съоръжения.

(3) Разрешаване на ползването на съоръ-
женията по ал. 2, т. 2, предназначени за во-
довземане по реда на ЗУТ, и на реализиране 
на водовземането се извършва след издаване 
на балнеологична оценка на базата на акту-
ални изследвания на минералната вода от 
изграденото съоръжение.“

§ 39. В чл. 88 се правят следните изменения 
и допълнения:

1. В ал. 1 думата „документите“ се заменя 
с „резултатите от специализираните изследва-
ния“ и в края на текста се поставя запетая и 
се добавя „на кмета на съответната община 
и на заявителя“.

2. Алинея 2 се отменя.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Документите по ал. 1 трябва да са 

налични при:“.
§ 40. В чл. 89 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. Алинеи 3 – 5 се изменят така:
„(3) Съоръженията по ал. 2, букви „а“, „б“, 

„г“, „д“ и „е“ не представляват строеж по сми-
съла на Закона за устройство на територията 
(ЗУТ). Те се обосновават и изграждат по реда 
на тази наредба.

(4) Съоръженията по ал. 2, буква „в“, пред-
назначени за водовземане:

1. представляват строежи от категория, 
съответстваща на категорията на водоснабди-
телната система или водоснабдявания обект, 
съгласно чл. 137, ал. 1 ЗУТ;

2. се изпълняват в съответствие с пред-
вижданията на устройствените планове и 
план-схемите на елементите на техническата 
инфраструктура към тях и съгласуван и одо-
брен инвестиционен проект за съоръженията 
при условията на ЗУТ;
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3. се обосновават по реда и при изисква-
нията на тази наредба и 

4. се изграждат след издаване на разреше-
нието за строеж по реда на ЗУТ при спазване 
на изискванията в тази наредба, определени 
с разрешителното за водовземане чрез нови 
съоръжения.

(5) Разрешителното за водовземане чрез 
нови съоръжения е неразделна част от доку-
ментите за издаване на разрешение за строеж.“

2. Създават се ал. 6 – 8:
„(6) Документите по чл. 104 и констатив-

ният протокол по чл. 106, ал. 2 са неразделна 
част от документацията по чл. 175 ЗУТ.

(7) Съоръженията по ал. 2, буква „в“, 
предназначени за водовземане, се приемат и 
ползването им се разрешава по реда на ЗУТ.

(8) Водовземане от съоръженията по ал. 2, 
буква „в“, предназначени за водовземане, се 
разрешава след представяне в басейновата 
дирекция на заверено копие от документа 
за въвеждане на строежа в експлоатация 
по реда на чл. 177 ЗУТ и след изменение на 
разрешителното съгласно чл. 50, ал. 9, т. 2 от 
Закона за водите.“

§ 41. В чл. 102, ал. 1, т. 3 след думата 
„разрешително“ се добавя „за водовземане 
чрез нови съоръжения, издадено по реда на 
Закона за водите“.

§ 42. В чл. 103, ал. 2 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В т. 1 в края на текста се добавя „вклю-
чително документите за определяне на мес-
тоположението на съоръженията съгласно 
изискванията на чл. 26“.

2. Създава се т. 6:
„6. информация за преизчисления сред-

ноденонощен дебит на водовземане въз ос-
нова на характеристиките на водното тяло, 
установени при извършеното проучване в 
процеса на изграждане на съоръжението и 
при условие, че не се надвишава разрешено-
то максимално допустимото понижение на 
водното ниво.“ 

§ 43. В чл. 104 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В срока за изграждане на съоръженията, 

определен с разрешителното за водовземане 
чрез нови съоръжения, титулярят на разре-
шителното уведомява писмено директора на 
съответната басейнова дирекция за завършване 
на изграждането.“

2. В ал. 2:
а) точка 3 се изменя така:
„3. обосновано искане за актуализиране на 

разрешените дебит и максимално допустимо 
понижение на водното ниво;“

б) в т. 4:
аа) текстът преди буква „а“ се изменя така:
„4. информация за оборудването на съо-

ръженията, съдържаща:“;

бб) в буква „д“ думата „избраното“ се 
заменя с „монтираното“.

3. Алинея 3 се отменя.
§ 44. Член 105 се отменя. 
§ 45. Член 106 се изменя така:
„Чл. 106. (1) В 14-дневен срок от получа-

ване на уведомлението по чл. 104, ал. 1 ди-
ректорът на басейнова дирекция разпорежда 
извършването на:

1. проверка за съответствието на доку-
ментите по чл. 104, ал. 2, т. 1 и изпълнените 
дейности с параметрите и условията в изда-
деното разрешително;

2. проверка на монтираните водомери и 
устройства за измерване на водното ниво;

3. измерване на статичното водно ниво в 
изградените съоръжения в момента на про-
верката;

4. измерване на максималния дебит и 
понижението на водното ниво при този де-
бит в момента на проверката посредством 
монтираното оборудване на съоръжението за 
експлоатация и мониторинг по чл. 104, ал. 3;

5. пломбиране на водомерите;
6. предприемане на действия за консерви-

ране на кладенеца и пломбиране на затваря-
щите го устройства – когато не е завършено 
строителството на водоснабдителната система 
или на обекта, който ще се водоснабдява, и 
с разрешението за строеж не е предвидено 
въвеждането на строежа в експлоатация да 
се извърши на етапи.

(2) За резултатите от действията по ал. 1 
се съставя констативен протокол, който е 
неразделна част от документацията за въ-
веждане в експлоатация на строежа по реда 
на чл. 177 ЗУТ.

(3) Ако проверката и измерванията по 
ал. 1 покажат, че е налице несъответствие с 
разрешените параметри и условията в разре-
шителното:

1. в протокола по ал. 2 се описват конста-
тираните нарушения при изпълнението на 
дейностите и се предлага на компетентния 
орган по ЗУТ да откаже приемане на строежа; 

2. директорът на басейнова дирекция пред-
приема съответните действия за ангажиране на 
административнонаказателната отговорност 
по чл. 200 от Закона за водите на титуляря 
на разрешителното и на лицето, изпълнило 
изграждането на кладенеца.“

§ 46. Член 107 се отменя.
§ 47. В чл. 114, ал. 1 се правят следните 

изменения и допълнения:
1. В т. 1, буква „а“ в края на текста се 

добавя „и за които е представен съответният 
документ по чл. 89, ал. 8, с който се разрешава 
ползването на строежа“.

2. Създава се т. 5:
„5. дренажи и каптирани извори, които са 

изградени преди влизане в сила на Закона за 
водите.“
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§ 48. В чл. 136 се правят следните изме-
нения и допълнения:

1. В ал. 2, т. 2 в края на текста се поставя 
запетая и се добавя „ако с разрешеното чер-
пене на подземни води не се създава риск за 
количественото или химичното състояние на 
водното тяло“.

2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Концесия за бутилиране на минерални 

води и/или производство на газирани и други 
напитки, в състава на които се включва мине-
рална вода, се предоставя само при наличието 
на валиден сертификат за качеството на ми-
нералните води от конкретното съоръжение, 
предназначено за водовземане.“

3. Създава се ал. 4:
„(4) В случаите по ал. 3 като наименование 

на водовземното съоръжение в решението за 
предоставяне на концесия се записва наиме-
нованието на съоръжението съгласно чл. 83, 
ал. 9, т. 5а.“

§ 49. В чл. 144, ал. 1 т. 9 се изменя така:
„9. номер на действащ (влязъл в сила или 

подлежащ на предварително изпълнение, 
както и незагубил правно действие) адми-
нистративен акт, издаден по реда на глава 
шеста от Закона за опазване на околната 
среда и/или чл. 31 от Закона за биологичното 
разнообразие, за одобряване, съответно съ-
гласуване на инвестиционното предложение, 
за чието осъществяване се иска разрешаване 
на водовземането и/или ползването на во-
дния обект.“

§ 50. В чл. 145, ал. 2 се създава т. 5:
„5. писмен отказ от ВиК оператора в обо-

собената територия за присъединяване към 
водоснабдителните мрежи и съоръжения.“

§ 51. В чл. 151, ал. 5 думата „точка“ се 
заменя със „запетая“.

§ 52. Член 154 се изменя така:
„Чл. 154. Писменият отказ от ВиК оператора 

в обособената територия за присъединяване 
към водоснабдителните мрежи и съоръжения 
съдържа информация за причините за отказа 
за присъединяване:

1. невъзможност за осигуряване на необ-
ходимите водни обеми;

2. техническа невъзможност за присъеди-
няване поради липса на изградена водоснаб-
дителна мрежа;

3. срока за липсата на условия за присъ-
единяване.“

§ 53. Член 156 се изменя така:
„Чл. 156. (1) Обосновката на водовземането 

по чл. 145, ал. 2, т. 1 включва:
1. обосновка на заявеното водно количе-

ство по чл. 151;
2. обосновка на минималното водно 

количество, при което е възможно изпъл-
нение на дейностите в обекта, който ще се 
водоснабдява;

3. изисквания към качеството на водата, 
свързани с изпълнение на дейностите в обекта, 
който ще се водоснабдява.

(2) Когато искането е за водовземане чрез 
съществуващи съоръжения, към обосновката 
по ал. 1 се прилагат:

1. данни от актуални опитно-филтрацион-
ни изследвания и определени хидрогеоложки 
параметри;

2. чертежи:
а) геолого-литоложка колонка;
б) на съоръженията и оборудването им за 

експлоатация, включително място на помпе-
ното оборудване;

в) на оборудването за мониторинг на вод-
ното ниво, черпените количества и вземането 
на проби;

г) на мястото на монтиране на водомери 
за ползваните водни обеми за различните 
цели на ползване;

3. документ от ВиК оператора в обособената 
територия, удостоверяващ възможността за 
включване на отпадъчните води от обекта, 
който се иска да бъде водоснабден, в същест-
вуващата канализационна система;

4. копия на документацията за техническите 
характеристики на монтираното оборудване 
за всяко от водовземните съоръжения, в т.ч.:

а) помпено оборудване;
б) устройство за измерване на водното ниво;
в) устройство за измерване на черпените 

количества; 
5. протокол от анализ на химичния състав 

на подземните води, изпълнен не повече от 6 
месеца преди подаване на заявлението. 

(3) Когато искането е за водовземане чрез 
нови съоръжения, към обосновката по ал. 1 
се прилагат:

1. геолого-литоложка колонка и предвиде-
на конструкция на съоръженията с означени 
надморската височина на земната повърхност 
и прогнозираната дълбочина на статичното 
водно ниво;

2. кратко описание на избраните филтри и 
технология на изграждането им; предвидени 
дейности за предотвратяване замърсяване-
то на подземните води чрез съоръженията; 
предвидено място на помпеното оборудване 
съобразено с допустимото понижение на 
водното ниво по чл. 47, ал. 1; 

3. таблица с вид и обем на предвидените 
дейности за проучване на подземните води 
в процеса на изграждане на съоръженията;

4. доклад за изпълнени хидрогеоложки 
проучвания – ако в радиус от 1 километър 
от мястото на исканото водовземане няма 
издадени други разрешителни за водовземане.

(4) Когато искането е с цел самостоятелно 
питейно-битово водоснабдяване, към доку-
ментите по ал. 2 се прилагат и:

а) оразмеряване на санитарно-охранител-
ната зона на съоръжението при технически 



БРОЙ 102  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  35   

възможния му дебит и определяне на забра-
ните и ограниченията в нея – в случаите, 
предвидени в наредбата за зоните за защита 
на водите по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за 
водите; 

б) извадка от кадастралната карта с данни 
за имотите, които попадат в санитарно-охра-
нителната зона;

в) нотариално заверени декларации от 
собствениците на имоти, попадащи в гра-
ниците на санитарно-охранителната зона, 
удостоверяващи, че същите са запознати със 
забраните и ограниченията върху ползването 
на имота им.“

§ 54. Наименованието на раздел ІV в глава 
седма се изменя така:

„Раздел ІV
Издаване, изменение, продължаване и пре-

кратяване на разрешителните“.

§ 55. В чл. 162 се правят следните изме-
нения:

1. В ал. 2 думите „Органът, приел“ се 
заменят с „Компетентният орган за произ-
насяне по“.

2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Когато при подаване на заявлението 

не са изпълнени едно или няколко от изис-
кванията в раздели II и III на глава седма и 
при преценката по ал. 2, т. 2 е установено, че 
не са налице основания за отказ по чл. 68 от 
Закона за водите, органът по ал. 2 уведомява 
заявителя за отстраняване на несъответствията 
в срок до 2 месеца.“ 

3. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Когато при подаване на заявлението 

не са изпълнени едно или няколко от изис-
кванията в раздели II и III на глава седма, 
но при преценката по ал. 2, т. 2 е установено, 
че е налице основание за отказ по чл. 68 от 
Закона за водите и отстраняването на не-
съответствията не би могло да повлияе на 
преценката, органът по ал. 2 издава решение 
с мотивиран отказ за издаване на разре-
шителното, без да уведомява заявителя за 
отстраняване на несъответствията по реда 
на ал. 4.“

§ 56. В чл. 163 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „Органът, 

приел заявлението“ се заменят с „Компетент-
ният орган за произнасяне по заявлението 
по чл. 143“;

б) в т. 1:
аа) в буква „а“ в края на текста се добавя 

„като извършва оценка на:
аа) потенциалното въздействие от общото 

разрешено водовземане с дебит, определен по 
реда на чл. 45 и заявеното с искането количе-
ство по всеки от критериите по чл. 24а, ал. 1 
за добро количествено състояние;

бб) потенциалното въздействие по всеки 
от критериите по чл. 24а, ал. 2, т. 3 – 5 за 
добро химично състояние;

вв) опасността за влошаване на коли-
чественото и/или химичното състояние на 
подземното водно тяло;“

бб) в буква „б“ думите „планираните мерки 
за“ се заменят със „забраните и ограничени-
ята, свързани с“;

вв) създава се буква „в“:
„в) обоснованите изключения по чл. 156в –  

чл. 156е от Закона за водите;“
в) в т. 2:
аа) в текста преди буква „а“ думите „отчита 

и“ се заличават;
бб) в буква „а“ преди думата „създаването“ 

се добавя „изчислява“, а думите „за които не 
е осигурен“ се заменят със „за които трябва 
да се осигури“;

вв) в буква „б“ преди думата „засягане“ се 
добавя „отчете“;

гг) в буква „в“ думата „създаване“ се заменя 
с „изчислява създаването“; 

дд) в буква „г“ думата „промяна“ се заменя 
с „отчете промяната“;

ее) в буква „д“ думата „опасност“ се заменя 
с „отчете опасността“ и след думите „водите 
в“ се добави „части от“;

г) в т. 3:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) изпълнение на забрани и ограничения 

съгласно Закона за водите, Закона за опазване 
на околната среда и подзаконовите актове към 
тях, свързани с опазване на количественото 
и химичното състояние на подземните води;“

бб) буква „е“ се изменя така:
„е) съответствие на исканото разрешител-

но, включително водно тяло, конструкцията на 
съоръженията, параметрите на водовземане/
ползване на воден обект, предвижданията 
за отвеждане и третиране на отпадъчните 
води с тези в инвестиционното предложе-
ние, одобрено или съгласувано с издадения 
административен акт по реда на глава шеста 
от Закона за опазване на околната среда и/
или чл. 31 от Закона за биологичното раз-
нообразие;“

вв) създават се букви „ж“ и „з“:
„ж) съответствие на предложеното за 

изграждане съоръжение, предназначено за 
водовземане с изискванията на приложение 
№ 2 към чл. 93, ал. 4;

з) оборудване на съоръженията за експло-
атация и за изпълнение на мониторинг на ко-
личеството и качеството на подземните води;“

д) в т. 5:
аа) в буква „а“ думите „свободни ресурси“ 

се заменят със „свободни водни количества“ и 
думите „средногодишния дебит на черпене“ се 
заменят с „разрешения средногодишен дебит“;

бб) в буква „б“ думите „свободни ресурси“ 
се заменят със „свободни водни количества“.
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2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 5 думите „по ал. 1, буква „е“ се 

заменят с „по ал. 1, т. 3, буква „е“ и думите 
„органът, приел заявлението,“ се заменят с 
„компетентният орган по чл. 143, ал. 1“.

4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Когато с документа по чл. 155 е удос-

товерена невъзможност за включване на 
отпадъчните води от обекта, който се иска 
да бъде водоснабден към съществуващата 
канализационна система, директорът на ба-
сейнова дирекция в преценката по ал. 1, т. 3, 
буква „б“ анализира:

1. възможността за последващо издаване 
на разрешително за заустване на отпадъчни 
води в повърхностен воден обект или 

2. възможно алтернативно решение при 
спазване на забраните по чл. 61, ал. 1, т. 1 и 
мерките по чл. 79, като при необходимост изис-
ква допълнителна информация от заявителя.“

5. Създават се ал. 7 и 8:
„(7) Преценката на искането е писмена и:
1. се извършва за всеки един от критериите 

по ал. 1 и при условията на ал. 2 – 6;
2. съдържа, включително като приложени 

документи, всички изчисления и доказател-
ства, въз основа на които е направено заклю-
чението за изпълнение или неизпълнение на 
съответните критерии.

(8) Изискванията по ал. 1 не са изпълнени, 
когато:

1. е налице потенциално въздействие и 
опасност за влошаване на количественото и 
химичното състояние на подземното водно 
тяло или частта от него, в която е заявено 
водовземане или ползване;

2. не са спазени мерките, забраните и 
ограниченията, свързани с опазване и подоб-
ряване състоянието на подземните води в 
подземното водно тяло или частта от него, 
за която е заявено водовземане или ползване;

3. за исканото водовземане или ползване 
не са изпълнени условията по чл. 156в, т. 1, 
2 и 4, чл. 156г и чл. 156е, ал. 2 и ал. 4 – 8 от 
Закона за водите;

4. максималното понижение на водното 
ниво във водовземното съоръжение надви-
шава допустимото понижение на водното 
ниво, определено за водното тяло в плана за 
управление на речните басейни;

5. се създава допълнително понижение в 
съоръжения, от които е разрешено водовзема-
не, при които водният стълб над помпеното 
оборудване е по-малък от 2 метра;

6. се създава понижение на водното ниво 
в кладенците за задоволяване на собствени 
потребности на гражданите;

7. се създава понижение в части от под-
земни водни тела по чл. 48 и в действащия 
план за управление на речните басейни не е 
обосновано изключение по чл. 156е от Закона 
за водите;

8. съществува опасност за промяна в ка-
чеството на водите в съседни или попътно 
преминати подземни водни тела при инжек-
тиране или реинжектиране;

9. е налице опасност за влошаване качест-
вото на водите в района на съоръжения за пи-
тейно-битово водоснабдяване на населението;

10. са нарушени забрани и ограничения 
съгласно Закона за водите, Закона за опазване 
на околната среда и подзаконовите актове към 
тях, свързани с опазване на количественото 
и химичното състояние на подземните води;

11. не е осигурено отвеждането, пречист-
ването и заустването на отпадъчните води;

12. е налице опасност от замърсяване на 
трансгранични подземни водни тела;

13. са нарушени определените ограничения 
за използване на подземното водно тяло;

14. не са изпълнени други специфични 
изисквания съобразно целта на използване 
на подземните води;

15. не е налице влязъл в законна сила 
или допуснато предварително изпълнение на 
съответния акт на компетентния орган по 
околна среда, с който е одобрено/съгласувано 
инвестиционното предложение на заявителя; 

16. не са налични свободни водни количес-
тва от подземни или минерални води;

17. подземните или минералните води не 
съответстват на изискванията към качеството 
на водите за заявената цел на водовземане;

18. заявеното водно количество не съот-
ветства на определеното водно количество 
съгласно нормите за водопотребление или 
технологичната обосновка;

19. налице е капацитет на водоснабдителна 
система в района на водовземане, от която 
може да се осигури исканото количество;

20. налице са водовземни съоръжения в 
съседни имоти, от които може да бъде отнето 
исканото водно количество – при заявено во-
довземане чрез нови водовземни съоръжения;

21. налице са повърхностни води, които 
могат да бъдат използвани за задоволяване 
на искането;

22. предвидените за изграждане съоръ-
жения не съответстват на изискванията на 
приложение № 2 към чл. 93, ал. 4;

23. съоръженията не са оборудвани за екс-
плоатация и/или монтираното или предвижда-
ното помпено оборудване създава възможност 
за надвишаване на допустимото за водното 
тяло понижение на водното ниво;

24. съоръженията не са оборудвани с ус-
тройства за измерване на черпените, инжек-
тираните или реинжектираните количества и 
със стационарно монтирани в съоръжението 
устройства за измерване на водното ниво;

25. се нарушават забрани по чл. 61, ал. 1, 
т. 1 или не се изпълняват мерки по чл. 79.“

§ 57. В чл. 164 се правят следните изме-
нения:
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1. В ал. 1 думата „приел“ се заменя с 
„компетентен да се произнесе по“.

2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Съобщението по чл. 62а от Закона за 

водите:
1. съдържа:
а) данните по чл. 62а, ал. 1, т. 1 – 4 и т. 5 

и 6 от Закона за водите;
б) заявеното количество за водовземане, 

инжектиране, реинжектиране или отвеждане; 
в) понижението на водното ниво във во-

довземното съоръжение;
г) понижението на водното ниво, което ще 

бъде създадено в разположените в района съ-
оръжения, от които е разрешено водовземане, 
и в кладенците за задоволяване на собствени 
потребности на гражданите при съвместната 
работа на всички посочени съоръжения при 
разрешените им годишни водни количества;

д) понижението на водното ниво на гра-
ницата с Черно море със замърсени повърх-
ностни водни тела или със замърсени зони в 
подземното водно тяло, което създава опас-
ност от привличане на солени или замърсени 
води в района на водовземане и възможните 
замърсяващи вещества;

е) замърсяващите вещества, които могат 
да замърсят водите в съседни или попътно 
преминати подземни водни тела – при изда-
ване на разрешителни за инжектиране или 
реинжектиране;

2. се изпраща и на титулярите на вече изда-
дени разрешителни, за които при преценката 
по чл. 163 е установено, че ще бъдат проме-
нени някои от параметрите на разрешеното 
водовземане или ползване.“

3. В ал. 3 текстът „министърът на околната 
среда и водите или оправомощено от него 
лице“ се заменя с „органът по чл. 52, ал. 1 
от Закона за водите“.

§ 58. В чл. 166 се правят следните допъл-
нения:

1. В ал. 1, т. 3 в края на текста се добавя 
„включително поставените цели в плана за 
управление на речните басейни и потенциал-
ния риск, който създава разрешената дейност 
за количественото и химичното състояние на 
подземното водно тяло“.

2. В ал. 2 се правят следните изменения 
и допълнения:

а) в текста преди т. 1 думите „чрез същест-
вуващи съоръжения“ се заличават;

б) в т. 3 се създава буква „д“:
„д) минималното водно количество, при 

което е възможно изпълнение на дейностите 
във водоснабдявания обект;“

в) създава се т. 9:
„9. начален срок за упражняване на правото 

на водовземане – в съответствие с изисква-
нията на чл. 89, ал. 8.“

§ 59. В чл. 171а т. 1 се изменя така:
„1. срок за изграждане на съоръженията:

а) започване на изграждането – предста-
вяне на копие от документите по ЗУТ, удос-
товеряващи започване на строителството;

б) срок за завършване на изграждането.“
§ 60. Създава се чл. 174а: 
„Чл. 174а. (1) Издадените разрешителни за 

водовземане или за ползване на воден обект 
се преразглеждат относно съответствието с 
условията за добро количествено състояние 
по чл. 42, ал. 2 и условията за добро химично 
състояние по чл. 72, когато:

1. данните от мониторинга или друга ин-
формация и оценки показват, че не се пости-
гат условията за добро състояние на водното 
тяло или целите, установени за водно тяло, в 
плана за управление на речните басейни или 
съществува риск от влошаване на състоянието 
на водно тяло;

2. за водното тяло са обосновани изклю-
чения по чл. 156в, 156г и 156е от Закона за 
водите и в плана за управление на речните 
басейни е предвидено изпълнението на оп-
ределени условия.

(2) Разрешителните се преразглеждат при 
всяка актуализация на плановете за управ-
ление на речните басейни в процеса на оцен-
ката на натиска, въздействието и риска за 
количественото и химичното състояние на 
подземните водни тела.

(3) Когато упражняването на правата по 
разрешителните по ал. 1 представлява натиск 
върху състоянието на подземните водни тела, 
допринасящ за влошаване на състоянието или 
непостигане на целите, установени за водно 
тяло, в плана за управление на речните басейни 
или за неизпълнение на условията по чл. 156в, 
156г и 156е от Закона за водите, директорът 
на басейнова дирекция включва в програмата 
от мерки в проекта на плана за управление 
на речните басейни мерки за:

1. служебно изменение на разрешителните 
или 

2. прекратяване на разрешителните, когато:
а) с изменение на разрешителните не могат 

да бъдат постигнати целите или изпълнени 
условията или

б) разрешеното водовземане трябва да 
бъде редуцирано до количество, по-малко 
от минималното водно количество съгласно 
обосновката по чл. 156, ал. 1, т. 2.

(4) Изменението на разрешителното по 
ал. 3, т. 1 може да включва:

1. намаляване на разрешените количества;
2. намаляване на разрешеното максимално 

допустимо понижение на водното ниво;
3. изисквания за пречистване на инжек-

тираните, реинжектираните или отвежданите 
количества;

4. изисквания за пречистване на водите, 
използвани за изкуствено подхранване на 
подземните водни тела;
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5. изменение на показателите за мониторинг 
и честотата на наблюдение;

6. изисквания за монтиране на устройства 
за мониторинг, включително осигуряващи 
запис на измерваните показатели;

7. изменение на условията за предоставяне 
на резултатите от изпълнявания мониторинг.

(5) Служебното изменение или прекратя-
ването на разрешителните се извършва по 
реда, установен в Закона за водите.“

§ 61. Наименованието на глава осма се 
изменя така:
„КОНТРОЛ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИ-
ТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА 
ДОБРО СЪСТОЯНИЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ 

ВОДНИ ТЕЛА“.

§ 62. В глава осма се създава чл. 174б:
„Чл. 174б. (1) Контролът за изпълнение на 

мерките за постигане и поддържане на добро 
състояние на подземните водни тела включва:

1. контрол на издадените разрешителни;
2. контрол за изпълнение на изискванията 

за регистриране на кладенци за задоволяване 
на собствените потребности на гражданите;

3. контрол за нерегламентирано водовзе-
мане или ползване на подземните водни тела;

4. контрол за представяне на информаци-
ята за изчисляване на таксите по чл. 194б от 
Закона за водите и за заплатените такси за 
водовземане и за замърсяване;

5. измервания на дебита, водното ниво, 
показатели за замърсяване и/или вземане на 
проби от подземни води, за установяване на 
натиска и въздействието върху състоянието 
на подземните водни тела;

6. контрол за спазване на забраните и 
ограниченията за извършване на дейности, 
създаващи риск за пряко или непряко от-
веждане на замърсители в подземните води; 

7. контрол на поддържаните регистри:
а) на издадените разрешителни;
б) на кладенците за собствени потребности 

на гражданите;
в) на съоръженията за подземни води и 

техния статус.
(2) За изпълнения контрол по ал. 1 се под-

държа база данни за извършените проверки 
и направените предписания.

(3) Контролът по ал. 1 се изпълнява от:
1. кметовете на общини или оправомощени 

от тях длъжностни лица, включително кметове 
на населени места – по ал. 1, т. 2;

2. директора на басейнова дирекция или 
оправомощени от него длъжностни лица – в 
останалите случаи.

(4) Кметовете на общини осигуряват:
1. обявяване на публично място в кмет-

ствата на изпратените от директорите на 
басейнови дирекции:

а) разяснения за целта на регистрация на 
кладенците;

б) ежегодна информация за броя на регис-
трираните кладенци и определения в плана за 
управление на речните басейни максимален 
брой на кладенците в населеното място;

2. контрол за:
а) броя на кладенците за задоволяване 

на собствени потребности на гражданите в 
населеното място и съответствието му със:

аа) определения в плановете за управле-
ние на речните басейни максимален брой на 
кладенците, за които са гарантирани водни 
количества;

бб) броя на регистрираните кладенци в 
населеното място;

б) изграждането на нови кладенци и 
спазването на изискването за предварително 
уведомяване на басейновата дирекция;

3. ежегодно изпращане в срок до 31 яну-
ари на директора на басейнова дирекция на 
информацията за резултатите от извършения 
контрол по т. 2 за предходната година.

(5) Директорите на басейнови дирекции:
1. в срок до 3 месеца от приемане на пла-

новете за управление на речните басейни 
разработват и представят на министъра на 
околната среда и водите план за извършване 
на контрола по ал. 1, т. 1, 4, 5 и 7 и контрола 
по чл. 175а, ал. 3, т. 1 за всяка година от пе-
риода на действие на плановете за управление 
на речните басейни;

2. ежемесечно публикуват на интернет 
страницата на басейновата дирекция справка 
за извършения контрол по ал. 1, съдържаща 
данните по чл. 180, ал. 1, т. 2, 3, 5, 6 и 7.“

§ 63. В чл. 175 се правят следните измене-
ния и допълнения:

1. В ал. 1:
а) в т. 1 в края на текста се поставя тире 

и се добавя „черпените водни обеми и допус-
тимото понижение на водното ниво“;

б) в т. 2 се създават букви „а“ и „б“:
„а) наличието, вида и изправността на 

устройствата за мониторинг;
б) изпълнението на програмата за мони-

торинг.“
2. Алинея 4 се изменя така: 
„(4) Контролът по ал. 1 се изпълнява най-

малко:
1. един път годишно за:
а) разрешителните за водовземане от 

подземни води с разрешено количество над  
150 000 кубически метра на година;

б) минерални води с разрешено количество 
над 30 000 кубически метра на година; 

2. един път на 3 години за:
а) разрешителните за водовземане от под-

земни води с разрешено количество от 30 000 
до 150 000 кубически метра на година;

б) минерални води с разрешено количество 
под 30 000 кубически метра на година;

3. един път на 6 години за разрешителните 
за водовземане от подземни води с разрешено 
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количество под 30 000 кубически метра на 
година.“

§ 64. Създава се чл. 175а:
„Чл. 175а. (1) Контролът на кладенците за 

задоволяване на собствените потребности на 
гражданите, изпълняван от директорите на 
басейнови дирекции, включва:

1. наличие на нерегистрирани кладенци;
2. проверка на обстоятелства по регис-

трацията;
3. измерване на водни нива в кладенци за 

собствени потребности на гражданите. 
(2) Директорите на басейнови дирекции 

или оправомощени от тях длъжностни лица:
1. разясняват на кметовете на общини и 

на населени места и на населението:
а) целта на регистрацията на кладенците 

и последствията, които би имало нерегистри-
рането на кладенци;

б) специфичните изисквания за определяне 
на местоположението на кладенците;

2. уведомяват кметовете на общини и/или 
на населени места и населението за устано-
вено замърсяване на водите от водното тяло, 
в което са изградени кладенците, рисковете 
и ограниченията за ползване на водите от 
кладенците.

(3) Контролът по ал. 1 се изпълнява:
1. един път за срока на действие на плано-

вете за управление на речните басейни – за 
водни тела или части от водни тела, в които 
черпенето от кладенци за задоволяване на 
собствени потребности на гражданите е повече 
от 20 на сто от определения в плановете за 
управление на речните басейни значим натиск 
от водовземане;

2. по преценка на директорите на басейнови 
дирекции – в останалите случаи.“

§ 65. В чл. 176 ал. 5 се изменя така:
„(5) Контролът се изпълнява:
1. по ал. 1 – най-малко един път в срока 

на действие на разрешителното;
2. по ал. 2 и 3 – един път годишно.“
§ 66. Създава се чл. 177а:
„Чл. 177а. (1) При прекратяване на дейст-

вието на разрешителни, включително поради 
изтичане на срока им или отнемане в случа-
ите, в които се предвижда съоръженията да 
не бъдат ползвани, се извършва проверка за 
изпълнение на изискванията за консервиране.

(2) При проверката по ал. 1:
1. се проверява дали:
а) черпенето е преустановено;
б) помпеното оборудване е демонтирано;
в) са налице данните за местоположението 

на съоръжението, изисквани съгласно чл. 26, 
ал. 1 и 5; 

2. се пломбират съоръженията, за които е 
изпълнен проектът за консервиране по чл. 109, 
ал. 3, и се съставя протоколът по чл. 109, ал. 4;

3. се предписва на собственика на съо-
ръжението в определен срок да представи 

проекта по чл. 109, ал. 3, както и да осигури 
демонтиране на помпеното оборудване, де-
монтиране на устройствата за мониторинг 
или запазване на устройствата за мониторинг 
на водното ниво;

4. се предприемат съответните действия за 
ангажиране на административнонаказателна-
та отговорност на титуляря на прекратеното 
разрешително, когато същият не е преуста-
новил водовземането.

(3) Проверката по ал. 1 се извършва в срок 
до 1 месец от прекратяване действието на 
разрешителното.“

§ 67. В чл. 178, ал. 1 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите „параметрите и условията в 
разрешителното“ се заменят с „изискванията 
на тази наредба и Закона за водите, в т.ч. и 
изискванията на издадените разрешителни и 
обстоятелствата, подлежащи на задължите-
лен контрол съгласно чл. 175, ал. 1, чл. 175а, 
чл. 176 и чл. 177а“.

2. В т. 2 в края на текста се добавя „в 
момента на проверката“.

3. В т. 4 думата „установени“ се заменя с 
„установените“.

4. Точка 5 се изменя така:
„5. дадените предписания, сроковете за 

изпълнението им и отговорните лица;“.
§ 68. В чл. 180, ал. 1 се правят следните 

изменения и допълнения:
1. В текста преди т. 1 думите „чл. 175 и 

чл. 176“ се заменят с „чл. 175, чл. 175а, чл. 176 
и чл. 177а“.

2. В т. 5 думите „по чл. 178, т. 2 и 3“ се 
заменят с „по чл. 178, ал. 1, т. 2 и 3“.

3. В т. 8 думата „нарушението“ се заменя 
с „административното нарушение“.

4. В т. 10 след думата „наложената“ се 
добавя „глоба или имуществена“.

§ 69. В чл. 182, ал. 2 се създава т. 1а:
„1а. географски координати на местополо-

жението на съоръженията;“.
§ 70. В § 1 от допълнителните разпоредби 

се създават т. 14 и 15:
„14. „Рецептор“ е обект, въздействието 

върху който показва риска за влошаване на 
състоянието на подземните водни тела, в т.ч.:

1. конкретен обект: повърхностно водно 
тяло, сухоземна екосистема, мониторингов 
пункт или съоръжение за питейно водоснаб-
дяване на населението и др., който може да 
бъде засегнат от съществуваща или бъдеща 
човешка дейност;

2. конкретен участък от повърхността, от 
повърхностно водно тяло, включително море, 
или от подземно водно тяло, от който при 
понижаване на водните нива могат да бъдат 
привлечени солени или замърсени води.

15. Терминът „Инвестиционно предложе-
ние“ е по смисъла на Закона за опазване на 
околната среда.“
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§ 71. В допълнителните разпоредби се 
създава § 3а:

„§ 3а. Тази наредба въвежда изискванията 
на чл. 17, Приложение ІІ, т. 2, Приложение 
V, т. 2.1 и т. 2.3 от Директива 2000/60/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 23 
октомври 2000 г. за установяване на рамка 
за действията на Общността в областта на 
политиката за водите (OB, бр. L 327/1 от 
22.12.2000 г.), Директива 2006/118/ЕО на 
Европейския парламент и на Съвета от 12 
декември 2006 г. за опазване на подземните 
води от замърсяване и влошаване на състо-
янието им (OB, бр. L 372/19 от 27.12.2006 г.) 
и Директива 2014/80/ЕС на Комисията от 
20.06.2014 г. за изменение на Приложение 
ІІ към Директива 2006/118/ЕО на Европей-
ския парламент и на Съвета за опазване на 
подземните води от замърсяване и влоша-
ване на състоянието им (OB, бр. L 182/52 от 
21.06.2014 г.).“

§ 72. В приложение № 4 към чл. 166, ал. 7 
в част 1 „Условия за разрешаване на водовзе-
мане от подземни води чрез съществуващи 
съоръжения“ се правят следните изменения 
и допълнения:

1. Точка 8 се заличава.
2. В т. 12 се правят следните изменения и 

допълнения:
а) в т. 12.1 думите „лицето, в полза на ко-

ето е предоставено“ се заменят с „титуляря 
на разрешителното“; 

б) в т. 12.2 след думата „изменя“ се добавя 
„по молба на титуляря на разрешителното“;

в) в т. 12.3 след думата „водовземане“ се 
добавя „по молба на титуляря на разреши-
телното“;

г) създава се т. 12.4:
„12.4. Служебно изменение на разрешител-

ното се извършва при условията на чл. 50а от 
Закона за водите и изменението се обявява 
с обявяването на плана за управление на 
речните басейни.“

§ 73. В приложение № 4 към чл. 166, ал. 7 
в част 2 „Условия за разрешаване на водовзе-
мане от подземни води чрез нови съоръжения, 
предназначени за водовземане“ се правят 
следните изменения и допълнения:

1. Точка 1.1 се изменя така:
„1.1. Приемане на съоръженията и разре-

шаване на ползването им по реда на Закона 
за устройство на територията (ЗУТ) и пред-
ставяне в басейновата дирекция на заверено 
копие от документа за въвеждане на строежа 
в експлоатация по реда на чл. 177 ЗУТ.“

2. Създава се т. 1.3:
„1.3. Представяне в басейновата дирекция 

на заверено копие от документа за въвеждане 
на обекта в експлоатация по реда на чл. 177 
ЗУТ и след изменение на разрешителното съ-
гласно чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите.“

3. Точка 2.1 се изменя така:

„2.1. Да изгради съоръженията след из-
даване на разрешение за строеж по реда на 
ЗУТ, като:

2.1.1. изграждането на съоръженията може 
да започне след представяне на документите 
по ЗУТ за започване на строителството в ба-
сейновата дирекция за управление на водите 
в …… район;

2.1.2. срокът за изграждане на съоръженията 
е 12/24/36 месеца от датата на започване на 
изграждането.“ 

4. Точка 2.2.4 се заличава.
5. В т. 2.5 се правят следните изменения 

и допълнения:
а) точка 2.5 се изменя така:
„2.5. В срока за изграждане на съоръже-

нията, определен с разрешителното за водо-
вземане чрез нови съоръжения, титулярят на 
разрешителното уведомява писмено директора 
на басейнова дирекция за завършване на 
изграждането, като приложи към уведоми-
телното писмо:“;

б) в т. 2.5.3.5 думата „избраното“ се заменя 
с „монтираното“.

6. Точка 2.6 се изменя така:
„2.6. Документите по чл. 104 и констатив-

ният протокол по чл. 106, ал. 2 от Наредба 
№ 1 за проучване, ползване и опазване на 
подземните води са неразделна част от доку-
ментацията по чл. 176 ЗУТ за приемане на 
строежа.“

7. Точка 2.7 се отменя.
8. Точка 10 се заличава.
9. В т. 14 се правят следните изменения и 

допълнения:
а) в т. 14.1 думите „лицето, в полза на ко-

ето е предоставено“ се заменят с „титуляря 
на разрешителното“;

б) в т. 14.2 след думата „изменя“ се добавя 
„по молба на титуляря на разрешителното“;

в) в т. 14.3 след думата „водовземане“ се 
добавя „по молба на титуляря на разреши-
телното“;

г) създава се т. 14.4:
„14.4. Служебно изменение на разрешител-

ното се извършва при условията на чл. 50а от 
Закона за водите и изменението се обявява 
с обявяването на плана за управление на 
речните басейни.“

§ 74. В приложение № 4 към чл. 166, 
ал. 7 в част 4 „Условия за разрешаване на 
водовземане от минерални води чрез нови 
съоръжения, предназначени за водовземане“ 
се правят следните изменения и допълнения:

1. Точка 1.1 се изменя така:
„1.1. Приемане на съоръженията и разреша-

ване на ползването им се извършва по реда на 
Закона за устройство на територията (ЗУТ).“

2. В т. 1.2 думата „което“ се заличава.
3. Създава се т. 1.3: 
„1.3. Водовземане от изградените съоръже-

ния се разрешава от датата на представяне в 
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басейновата дирекция/общината на копие от 
документа за въвеждане на обекта в експло-
атация по реда на чл. 177 ЗУТ.“

4. Точка 2.1 се изменя така:
„2.1. Да изгради съоръженията след из-

даване на разрешение за строеж по реда на 
ЗУТ, като:

2.1.1. изграждането на съоръженията 
може да започне след представяне на копие 
от документите по ЗУТ, удостоверяващи 
започване на строителството в басейновата 
дирекция/общината за управление на водите 
в …… район;

2.1.2. срокът за изграждане на съоръжения-
та е 12/24/36 месеца от датата на представяне 
на разрешението по т. 2.1.1 в басейновата 
дирекция/общината.“ 

5. Точка 2.2.4 се отменя.
6. В т. 2.5 се правят следните изменения 

и допълнения:
а) точка 2.5 се изменя така:
„2.5. В срока за изграждане на съоръже-

нията, определен с разрешителното за водо-
вземане чрез нови съоръжения, титулярят на 
разрешителното уведомява писмено директора 
на басейнова дирекция/кмета на община за 
завършване на изграждането, като приложи 
към уведомителното писмо:“;

б) в т. 2.5.3.5 думата „избраното“ се заменя 
с „монтираното“.

7. Точка 2.6 се изменя така:
„2.6. Документите по чл. 104 и констатив-

ният протокол по чл. 106, ал. 2 от Наредба 
№ 1 за проучване, ползване и опазване на 
подземните води са неразделна част от доку-
ментацията по чл. 176 ЗУТ за приемане на 
строежа.“

8. Точка 2.7 се отменя.
9. Точка 10 се отменя.
10. В т. 15 се правят следните изменения 

и допълнения:
а) в т. 15.1 думите „лицето, в полза на ко-

ето е предоставено“ се заменят с „титуляря 
на разрешителното“; 

б) в т. 15.2 след думата „изменя“ се добавя 
„по молба на титуляря на разрешителното“;

в) в т. 15.3 след думата „водовземане“ се 
добавя „по молба на титуляря на разреши-
телното“;

г) създава се т. 15.4:
„15.4. Служебно изменение на разреши-

телното за водовземане от находища на 
минерална вода, определени като подземни 
водни тела и включени в плановете за уп-
равление на речните басейни, се извършва 
при условията на чл. 50а от Закона за водите 
и изменението се обявява с обявяването на 
плана за управление на речните басейни.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 75. Наредбата се издава на основание 

§ 62, ал. 2 от преходните и заключителните 

разпоредби на Закона за изменение и допъл-
нение на Закона за водите.

§ 76. Навсякъде в текста думите „На-
редбата за съществените изисквания към 
строежите и оценяване съответствието на 
строителните продукти, приета с Постановле-
ние № 325 на Министерския съвет от 2006 г. 
(обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 
9 от 2007 г.)“ се заменят с „Наредба № РД-
02-20-1 от 2015 г. (обн., ДВ, бр. 14 от 2015 г.; 
изм. и доп., бр. 18 от 2016 г.) за условията и 
реда за влагане на строителни продукти в 
строежите на Република България“.

§ 77. Директорите на басейнови дирекции 
изискват от титулярите на разрешителни да пре-
доставят в срок до 1.01.2018 г. информация за:

1. минималното водно количество, при 
което е възможно изпълнение на дейностите 
във водоснабдявания обект – за разрешител-
ните за водовземане;

2. местоположението на съоръженията съ-
гласно разпоредбата на чл. 26, ал. 1 и 5 – ко-
гато в издаденото разрешително няма данни 
или наличните данни са непълни;

3. вида, типа и дълбочината на монтиране 
на помпеното оборудване – за разрешителните 
за водовземане;

4. изградените съоръжения за мониторинг 
и монтираните устройства за мониторинг съ-
гласно разпоредбата на чл. 56, чл. 57 и чл. 80.

§ 78. До влизане в сила на съответните 
промени в Наредбата за изискванията към 
бутилираните натурални минерални, изворни 
и трапезни води, предназначени за питейни 
цели, приета с ПМС № 178 от 2004 г. (ДВ, 
бр. 68 от 2004 г.), и издаване на наредбата 
по чл. 77, т. 1 от Закона за здравето редът и 
изискванията за вземане и доставка на водни 
проби за оценка на качеството на минерални 
води във връзка с издаването на сертификат 
или балнеологична оценка се извършват 
съгласно Заповед № РД-147 от 19.02.2014 г. и 
№ РД-01-22 от 5.02.2014 г. на министъра на 
околната среда и водите и на министъра на 
здравеопазването.

§ 79. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.

Министър на околната среда и водите:  
Ивелина Василева

Министър на регионалното развитие 
и благоустройството:  

Лиляна Павлова
Министър на здравеопазването:  

Петър Москов
Министър на икономиката:  

Божидар Лукарски
Министър на енергетиката:  

Теменужка Петкова
10207
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ЦЕНТРАЛНА  
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ № 4086-НС  
от 20 декември 2016 г.

относно изменение и допълнение на Решение 
№ 3231-НС от 17 май 2016 г. на ЦИК относно 
обявяване на Иван Димитров Стойнов за 
народен представител в Двадесет и шести 

изборен район – Софийски

С писмо вх. № НС-02-7 от 22.11.2016 г. 
на ЦИК председателят на 43-то Народно 
събрание отправя питане до Централната 
избирателна комисия с оглед подадената и 
приета оставка на Министерския съвет на 
кои народни представители следва да бъдат 
прекратени пълномощията при възстановяване 
пълномощията като народен представител на 
Ивайло Ангелов Московски – избран за член 
на Министерски съвет. 

С Решение № 1365-НС от 10.11.2014 г. Цен-
тралната избирателна комисия е обявила за 
избрана за народен представител от Двадесет 
и шести изборен район – Софийски, Ирена 
Иванова Коцева за времето, докато Ивайло 
Ангелов Московски изпълнява функциите на 
министър. 

С Решение № 3231-НС от 17.05.2016 г. на 
Централната избирателна комисия Иван 
Димитров Стойнов е обявен за народен 
представител на мястото на Ирена Иванова 
Коцева, която подава оставка като народен 
представител.

Централната избирателна комисия кон-
статира, че погрешно в основанията на Ре-
шение № 3231-НС от 17.05.2016 г. на ЦИК за 
обявяване на народен представител на Иван 
Димитров Стойнов е вписан чл. 302, ал. 1 от 
ИК вместо правилното основание чл. 302, 
ал. 2 от ИК. Това е така, тъй като Ирена 
Иванова Коцева е придобила качеството на 
народен представител по заместване на осно-
вание чл. 302, ал. 2 от ИК и с прекратяване 
на пълномощията є следващият от листата 
кандидат Иван Димитров Стойнов придобива 
депутатски мандат по заместване за времето, 
докато Ивайло Ангелов Московски изпълнява 
функциите на министър.

В този смисъл е и Решение № 8 от 6 май 
1993 г. по к.д. № 5/93 г. на Конституционния 
съд на Република България.

Предвид горното и на основание чл. 57, 
ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 302, ал. 1 и 2 от 
Изборния кодекс Централната избирателна 
комисия

Р Е Ш И :
Изменя и допълва Решение № 3231-НС от 

17 май 2016 г. на ЦИК, като: 
 – думите „основание чл. 302, ал. 1 от ИК“ 

да се четат „основание чл. 302, ал. 2 от ИК“;

 – в диспозитива след текста „политическа 
партия „ГЕРБ“ се добавя текст „за времето, 
през което Ивайло Ангелов Московски из-
пълнява функциите на министър“.

Решението да се обнародва в „Държавен 
вестник“.

Председател:  
Ивилина Алексиева

Секретар:  
Севинч Солакова

10369

РЕШЕНИЕ № 4087-НС 
от 20 декември 2016 г.

относно изменение и допълнение на Реше-
ние № 2914-НС от 6 ноември 2015 г. на ЦИК 
относно обявяване на Даниела Йорданова 
Панайотова за народен представител в Трети 

изборен район – Варненски 

С писмо вх. № НС-02-7 от 22.11.2016 г. 
на ЦИК председателят на 43-то Народно 
събрание отправя питане до Централната 
избирателна комисия с оглед подадената и 
приета оставка на Министерския съвет на 
кои народни представители следва да бъдат 
прекратени пълномощията при възстановяване 
пълномощията като народни представители на 
Лиляна Павлова Николова и Красен Кирилов 
Кралев – членове на Министерски съвет.

С Решение № 1360-НС от 10.11.2014 г. 
Централната избирателна комисия е обявила 
за избран за народен представител в Трети 
изборен район – Варненски, Руслан Здравков 
Тошев под № 7 от листата на ПП „ГЕРБ“ за 
времето, докато Лиляна Павлова Николова 
изпълнява функциите на министър. 

С Решение № 1364-НС от 10.11.2014 г. на 
Централната избирателна комисия Нели 
Рускова Петрова под № 8 от листата на ПП 
„ГЕРБ“ е обявена за народен представител 
за времето, докато Красен Кирилов Кралев 
изпълнява функциите на министър.

С Решение № 2914-НС от 06.11.2015 г. на 
Централната избирателна комисия Даниела 
Йорданова Панайотова под № 9 от листата на 
ПП „ГЕРБ“ е обявена за народен представител 
на мястото на Красимира Пенева Атанасова, 
която е подала оставка на основание чл. 72, 
ал. 1, т. 1 от Конституцията на Република 
България.

Централната избирателна комисия устано-
ви, че е следвало да обяви Даниела Йорданова 
Панайотова за народен представител на осно-
вание чл. 302, ал. 2 от ИК за времето, докато 
Красен Кирилов Кралев изпълнява функциите 
на министър, тоест по заместване, а не на 
основание чл. 302, ал. 1 от ИК на постоянен 
депутатски мандат. Това е така, тъй като Ру-
слан Здравков Тошев е с пореден номер 7 от 
листата на ПП „ГЕРБ“, което му дава право 
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мандатът му по заместване да се преобразува 
в постоянен на по-силно основание и да заеме 
овакантения депутатски мандат на Красимира 
Пенева Атанасова.

Нели Рускова Петрова под № 8 от листата 
на ПП „ГЕРБ“ е следвало да бъде обявена за 
народен представител за времето, през което 
Лиляна Павлова Николова е министър, вместо 
докато Красен Кирилов Кралев е министър.

В този смисъл е и Решение № 8 от 6 май 
1993 г. по к.д. № 5/93 г. на Конституционния 
съд на Република България.

Предвид горното и на основание чл. 57, 
ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 302, ал. 1 и 2 от 
Изборния кодекс Централната избирателна 
комисия

Р Е Ш И :
Изменя и допълва Решение № 2914-НС от 

6 ноември 2015 г. на ЦИК, както следва: 
„Обявява за народен представител в Трети 

изборен район – Варненски, на основание 
чл. 302, ал. 1 от ИК Руслан Здравков Тошев под 
№ 7 от листата на политическа партия „ГЕРБ“ 
на мястото на Красимира Пенева Анастасова.

Обявява за народен представител в Трети 
изборен район – Варненски, на основание 
чл. 302, ал. 2 от ИК Нели Рускова Петрова 
под № 8 от листата на политическа партия 
„ГЕРБ“ за времето, през което Лиляна Павлова 
Николова изпълнява функциите на министър.

Обявява за народен представител в Трети 
изборен район – Варненски, на основание 
чл. 302, ал. 2 от ИК Даниела Йорданова Па-
найотова под № 9 от листата на политическа 
партия „ГЕРБ“ за времето, през което Красен 
Кирилов Кралев изпълнява функциите на 
министър.“

Решението да се обнародва в „Държавен 
вестник“.

Председател:  
Ивилина Алексиева

Секретар:  
Севинч Солакова

10370

РЕШЕНИЕ № 4088-НС  
от 20 декември 2016 г.

относно изменение и допълнение на Решение 
№ 1370-НС от 12 ноември 2014 г. на ЦИК

С писмо вх. № НС-02-7 от 22.11.2016 г. на 
ЦИК председателят на Народното събрание е 
отправил питане до Централната избирателна 
комисия с оглед подадената и приета остав-
ка на Министерския съвет на кои народни 
представители следва да бъдат прекратени 
пълномощията при възстановяване на пъл-
номощията на Бойко Методиев Борисов като 
народен представител.

С Решение № 1355-НС от 10.11.2014 г. на ЦИК 
е обявена за избрана за народен представител в 

Двадесет и пети изборен район – София, Анна 
Василева Александрова под № 7 от листата на 
политическа партия „ГЕРБ“ за времето, през 
което Бойко Методиев Борисов изпълнява 
функциите на министър-председател.

С Решение № 1370-НС от 12.11.2014 г. на 
ЦИК е обявен за избран за народен представи-
тел в Двадесет и пети изборен район – София, 
Христо Георгиев Гаджев под № 8 от листата 
на политическа партия „ГЕРБ“ на мястото 
на Красимир Георгиев Ципов, който е подал 
оставка пред Народното събрание на осно-
вание чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията на 
Република България.

Централната избирателна комисия устано-
ви, че е следвало да обяви Христо Георгиев 
Гаджев за избран за народен представител на 
основание чл. 302, ал. 2 от ИК за времето, 
през което Бойко Методиев Борисов изпълнява 
функциите на министър-председател, т.е. по 
заместване, а не на основание чл. 302, ал. 1 
от ИК на постоянен депутатски мандат. Това 
е така, тъй като Анна Василева Александрова 
е с пореден № 7 от листата на политическа 
партия „ГЕРБ“, което є дава право нейният 
мандат по заместване да се преобразува в 
постоянен мандат на по-силно основание и 
да заеме овакантения депутатски мандат на 
Красимир Георгиев Ципов. Предимството и 
правото произтичат от мястото є в листата 
на политическа партия „ГЕРБ“.

Централната избирателна комисия приема, 
че следва да измени решението само досежно 
основанието, на което възникват мандатите.

В този смисъл е и Решение № 8 от 6 май 
1993 г. по к.д. № 5/93 на Конституционния 
съд на Република България.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, 
т. 1 във връзка с чл. 302, ал. 1 и 2 от Изборния 
кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :
Изменя и допълва Решение № 1370-НС 

от 12 ноември 2014 г. на ЦИК, както следва:
„Обявява за народен представител в Два-

десет и пети изборен район – София, на ос-
нование чл. 302, ал. 1 от ИК Анна Василева 
Александрова под № 7 от листата на политиче-
ска партия „ГЕРБ“ в 43-то Народно събрание 
на мястото на Красимир Георгиев Ципов.

Обявява за народен представител в Двадесет 
и пети изборен район – София, на основание 
чл. 302, ал. 2 от ИК Христо Георгиев Гаджев 
под № 8 от листата на политическа партия 
„ГЕРБ“ в 43-то Народно събрание за времето, 
през което Бойко Методиев Борисов изпъл-
нява функциите на министър-председател.“

Решението да се обнародва в „Държавен 
вестник“.

Председател:  
Ивилина Алексиева

Секретар:  
Севинч Солакова

10371
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ЗАПОВЕД
№ ЗМФ-1275 от 19 декември 2016 г.

№ 1016-40-1347 от 12 декември 2016 г.
На основание чл. 6, ал. 15 от Кодекса за социално оснигуряване утвърждаваме образец на „Справка 

за окончателния размер на осигурителния доход“ по чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване 
към годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите 
лица съгласно приложението.

Министър на финансите: 
Вл. Горанов

Управител на НОИ: 
Б. Петков

ТАБЛИЦА 1 
за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 20.. г., върху който се дължат осигурителни 

вноски за държавно обществено осигуряване и допълнителното задължително пенсионно осигуряване в 
универсален пенсионен фонд 

 
1. Годишен осигурителен доход, върху който се внасят окончателни осигурителни вноски за фонд 
„Пенсии“ и  фонд „Общо заболяване и майчинство“ за самоосигуряващите се лица, които са избрали 
да се осигуряват за този фонд и ДЗПО в универсален пенсионен фонд (ред 13, колона 7 - ред 13, 
колона 6) -                              лв. 
2. Размер на окончателната осигурителната вноска за фонд “Пенсии” -                              лв. (виж т. 2 от 
Указанието) 
3. Размер на окончателната осигурителна вноска за фонд “Пенсии” и фонд „Общо заболяване и      
майчинство“ -                              лв. (виж т. 2 от Указанието) 
4. Размер на окончателната осигурителна вноска за ДЗПО в универсален пенсионен фонд и/или 
увеличената осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ за лицата, направили избор по чл. 4б от Кодекса 
за социално осигуряване -                              лв. (виж т. 2 от Указанието) 

 
 

Забележка:1. Пренесете сумите  от точки 2, 3 и 4  под Таблица 1 в съответното Приложение от данъчната 
декларация, в което сте декларирали доходите си. Когато доходите, подлежащи на годишно изравняване, се 
декларират в различни приложения от декларацията, сумата се разпределя до изчерпването й, като се вписва на 
съответните редове.   
 
Подпис: …………………………… 
 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 

№ Месеци 

Осигурителен доход, 
върху който се дължат 
осигурителни вноски 

за упражняваната 
трудова дейност в 
качеството на лице   

по чл. 4, ал. 1, ал. 10 и 
чл. 4а от КСО 

Осигурителен доход, 
върху който се дължат 
авансово осигурителни 

вноски от 
самоосигуряващото се 

лице 

Облагаем доход от 
дейност като 

самоосигуряващо се 
лице 

Осигурителен 
доход за 

месеца, върху 
който се 
дължат 

осигурителни 
вноски 

к. 3 + к. 4 

Осигурителен 
доход за 
месеца, 

върху който 
се дължат 

осигурителни 
вноски, не  

по-голям от 
максималния 
осигурителен 

доход 
к. 3 + к. 5 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Януари 
     

2. Февруари 
     

3. Март 
     

4. Април 
     

5. Май 
     

6. Юни 
     

7. Юли 
     

8. Август 
     

9. Септември 
     

10. Октомври 
     

11 Ноември  
     

12. Декември 
     

13. Общо: 
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Образец 2004 

СПРАВКА ЗА ОКОНЧАТЕЛНИЯ РАЗМЕР НА ОСИГУРИТЕЛНИЯ ДОХОД ЗА 20…. г. 
Към данъчна декларация вх. № ____________________________/ __________________ 20…. г. 
 
 
 

1.  ЕГН/ЛН/ЛНЧ/СЛ. № ОТ РЕГИСТЪРА НА 
НАП 

          2.  Код корекция    >>    

3.  ДАТА НА РАЖДАНЕ         т. 2 се попълва, когато се подава коригираща Справка за окончателния размер на осигурителния 
доход 

т. 3 се попълва само в случаите, когато в т. 1 е попълнено ЛН/ЛНЧ или  сл. № от регистъра на НАП 
4. Собствено име  

 
 Презиме   Фамилно име 

 

Указания за попълване на Таблица 1 
 

1. Тази таблица се попълва само от самоосигуряващите се лица, получаващи 
доходи от дейност като: упражняващи свободна професия; занаятчийска 
дейност; еднолични търговци; собственици на ЕООД; съдружници в търговски 
дружества; физическите лица, членове на неперсонифицирани дружества; 
регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, които определят 
годишен осигурителен доход; лица, които упражняват дейности, подлежащи на 
облагане с патентен данък и не са еднолични търговци. Тази таблица се попълва 
и в случаите, в които тези лица получават доходи от работа без трудово 
правоотношение, независимо от дейността, за която са регистрирани. 

2. Съгласно Кодекса за социално осигуряване тези лица определят 
окончателния размер на месечния си осигурителен доход въз основа на 
данъчната декларация. Доходът не може да бъде по-голям от максималния 
месечен осигурителен доход за съответната година през месеците, за които е 
упражнявана дейността. Върху годишния осигурителен доход, определен като 
разлика между декларирания или установения от органа по приходите по реда и 
условията на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от 
упражняване на трудова дейност и сбора от доходите, върху които се дължат 
авансово осигурителни вноски, се определя окончателна осигурителна вноска в 
размерите за фонд “Пенсии” и фонд „Общо заболяване и майчинство“, за тези, 
които са избрали да се осигуряват в този фонд, и за допълнително 
задължително пенсионно осигуряване в универсален пенсионен фонд. 
Информация, относно размерите на осигурителните вноски и максималния 
месечен размер на осигурителния доход за съответната година, може да 
намерите на интернет страницата на НАП – www.nap.bg. 

Определянето на окончателния размер на осигурителния доход се извършва 
за всеки месец от периода, през който е упражнявана дейността. 

3. В колона 3 самоосигуряващите се лица попълват осигурителния доход, 
върху който се дължат осигурителни вноски за упражняваната трудова дейност в 
качеството им на лица по чл. 4, ал. 1 и 10, и чл. 4а от КСО. 

Осигурителният доход трябва да съответства на подадените от осигурителя 
данни за този доход с декларация образец № 1 съгласно приложение № 1 към 
чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, 
сроковете, начина и реда за подаване на данни от работодателите, 
осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се 
лица (Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.). Също така, тези данни може да се 
получат и при поискване от НАП или НОИ, или справка чрез ПИК/КЕП, издаден 
на лицето.    

Когато месечният осигурителен доход, вписан в колона 3, е равен на 
максималния месечен осигурителен доход, съответните редове на колона 4 
не се попълват. 

4. В колона 4 се попълва осигурителния доход, върху който лицата, изброени 
в т. 1 от указанията, дължат авансово осигурителни вноски. Осигурителният 
доход трябва да съответства на данните за този доход, подадени от 
самоосигуряващите се лица с декларация образец № 1 съгласно приложение   
№ 1 към чл. 2, ал. 1, съответно декларация образец № 5 съгласно приложение 
№ 3 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. 

5. В колона  5 се вписва облагаемия доход от упражняване на дейност като 
самоосигуряващо се лице. На ред 13 се попълва облагаемия доход от дейността 
като самоосигуряващо се лице по следния начин:  

- регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители за доходите от 
продажба на произведени и преработени продукти от земеделската им дейност и 
едноличните търговци, на които облагаемият им доход се формира по реда на 
чл. 26 от ЗДДФЛ, посочват облагаемия доход, деклариран в Приложение 2,    
част ІІІ, ред 9.3. В случай, че на ред 12, колона Б, шифър 8120 е попълнена сума 
от приспадане на данъчна загуба, тази сума се прибавя към облагаемия доход, 
деклариран в Приложение 2, част ІІІ, ред 9.3; 

 - собствениците или съдружниците в търговски дружества, както и 
физическите лица-членове на неперсонифицирани дружества, които декларират 
доходи от извършване на трудова дейност като самоосигуряващи се лица в тези 
дружества посочват съответната част от облагаемия доход, получен от 
извършването на услуги с личен труд само в тези дружества, деклариран в 
Приложение 1, част І, ред 1, колона 4 с код 102;  

- лицата, на които облагаемият им доход се формира по реда на чл. 29 от 
ЗДДФЛ: регистрираните земеделски стопани за доходите от продажба на 
произведени и преработени продукти от земеделската им дейност посочват 
облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част I, ред 6 (само частта от 
облагаемия доход от продажба на преработените продукти с код 302); лицата, 
упражняващи свободна професия и/или занаятчийска дейност, посочват 
облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част I, ред 6 с код 305 и 306;  

- самоосигуряващите се лица, които упражняват дейности, подлежащи на 
облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ, посочват облагаемия доход, 
деклариран в Приложение 7, част ІІ, ред 3, колони 4, 6, 8 и 10 на данъчната 
декларация, според начина на упражняване на дейността;  

- самоосигуряващите се лица, получили възнаграждения за работа без трудово 
правоотношение, посочват облагаемия доход, деклариран в Приложение 3,   
част І, ред 6,  деклариран с код 307 в колона 8;  

- изпълнителите по договори за управление и контрол на юридически лица с 
нестопанска цел, чиято длъжност не е изборна, ако изпълняват тази дейност 
извън дейността, за която са регистрирани като самоосигуряващи, посочват 
съответната част от облагаемия доход, деклариран в Приложение 1, част І, ред 
1, колона 3 с код 101, получен от юридическото лице с нестопанска цел. 

 

Ако самоосигуряващото се лице е упражнявало трудова дейност на различни 
основания, посочени в т. 5, на ред 13, се попълва сбора от облагаемите доходи 
за съответните дейности. 

Облагаемият доход в редове от 1 до 12 на колона 5 се определя като 
сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които лицето е 
упражнявало трудова дейност като самоосигуряващо се лице, независимо 
от броя на отработените през месеца дни. 

6. В колона 6 се попълва осигурителния доход, върху който се дължат 
осигурителни вноски, формиран като сбор от сумите на съответните редове на 
колона 3 и колона 4. 

7. В колона 7 се вписва осигурителния доход за месеца, върху който се 
дължат осигурителни вноски, образуван като сбор от сумите на съответните 
редове, вписани в колона 3 и колона 5. Осигурителният доход, вписан в редовете 
на колона 7, не може да надвишава максималния размер на осигурителния 
доход за съответния месец. 

8. Годишният осигурителен доход, върху който се внасят окончателни 
осигурителни вноски, се изчислява като разлика от сумите от ред 13 на колона 7 
и ред 13 на колона 6 и се попълва в т. 1 под Таблица 1. Когато разликата е 
положителна, върху нея се довнасят осигурителни вноски, а ако е отрицателна - 
надвнесените осигурителни вноски се прихващат и/или възстановяват по реда на 
ДОПК, освен когато осигурителният доход в колона 5 е по-малък от минималния 
осигурителен доход по КСО.  

9. Дължимата окончателна осигурителна вноска за съответната година в 
размера, определен за фонд “Пенсии” и фонд „Общо заболяване и майчинство“, 
и ДЗПО в универсален пенсионен фонд, се изчислява от годишния осигурителен 
доход, вписан в т. 1 под Таблица 1. Размерът на окончателната осигурителната 
вноска за фонд “Пенсии” се попълва в т. 2, а за фонд “Пенсии” и фонд „Общо 
заболяване и майчинство“ в т. 3 под таблицата. Размерът на окончателната 
осигурителна вноска за ДЗПО в универсален пенсионен фонд и/или увеличената 
осигурителна вноска за фонд „Пенсии“ в размера на вноската за универсален 
пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4б от КСО, се попълва в т. 4 
под таблицата. В тази точка се вписва общия размер на окончателните 
осигурителни вноски за ДЗПО в случаите, когато през календарната година 
самоосигуряващото се лице е направило избор за промяна на осигуряване от 
ДЗПО в универсален пенсионен фонд, във фонд „Пенсии“ на държавното 
обществено осигуряване.  

10. В случаите, в които лицето в съответните приложения на данъчната 
декларация декларира и доходи, получени за извършена дейност през минали 
години или установения от органа по приходите по реда и условията на   
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход е по-висок или     
по-нисък за минали години, подава и коригираща справка за окончателния 
размер на осигурителния доход за съответната година. 

Дължимите осигурителни вноски за довнасяне в тези случаи се изчисляват в 
размера, определен за фонд “Пенсии”, а за 2015 г. и за фонд „Общо заболяване 
и майчинство“, за тези, които са избрали да се осигуряват в този фонд, както и за 
ДЗПО в универсален пенсионен фонд за съответните години.  

11. Окончателните осигурителни вноски се внасят с преводно 
нареждане/вносна бележка или пощенски запис със задължително вписан 
ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер от регистъра на НАП по съответните сметки на 
компетентната ТД на НАП, в срока за подаване на данъчната декларация. 
Окончателните  осигурителни вноски за фонд “Пенсии” и фонд „Общо 
заболяване и майчинство“ за тези, които са избрали да се осигуряват и в този 
фонд, се внасят по банковата сметка за събиране на приходите за 
социалноосигурителните фондове към Националния осигурителен институт. 
Окончателната осигурителна вноска за ДЗПО в универсален пенсионен фонд 
и/или за фонд „Пенсии“ в размера на увеличената осигурителна вноска за 
универсален пенсионен фонд за лицата, направили избор по чл. 4б от КСО, се 
внася по банковата сметка за ДЗПО.  

Доходи от трудова дейност, които подлежат на годишно изравняване и са 
декларирани в приложения от данъчната декларация, извън посочените в 
указанието, също се вземат предвид при формиране на осигурителния доход, 
върху който се довнасят осигурителни вноски.  

При определяне на окончателния размер на месечния и годишния 
осигурителен доход следва да се има предвид и действието на регламентите на 
Европейския съюз за координация на системите за социална сигурност. 

Забележка: Самоосигуряващите се лица подават по реда на Наредба      
№ Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за 
подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при 
тях лица, както и от самооосигуряващите се лица декларация обр. № 6 
„Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ“ за общия размер на 
дължимите осигурителни вноски за фондовете на държавното обществено 
осигуряване, универсален пенсионен фонд за предходната календарна 
година в срок до 30 април. В декларацията се включват вноските, които са 
дължими авансово през годината и размера на окончателните 
осигурителни вноски, определени по реда на КСО. 

12. След подадена нова декларация в срока по чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, с която 
са направени промени в годишната данъчна декларация, самоосигуряващото се 
лице подава еднократно Таблица 1 в срок до 30 септември на годината, 
следваща годината за която се отнася.  

ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАТОРА 
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ТАБЛИЦА 2  

за определяне на окончателния размер на осигурителния доход за 20.. г., върху който се дължат 
здравноосигурителни вноски 

 
 

№ Месеци 
Осигурителен 

доход по чл. 40,  
ал. 1, т. 1, 2а, 4 и 5 

от ЗЗО 

Осигурителен доход, 
върху който се 

дължат авансово 
осигурителни вноски 

от 
самоосигуряващото 

се лице 

Облагаем  доход от 
дейност като 

самоосигуряващо 
се лице 

Осигурителен доход за 
месеца, върху който се 
дължат осигурителни 

вноски 
к. 3 + к .4 

Осигурителен 
доход за месеца, 
върху който се 

дължат 
осигурителни 

вноски, не        
по-голям от 

максималния 
осигурителен 

доход 
к. 3 + к. 5 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Януари      

2. Февруари      

3. Март      

4. Април      

5. Май      

6. Юни      

7. Юли      

8. Август      

9. Септември      

10. Октомври      

11. Ноември      

12. Декември      

13. Общо:      

 
1. Годишен осигурителен доход, върху който се внасят окончателни осигурителни вноски (ред 13, 
колона 7 - ред 13, колона 6)                                  лв. 
2. Размер на окончателната осигурителна вноска за здравно осигуряване                             лв. (виж т. 9 
от Указанието). 
 

Забележка: Пренесете сумата от точка 2 под Таблица 2 в съответното Приложение от данъчната 
декларация, в което сте декларирали доходите си. Когато доходите, подлежащи на годишно 
изравняване, се декларират в различни приложения от декларацията, сумата се разпределя до 
изчерпването й на съответните редове. 
 
Подпис: …………………………… 
 
За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 
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Указания за попълване на Таблица 2 
 

1. Тази таблица се попълва от самоосигуряващите се лица, 
получаващи доходи от дейност като: упражняващи свободна професия; 
занаятчийска дейност; еднолични търговци; собственици на ЕООД; 
съдружници в търговски дружества; физическите лица, членове на 
неперсонифицирани дружества; регистрираните земеделски стопани и 
тютюнопроизводители, които определят годишен осигурителен доход; 
лица, упражняващи дейности, подлежащи на облагане с патентен данък 
и не са еднолични търговци. Тази таблица се попълва и в случаите, в 
които тези лица получават доходи от работа без трудово 
правоотношение, независимо от дейността, за която са регистрирани. Тя 
се попълва и от самоосигуряващите се лица по чл. 40, ал. 5, т. 1 от 
Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и през годината са получили 
доходи, подлежащи на данъчно облагане, съгласно данните от 
данъчната декларация. 

2. Съгласно ЗЗО тези лица определят окончателния размер на 
осигурителния си доход въз основа на данъчната декларация. 
Окончателният месечен размер на осигурителния доход не може да 
надвишава максималния месечен осигурителен доход за съответната 
година. Когато общият месечен осигурителен доход надвишава дохода, 
върху който се дължат авансово вноски, върху разликата следва да се 
довнесат здравноосигурителни вноски. Месечният осигурителен доход, с 
оглед изчисляването годишния размер на вноската, се получава като 
годишният облагаем доход се раздели на броя на месеците, за които се 
отнася. Информация, относно размера на здравноосигурителната 
вноска и максималния месечен размер на осигурителния доход за 
съответната година, може да намерите на интернет страницата на НАП 
– www.nap.bg.  

3. В колона 3 лицата по т. 1 попълват осигурителния доход по       
чл. 40, ал. 1, т. 1, 2а, 4 и 5 от ЗЗО. 

Осигурителният доход трябва да съответства на подадените от 
осигурителя данни за този доход с декларация образец № 1 съгласно 
приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8 от                              
29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за 
подаване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените 
при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица (Наредба № Н-8 от 
29 декември 2005 г.). Също така, тези данни може да се получат и при 
поискване от НАП или НОИ, или справка чрез ПИК/КЕП, издаден на 
лицето. 

Доходът, получен от пенсии, отпуснати от държавното обществено 
осигуряване или от професионален пенсионен фонд, е равен на 
размера на пенсията или сбора от пенсиите, без добавките към тях.   

Доходът, върху който се внасят здравноосигурителни вноски за 
периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, 
отглеждане на малко дете е равен на минималният осигурителен доход 
за самоосигуряващите се лица, съответно за регистрираните 
земеделски стопани и тютюнопроизводители. 

Когато месечният осигурителен доход, вписан в колона 3 е 
равен на максималния месечен осигурителен доход, съответните 
редове на колона 4 не се попълват.  

4. В колона 4 се попълва осигурителният доход, върху който 
самоосигуряващите се лица по ЗЗО дължат авансово осигурителни 
вноски. 

5. В колона 5 се вписва облагаемия доход от упражняване на 
дейностите по т. 1 от тези указания. Колона 5 се попълва и от 
осигурените на основание чл. 40, ал. 5 от ЗЗО лица, получили доходи, 
подлежащи на данъчно облагане съгласно данните от годишната 
данъчна декларация. На ред 13 се попълва облагаемия доход от 
дейността като самоосигуряващо се лице по следния начин: 

- регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители, за 
доходите от продажба на произведени и преработени продукти от 
земеделската им дейност и едноличните търговци, на които облагаемия 
им доход се формира по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ, посочват облагаемия 
доход, деклариран в Приложение 2, част ІІІ, ред 9.3. В случай, че на ред 
12, колона Б, шифър 8120 е попълнена сума от приспадане на данъчна 
загуба, тази сума се прибавя към облагаемия доход, деклариран в 
Приложение 2, част ІІІ, ред 9.3; 

- собствениците или съдружниците в търговски дружества, както и 
физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, които 
декларират доходи от извършване на трудова дейност като 
самоосигуряващи се лица в тези дружества посочват съответната част 
от облагаемия доход, получен от извършването на услуги с личен труд 
само в тези дружества, деклариран в Приложение 1, част І,  ред 1, 
колона 4 с код 102;  

- лицата, на които облагаемия им доход се формира по реда на    
чл. 29 от ЗДДФЛ: регистрираните земеделски стопани за доходите от 
продажба на произведени и преработени продукти от земеделската им 
дейност посочват облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част І, 
ред 6 (само частта от облагаемия доход от продажба на преработените 
продукти с код 302), лицата, упражняващи свободна професия или 
занаятчийска дейност посочват облагаемия доход, деклариран в 
Приложение 3, част І, ред 6, с код 305 и 306;   

- самоосигуряващите се лица, които упражняват дейности, 
подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ, посочват 
облагаемия доход, деклариран в Приложение 7, част ІІ, ред 3, колони 4, 
6, 8 и 10 на данъчната декларация, според начина на упражняване на 
дейността;  

- самоосигуряващите се лица, получили възнаграждения за работа 
без трудово правоотношение, посочват облагаемия доход, деклариран в 
Приложение 3, част І, ред 6, деклариран с код 307 в колона 8;  

- изпълнителите по договори за управление и контрол на 
юридически лица с нестопанска цел, чиято длъжност не е изборна, ако 
изпълняват тази дейност извън дейността, за която са регистрирани 
като самоосигуряващи, се посочват съответната част от облагаемия 
доход, деклариран в Приложение 1, част І, ред 1, колона 3 с код 101, 
получен от юридическото лице с нестопанска цел. 

- лицата, които не са осигурени на друго основание и са внасяли 
здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО 
върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния 
размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, 
определен със ЗБДОО за съответната година и същевременно имат 
получени доходи, подлежащи на данъчно облагане съгласно данните от 
данъчната декларация, попълват облагаемия доход, деклариран в 
Приложение 3, част І, ред 6, Приложение 4, част І, ред 7, Приложение 5, 
част ІІ, ред 1 и Приложение 6, част І, ред 3;  

Ако самоосигуряващото се лице е упражнявало трудова дейност на 
различни основания, посочени в т. 5, на ред 13, се попълва сбора от 
облагаемите доходи  за съответните дейности. 

Облагаемият доход в редове от 1 до 12 в колона 5 се определя 
като сумата в ред 13 се разделя на броя на месеците, през които 
лицето е получило доходи в качеството си на самоосигуряващо се 
лице, независимо от броя на отработените през месеца дни. 

6. В колона 6 се попълва осигурителния доход, върху който се 
дължат осигурителни вноски, формиран като сбор от сумите на 
съответните редове на колона 3 и колона 4. 

7. В колона 7 се вписва осигурителния доход за месеца, върху 
който се дължат осигурителни вноски, образуван като сбор от сумите на 
съответните редове, вписани в колона 3 и колона 5. Осигурителният 
доход, вписан в редовете на колона 7, не може да надвишава 
максималния месечен осигурителен доход за съответния месец.  

8. Годишният осигурителен доход, върху който се внасят 
окончателни осигурителни вноски, се изчислява като разлика от сумите 
от ред 13 на колона 7 и ред 13 на колона 6 и се попълва в т. 1 под 
Таблица 2. При положение, че разликата е положителна върху нея се 
довнасят осигурителни вноски, а ако е отрицателна надвнесените 
осигурителни вноски се прихващат и/или възстановяват по реда на 
ДОПК, освен когато осигурителния доход в колона 5 е по-малък от 
минималния осигурителен доход по ЗЗО.  

9. Дължимата окончателна осигурителна вноска за осигуреното 
лице се определя в размера, съгласно Закона за бюджета на НЗОК за 
съответната година от сумата в т. 1 под Таблица 2 и се попълва в т. 2 
под таблицата. 

10. В случаите, в които лицето в съответните приложения на 
данъчната декларация декларира и доходи, получени за извършена 
дейност през минали години или установения от органа по приходите по 
реда и условията на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс 
облагаем доход е по-висок или по-нисък за минали години, подава и 
коригираща справка за окончателния размер на осигурителния доход за 
съответната година. 

Дължимите осигурителни вноски за довнасяне в тези случаи се 
изчисляват в размера за съответните години. 

11. Окончателната здравноосигурителна вноска се внася с преводно 
нареждане/вносна бележка или пощенски запис със задължително 
вписан ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен номер от регистъра на НАП по банковата 
сметка на компетентната териториална дирекция на НАП за 
здравноосигурителни вноски за бюджета на Националната 
здравноосигурителна каса, в срока на подаване на данъчната 
декларация. 

Доходи, които подлежат на годишно изравняване и са декларирани 
в приложения от данъчната декларация, извън посочените в указанието, 
също се вземат предвид при формиране на осигурителния доход, върху 
който се внасят окончателни осигурителни вноски. 

При определяне на окончателния размер на осигурителния доход и 
годишния осигурителен доход следва да се има предвид и действието 
на регламентите на Европейския съюз за координация на системите за 
социална сигурност. 

Забележка: Самоосигуряващите се лица подават по реда на 
Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, 
начина и реда за подаване на данни от работодателите, 
осигурителите за осигурените при тях лица, както и от 
самооосигуряващите се лица декларация обр. № 6 „Данни за 
дължими вноски и данък по чл. 42 от ЗДДФЛ“  за общия размер на 
дължимите осигурителни вноски за здравно осигуряване. В 
декларацията се включват вноските, които са дължими авансово 
през годината и размера на окончателните осигурителни вноски, 
определени по реда на ЗЗО. 

12. След подадена нова декларация в срока по чл. 53, ал. 2 от 
ЗДДФЛ, с която са направени промени в годишната данъчна 
декларация, самоосигуряващото се лице подава еднократно Таблица 2 
в срок до 30 септември на годината, следваща годината за която се 
отнася. 

10321
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МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
ЗАПОВЕД № ЗМФ-1266 
от 19 декември 2016 г.

На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам 
образец на декларация по чл. 29а, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица 
съгласно приложението.

Министър: 
Вл. Горанов

 
 
 

  

     
 

      Образец 2007 

            
      

по чл. 29а, ал. 4 от ЗДДФЛ за упражняване правото 
на избор на облагане от физическите лица, 

регистрирани като земеделски стопани 
 
 
 

 
 
 

 

Попълва се от приходната администрация 
Териториална дирекция на НАП  

Входящ № и дата                                                                                                                                              20…...г. 

Орган по приходите, приел декларацията  
/собствено и фамилно име, подпис/ 

 
 

Част І – Данни за данъчно задълженото лице 
 

1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на 
НАП/ЕИК на чуждестранно физическо лице      

          
 

2. Код по т. 1  
Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛН – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва 
цифрата 3; ако в т. 1 е вписан Служебен № от регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 4; ако в т. 1 е вписан ЕИК на чуждестранно физическо 

лице – в т. 2 се попълва цифрата 5  
3.

 И
м

е 3.1. Собствено име  3.2. Презиме  3.3. Фамилно име 

4.
 П

ос
то

ян
ен

 
ад

ре
с 

4.1. Област 
 
 

4.2. Община 4.3. Населено място (гр./с.) 4.4. пощенски код 
    

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

5.
 А

др
ес

 з
а 

ко
ре

сп
он

де
нц

ия
 

Адресът съвпада с 
постоянния >>   
Отбележете, ако адресът за 
кореспонденция съвпада с 
постоянния Ви адрес и не 
попълвайте данните в  т. 5.  

5.1. Област 
 

5.2. Община  5.3. Населено място (гр./с.) 5.4. пощенски код 
    

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 

6. За контакт: 6.1. Телефон 
 
 

6.2. E-mail 

 
 

Част ІІ Регистрационни данни за земеделския стопанин 
Регистрационна карта на земеделски стопанин  
1.Областна дирекция „Земеделие ” гр.  

 
2. Дата  

3. ЕКАТТЕ на регистрация              
 
 
 

Част ІІІ Данни за упълномощеното лице или за законния представител 
             Попълва се само ако декларацията се подава от упълномощено лице или от законен представител 

 

1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП/ 
ЕИК на чуждестранно физическо лице      

          
 

2. Код по т. 1  
Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛН – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва 
цифрата 3; ако в т. 1 е вписан Служебен № от регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 4; ако в т. 1 е вписан ЕИК на чуждестранно физическо 

лице – в т. 2 се попълва цифрата 5 

 
3.

 И
м

е 3.1. Собствено име  3.2. Презиме  3.3. Фамилно име 

4.
 П

ос
то

ян
ен

 
ад

ре
с 

4.1. Област 
 

 

4.2. Община 4.3. Населено място (гр./с.) 4.4. пощенски код 
    

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

5.
 А

др
ес

 з
а 

ко
ре

сп
он

де
нц

ия
 

Адресът съвпада с 
постоянния   >>       
Отбележете, ако адресът за 
кореспонденция съвпада с 
постоянния Ви адрес и не 
попълвайте данните в  т. 5. 

5.1. Област 5.2. Община  5.3. Населено място (гр./с.) 5.4. пощенски код 
    

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 

6. За контакт: 6.1. Телефон 
 
 

6.2. E-mail 

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 
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Част ІV – Деклариране на правото на избор за облагане с данък върху годишната данъчна 
основа по чл. 28 от ЗДДФЛ 

№  Обстоятелства, подлежащи на деклариране 

Наличие на 
обстоятелствата 

(отбележете с „х” или 
попълнете изискваните 

данни) 
1 2 3 
1 Физическо лице, регистрирано като земеделски стопанин, което избира да определя 

облагаемия доход от стопанската си дейност по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ и да се 
облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ 

  
 

2 Данъчна година, от която деклараторът избира да се облага с данък върху 
годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ    

Данъчна година 
    

На ред 1 в колона 3 се отбелязва „х” само ако лицето е регистрирано като земеделски стопанин и желае доходът от стопанската му дейност да се 
облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ.  
На ред 2 в колона 3 следва да се запише година, следваща годината на подаване на декларацията. На основание чл. 29а, ал. 3 от ЗДДФЛ, лицата избрали 
да се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ прилагат този ред на облагане за срок не по-кратък от 5 години.  

 

Част V – Деклариране на правото на избор за преминаване от облагане с данък върху годишната 
данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ към облагане с данък върху общата годишна данъчна 
основа 

№  Обстоятелства, подлежащи на деклариране 

Наличие на 
обстоятелствата 

(отбележете с „х” или 
попълнете изискваните 

данни) 
1 2 3 
1 Физическо лице, регистрирано като земеделски стопанин, което е определяло 

облагаемия доход от стопанската си дейност по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ и избира 
да определя облагаем доход по чл. 29 от ЗДДФЛ 

  

2 Данъчна година, от която деклараторът избира да се облага по реда на чл. 29 от 
ЗДДФЛ   

Данъчна година 
    

На ред 1 в колона 3 се отбелязва „х” само ако лицето е регистрирано като земеделски стопанин, облагало се е с данък върху годишната данъчна основа 
по чл. 28 от ЗДДФЛ за срок от минимум 5 последователни данъчни години и след изтичането на този срок лицето желае да се облага с данък върху 
общата годишна данъчна основа и да формира облагаем доход по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ. 
На ред 2 в колона 3 следва да се запише година, следваща годината на подаване на декларацията.  

 
 

Дата ден месец година Подпис на  
декларатора 

 
 

Подпис на  
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 
        

 
 

УКАЗАНИЯ:  
 

Кой подава декларацията 
  Декларацията се подава от физически лица, регистрирани като земеделски стопани, които избират 
доходът от стопанската им дейност да се облага по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ с данък върху годишната 
данъчна основа по чл. 28 от закона, като в тези случаи се попълва Част ІV от декларацията. 
  Новорегистрираните земеделски стопани декларират правото на избор за облагане с данък върху 
годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ за годината на регистрацията им в годишната данъчна 
декларация по чл. 50 за същата година. Следва да се има предвид, че в тези случаи изборът може да бъде 
приложен единствено за доходи, придобити от физическите лица през годината на регистрацията им. За 
доходи придобити от началото на годината, следваща годината на регистрацията им, лицата могат да 
упражнят правото си на избор с подаване на декларация по реда на чл. 29, ал. 4 от ЗДДФЛ. 
 
  Декларацията се подава и от физически лица, регистрирани като земеделски стопани, които в 
продължение на поне 5 последователни данъчни години са се облагали с данък върху годишната данъчна 
основа по чл. 28 от ЗДДФЛ и след изтичането на този срок са избрали доходът от стопанската им 
дейност да се облага по реда на чл. 29 от ЗДДФЛ. В тези случаи правото на избор се декларира в Част V от 
декларацията. 
  Доход от стопанска дейност за целите на чл. 29а от ЗДДФЛ е доходът от дейността за 
производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на 
доходите от производство на декоративна растителност, на физическите лица, регистрирани като 
земеделски стопани, които не са търговци по смисъла на Търговския закон.  

 
Срок за подаване на декларацията  

  Декларацията се подава в срок до 31 декември на предходната година.  
 

Място и начин на подаване 
 Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в 
териториалната дирекция на НАП по постоянен адрес на физическото лице – регистриран земеделски 
стопанин.  

 10322
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1267 
от 19 декември 2016 г.

На основание чл. 7 във връзка с чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане  утвърж-
давам образец на Годишна данъчна декларация по чл. 92 ЗКПО за данъчния финансов резултат и 
дължимия годишен корпоративен данък съгласно приложението.

Министър: 
Вл. Горанов

 
 

 

Образец 1010 

 
по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и 

дължимия годишен корпоративен данък 

 

 
Навсякъде в декларацията и в приложенията към нея, където се изисква поставяне на отметка, отбележете вярното с „х”. 

 

Част І – Данни за декларацията 
1. Декларацията се подава:  
1.1. за календарната година – на основание чл.92, ал.1 от ЗКПО 
Този ред се попълва и от новообразуваните през годината данъчно задължени лица. 

 
1.2. при прекратяване с ликвидация или с 
обявяване в несъстоятелност или при 
прекратяване на преобразуващо се дружество 
(Отбележете приложимата разпоредба от ЗКПО и посочете съответната 
дата,от която започва да тече срокът за подаване на декларацията, например – 
дата на вписване в търговския регистър, дата на подаване на искане за 
заличаване, дата на прекратяване на дейността и т.н.) 

чл.160, ал. 1 

  

чл.162, ал. 1, 3 или 4 

 

чл.162, ал. 2 

  

чл.164 

  

чл.117, ал.1 

  
Дата Дата Дата Дата Дата 

     

1.3. за данъка върху разходите – на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО  

1.4. на основание чл. 75, ал. 3 от ЗКПО (еднократно след срока за подаване)  

 
 

Част ІI – Идентификационни данни за данъчно задълженото лице 
1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ 2. Наименование (посочете  наименованието съгласно акта за възникване)  
           
3. Чуждестранно лице с място на 
стопанска дейност в България  
(ако сте отбелязали с „Х“, попълнете част ХІ) 

3.1. Наименование на чуждестранното лице 
 

4. Вид предприятие  4.1.Нефинансово предприятие        4.2.Финансова институция 
(с изключение на застраховател)         

4.3. Застраховател        

4.4.Неперсонифицирано дружество или осигурителна каса 4.5.Юридическо лице с нестопанска цел      

5.
 С

ед
ал

ищ
е 

и 
ад

ре
с 

на
 

уп
ра

вл
ен

ие
 5.1.Държава 

 
5.2. Област 5.3. Община 5.4. Населено място (гр./с.) 

 

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  5.6. Пощенски код 

    

6.
 А

др
ес

 з
а 

 
ко

ре
сп

он
- 

де
нц

ия
 

Адресът съвпада с 
този по т. 5   
(ако сте отбелязали с „Х”, 
не попълвайте тази точка) 

6.1. Държава 6.2. Област  6.3. Община 6.4. Населено място (гр./с.) 
 

   6.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

6.6. Пощенски код 
    

7.
 З

а 
 

ко
н-

 
та

кт
 

 7.1. Телефон 
 

7.2. E-mail 

8.
 Д

ан
ни

 з
а 

 
пр

ед
ст

ав
- 

ля
ва

щ
ия

 8.1. Име, презиме, фамилия 
 8.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП 

          

9.
 Д

ан
ни

 з
а 

  с
ъ

ст
ав

ит
ел

я 
на

 
го

ди
ш

ни
я 

 
ф

ин
ан

со
в 

от
че

т 
 

Съставител на годишния финансов отчет е: 
9.1. Физическо  
лице 

9.1.1. Име, презиме, фамилия 9.1.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от 
регистъра на НАП 

9.1.3. Вид на правоотношението със 
съставителя 

           трудово облигационно 

9.2. Счетоводно  
предприятие 

9.2.1. Наименование 9.2.2. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ 
           

10. Данни за данъчно задълженото лице, за което се подава декларацията съгласно чл.117 от ЗКПО 
Наименование   
ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ           

 

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справка с исканата информация. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Попълва се от приходната администрация Попълва се от данъчно задълженото лице 
Териториална 
дирекция на НАП   Данъчна година >>     

Входящ № и дата  
ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна декларация за 
посочения период, но искате да направите корекции в нея, е необходимо 
да подадете нова данъчна декларация, в която се съдържат всички 
данни за периода, а не само тези, които променяте. Корекции в 
декларацията може да правите в срока за подаването ѝ и/или 
еднократно след този срок  до 30 септември на основание чл. 75, ал. 3 
от ЗКПО. 

Орган по 
приходите, приел 
декларацията 

 
 

/собствено и фамилно име, подпис/ 
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Част ІІІ – Данни за дейността на данъчно задълженото лице  
1.Код на основната дейност     
2. Място на стопанска дейност в чужбина  3. Получени доходи от източници в чужбина  
4. Преотстъпване на корпоративен данък и/или намаление на счетоводния финансов резултат по реда на глава двадесет и втора  от 
ЗКПО (Ако сте отбелязали този ред, попълнете ред 4.1)  

4.1. Изпълнение на изискването по чл.167, ал.1 от ЗКПО (Този ред се попълва на основание чл.167, ал.2 от ЗКПО)  
5. Прилагане на чл. 189 от ЗКПО – държавна помощ за регионално развитие  
6. Дейността, свързана с първоначалната инвестиция, се осъществява в съответната община за период от поне 5 години след 
годината на завършване на първоначалната инвестиция съгласно чл. 189, ал.1, т. 4 от ЗКПО в сила до 31.12.2013 г. и/или чл. 189, т. 3, 
б. „в“ от ЗКПО в сила от 01.01.2016 г. (Изпълнението на това условие се декларира след завършване на първоначалната инвестиция. В случаите 
на преобразуване на данъчно задълженото лице този ред се попълва от правоприемника. В случай че сте отбелязали този ред, попълнете ред 6.1) 

 

6.1. Година на завършване на първоначалната инвестиция, по отношение на която е налице задължение за продължаване на 
дейността за период поне 5 години след годината на завършване на първоначалната инвестиция (Тези данни се декларират на 
основание чл.189, ал. 1, т. 4 от ЗКПО в сила до 31.12.2013 г. и/или чл. 189, т. 3, б. „в“ от ЗКПО в сила от 01.01.2016 г. При повече от една 
първоначална инвестиция за периода от 2007 г. до годината, за която се подава настоящата декларация, попълнете допълнителна справка в 
същата форма.) 

20… г. 

7. Дейността по чл. 189б, ал. 1 (производство на непреработена растителна и животинска продукция) продължава да се осъществява 
за период от поне три години след годината на преотстъпване (Тези данни се декларират на основание чл.189б, ал. 2, т. 3 от ЗКПО. В 
случаите на преобразуване на данъчно задълженото лице този ред се попълва от правоприемника. В случай че сте отбелязали този ред, попълнете 
ред 7.1)  

 

7.1. Година на преотстъпване на корпоративен данък, по отношение на която е налице задължение за продължаване на дейността 
за период поне 3 години след годината на преотстъпване (При повече от една година на преотстъпване за периода от 2010 г. до 
годината, за която се подава настоящата декларация, попълнете допълнителна справка в същата форма.) 

20… г. 

 
Част ІV – Образци и документи, които се подават заедно с декларацията 

№ Вид 
(поставете отметка срещу наименованието на съответния образец или документ само когато го прилагате към декларацията) 

1. Образец 1011: Приложение № 1 за ползване на данъчни облекчения под формата на преотстъпване на корпоративен 
данък или чрез признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или стипендии  

2. Образец 1012: Приложение № 2 за печалби (доходи), обложени в чужбина, за които се прилага метод за избягване на 
двойното данъчно облагане  

3. Годишен отчет за дейността  
3.1. Вх. № и дата на годишния отчет за дейността Вх.№                                                                                              / 20……..г. 
4. Други (посочете броя на документите)  бр. 

 
Част V – Определяне на данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък  

 

№ ПОКАЗАТЕЛИ  ШИФЪР СУМА 
1 2 3 4 
1 ОБЩО ПРИХОДИ (посочват се приходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите) 0100  

1.1 в т.ч. нетни приходи от продажби (посочват се нетните приходи от продажби по смисъла на § 1, т. 49 от 
ДР на ЗКПО във връзка с § 1, т. 11 от ДР на Закона за счетоводството) 0110  

2 ОБЩО РАЗХОДИ (посочват се разходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите) 0200  
СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (р.1 – р.2) 

/Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 3.1;  Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 3.2/  
3.1 СЧЕТОВОДНА ПЕЧАЛБА  0310  
3.2 СЧЕТОВОДНА ЗАГУБА  0320  
Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов 

резултат за данъчно преобразуване  
 

4 Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов 
резултат за данъчно преобразуване  0400  

5 Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов 
резултат за данъчно преобразуване  0500  

СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ДАНЪЧНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ  
(р.1 - р.4) - (р.2 - р.5) 

/Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 6.1; Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 6.2/ 
 

6.1 ПОЛОЖИТЕЛЕН  0610  
6.2 ОТРИЦАТЕЛЕН  0620  

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ  
№ А. УВЕЛИЧЕНИЯ ШИФЪР СУМА № Б. НАМАЛЕНИЯ ШИФЪР СУМА 

1 Годишни счетоводни разходи за 
амортизации (чл.54, ал.2) 7010  1 

Годишни данъчни амортизации 
(чл.54, ал.1) - вж. помощна справка 
„Амортизируеми активи“, публикувана на 
интернет страницата на НАП – www.nap.bg 

8010  

2 
Счетоводна балансова стойност на 
отписаните активи от счетоводния 
амортизационен план (чл.66, ал.1) 

7020  2 
Данъчна стойност на отписаните 
активи от данъчния амортизационен 
план (чл.66, ал.2) 

8020  

3 Разходи от последващи оценки на 
активи и пасиви (чл.34), в т.ч.: 7030  3 Приходи от последващи оценки на 

активи и пасиви (чл.34), в т.ч.: 8030  

3.1 
разходи от последващи оценки и от 
отписване на вземания като несъбираеми  
(чл. 34) 

7031  3.1 приходи от последващи оценки на 
вземания  (чл. 34)  8031  

4 
Признаване за данъчни цели на 
непризнати приходи от последващи 
оценки на активи и пасиви (чл.35) 

7040  4 
Признаване за данъчни цели на 
непризнати разходи от последващи 
оценки на активи и пасиви (чл.35 и 
37), в т.ч.:   

8040  

4.1 от последващи оценки и от отписване на 8041  
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вземания (чл.37) 

5 

Разходи, представляващи доходи на 
местни физически лица по ЗДДФЛ и 
разходи за задължителни 
осигурителни вноски, свързани с тях 
(чл.42, ал.1, 5  и 8) 

7050  

5 
Признаване за данъчни цели на 
непризнати разходи по чл.42, ал.1, 5 и 
8 (чл.42, ал.3 и 6, изречение първо) 

8050  

6 

Приходи/сума, с която са намалени 
счетоводните разходи, отчетени по 
повод на задължения за неизплатени 
доходи по чл.42, ал.1 и на 
задължения за невнесени 
задължителни осигурителни вноски 
по чл.42, ал.5 (чл.42, ал.4 и ал.6, 
изречение второ) 

8060  

6 

Разходи за лихви от прилагане на 
режима на слаба капитализация 
(чл.43, ал.1 ) - вж. помощна справка 
„Регулиране на слабата капитализация“, 
публикувана на интернет страницата на НАП 
– www.nap.bg 

7060  7 

Признаване за данъчни цели на 
непризнати разходи за лихви от 
прилагане на режима на слаба 
капитализация (чл.43, ал.2) - вж. 
помощна справка „Регулиране на слабата 
капитализация“, публикувана на интернет 
страницата на НАП – www.nap.bg 

8070  

7 Разходи от липси и брак съгласно 
чл.28, в т. ч.: 7070  

8 
Приходи, възникнали по повод на 
непризнати по чл. 28 липси и брак на 
активи (чл.29) 

8080  

7.1 
разходи от липси на дълготрайни и 
краткотрайни активи с изключение на 
материални запаси (чл.28, ал.1) 

7071  

7.2 разходи от липси и брак на материални 
запаси (чл.28, ал.2) 7072  

7.3 разход за данък по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС 
(чл.28, ал.4) 7073  

7.4 
последващи разходи, отчетени по повод 
на вземане, възникнало в резултат на 
непризнати липси и брак на активи (чл.28, 
ал.5) 

7074  

8 Разходи, непризнати за данъчни 
цели съгласно чл. 26, в т. ч.: 7080  

9 
Приходи, възникнали по повод на 
непризнати за данъчни цели разходи 
по чл. 26, т. 6 (чл. 27, ал.1, т.2)   

8090  8.1 
разходи, несвързани с дейността и/или 
които не са документално обосновани 
(чл. 26, т. 1 и 2) 

7081  

8.2 
разходи за начислени глоби, 
конфискации, санкции и лихви за 
просрочие (чл.26, т.6) 

7082  

9 Сума на задълженията (чл.46, ал.1) 7090  

10 
Сума на погасените задължения, за 
които е приложен чл.46, ал.1 през 
предходна година (чл.46, ал.3, т.1)  

8100  

11 

Приходи, отчетени по повод  
отписване на задължения, за които е 
приложен чл.46, ал.1 през предходна 
година (чл.46, ал.3, т.2) 

8110  

 

12 
Вж. помощна справка „Пренасяне на данъчни 
загуби“, публикувана на интернет страницата 
на НАП – www.nap.bg 
Приспадане на данъчна загуба, в т.ч.:  

8120  

12.1 данъчна загуба от източник в страната  8121  

12.2 
данъчна загуба от източник в чужбина при 
прилагане на метода „освобождаване с 
прогресия”  

8122  

12.3 данъчна загуба от източник в чужбина при 
прилагане на метода „данъчен кредит”  8123  

10 

Други увеличения на счетоводния 
финансов резултат - вж. помощна справка 
„Други увеличения и намаления на счетоводния 
финансов резултат по реда на ЗКПО“, 
публикувана на интернет страницата на НАП 
– www.nap.bg 

7100  13 

Други намаления на счетоводния финансов 
резултат - вж. помощна справка „Други 
увеличения и намаления на счетоводния 
финансов резултат по реда на ЗКПО“, 
публикувана на интернет страницата на НАП – 
www.nap.bg 

8130  

7 ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ 
(от ред 1 до ред 10) 

0700  8 ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ  
(от ред 1 до ред 13) 

0800  
ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ  

 (р. 6.1 или р. 6.2 + р. 7 от колона А – р. 8 от колона Б)  
/Ако получената разлика е > 0, попълнете ред 9.1; Ако получената разлика е ≤ 0, попълнете ред 9.2/ 

 

9.1 ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА  0910  

9.2 ДАНЪЧНА ЗАГУБА 0920  

10 ДАНЪЧНА СТАВКА 1000 10 % 

11 ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК (р. 9.1 х р. 10)  1100  

12 
ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК при прилагане на методи за избягване 
на двойно данъчно облагане  
(р. 3 или ред 5 от справка 1 на образец 1012 - Приложение № 2) 

1200  

13 ПРЕОТСТЪПЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК   1300  

14 ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след преотстъпването  
(р. 11 или р.12 – р.13)  1400  

15 
ОТСТЪПКА СЪГЛАСНО ЧЛ.92, АЛ.5 ОТ ЗКПО - 1 на сто от сумата по ред 14, но 
не повече от 1000лв. (Този ред  се попълва само от лица, които подадат годишната си данъчна 
декларация и годишния отчет за дейността до 31 март на следващата година по електронен път и внесат 
корпоративния данък в същия срок. Останалите лица на този ред следва да запишат нула.)  

1500  
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16 ГОДИШЕН КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК след приспадане на отстъпката  
(р. 14 – р. 15) 

1600  

17 
НАПРАВЕНИ АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ГОДИНАТА  
(Попълнете този ред след установяване на точния размер на внесените авансови вноски за годината чрез 
преглед на данъчно-осигурителната сметка или чрез поискване на информация от НАП.) 

1700  

РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ/НАДВНЕСЕН ДАНЪК (р. 16 – р. 17)   

18.1 РАЗЛИКА ЗА ВНАСЯНЕ  
(Този ред се попълва, когато получената разлика е положителна величина.) 1810  

18.2 
НАДВНЕСЕН ДАНЪК  
(Този ред се попълва, когато получената разлика е отрицателна величина или нула.) 
Забележка:  Надвнесеният данък ще послужи за погасяване на данъчни задължения по реда на чл. 169, ал. 4 
от ДОПК, ако не е отбелязан ред 19. 

1820 
 
 

19 

Възстановяване по реда на раздел І от глава шестнадесета на ДОПК  
В случай че на този ред сте отбелязали с „х”, посочете банкова сметка на данъчно задълженото лице, по която да бъде 
възстановен данъкът: 

1900 Да   
 

ЕИК по ЗТР/БУЛСТАТ           
 

Банка…………………………………………… IBAN…………………………………………………………..  BIC……………………. 
 
 

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АВАНСОВИ ВНОСКИ, ВИД И ОБЩ РАЗМЕР НА 
ОПРЕДЕЛЕНИТЕ (ДЕКЛАРИРАНИТЕ) АВАНСОВИ ВНОСКИ ЗА ГОДИНАТА  

(Тази информация се попълва за целите на определяне на лихва по чл. 89 от ЗКПО.) 
 

20.1 Месечни – съгласно чл. 84 от ЗКПО                                                                               Да  2010  
20.2 Тримесечни – съгласно чл. 85 от ЗКПО                                                                         Да  2020  

20.3 Тримесечни – съгласно чл. 
118 или чл. 147 от ЗКПО  Да  

Дата, на която изтича срокът за внасяне на първата 
тримесечна авансова вноска след преобразуването 

2030  ден месец година 
    2 0   

 

20.4 Тримесечни – съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО                                                               Да  2040 Х 

20.5 Данъчно задълженото лице не е задължено да извършва авансови вноски и 
не е приложило чл. 83, ал. 3 от ЗКПО                                                                                      Да  2050 Х 

СУМА, ВЪРХУ КОЯТО СЕ ДЪЛЖИ ЛИХВА ПО ЧЛ. 89 ОТ ЗКПО  
(Този ред  не се попълва, ако е отбелязан ред 20.4 или ред 20.5)  

21.1 За месечни авансови вноски: р. 14  – (р. 20.1 + 0,2 х р. 20.1) 
Ако получената разлика е отрицателна величина или нула, на този ред се записва нула. 2110  

21.2 
За тримесечни авансови вноски:  
0,75 х р. 14 – (р. 20.2 + 0,2 х р. 20.2) или 0,75 х р. 14 – (р. 20.3 + 0,2 х р. 20.3) 
Ако получената разлика е отрицателна величина или нула, на този ред се записва нула. 

2120 
 

 
 Част VІ – Деклариране на взаимоотношения със свързани лица  

(Свързани лица са тези по § 1, т. 3  от ДР на ДОПК.  Юрисдикции с преференциален данъчен режим са тези по смисъла на § 1, т. 64 от ДР на ЗКПО.) 
  

№ ПОКАЗАТЕЛИ СУМА 
1 Общ размер на счетоводните приходи от взаимоотношения със свързани лица, в т.ч.:   

1.1  - с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим  
2 Общ размер на счетоводните разходи от взаимоотношения със свързани лица, в т.ч.:   

2.1  - с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим  
3 Вземания от свързани лица – салдо (остатък) към 31 декември на съответната година, в т.ч.:  

3.1 - от лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим  
4 Задължения към свързани лица – салдо (остатък) към 31 декември на съответната година, в т.ч.:  

4.1 - към лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим  
Забележка: Не се попълват данни за: свързани лица по § 1, т. 3, б. „а”, „б”, и „л” от ДР на ДОПК. Това са: 
 съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство. Изключението не се прилага само при взаимоотношения между 

търговски предприятия (ЕТ) на посочените лица.  
 работодател и работник; 
 лицата, едното от които е направило дарение на другото. 

Не се смятат за свързани лица за целите на декларирането търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от 
Търговския закон (ТЗ) само поради обстоятелството, че имат общ принципал – държавата/общината, включително когато принципалът е едно и също министерство. За 
предприятията по предходното изречение всички останали критерии за свързаност, установени в § 1, т. 3 от ДР на ДОПК, се прилагат по общия ред. 

 
Част VІІ – Деклариране на извършено скрито разпределение на печалбата 

 (Тази част се попълва от данъчно задължени лица, които през годината са извършили скрито разпределение на печалбата по смисъла на § 1, т. 5 
от ДР на ЗКПО) 

 

Общ размер на сумите, представляващи скрито разпределение на печалбата  лв. 
В тази справка се посочва общият размер на сумите с характер на скрито разпределение на печалбата,включително и разходите,представляващи скрито разпределение на 
печалбата, които се включват в  сумата, посочена на ред 10, колона А от част V. 
 

Част VІІІ – Данък върху разходите 
(Тази част се попълва на основание чл. 217, ал. 1 от ЗКПО) 

№  Вид разход Данъчна 
основа 

Данъчна 
ставка 

Дължим 
данък 

Необлагаеми 
разходи 

1 2 3 4 5 6 
1 По чл. 204, ал. 1, т. 1 - представителни разходи  10 %  х 

2 По чл. 204, ал. 1, т. 2 - социални разходи, предоставени в 
натура  

 10 %   

3 
По чл. 204, ал. 1, т. 4 – разходи в натура, свързани с 
предоставени за лично ползване активи и/или с използване на 
персонал 

 
10 % 

 
х 
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Част ІХ – Деклариране на избор за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура 
  (Разходи в натура са тези по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО. Тази част се попълва на основание чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху 

доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с чл. 217, ал. 3 от ЗКПО.)  
Когато не е попълнена тази част, облагането на доходите в натура се извършва по реда на ЗДДФЛ. 

 

1. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 2016 г. Да   
2. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 2017 г. Да   
Забележка: Ред 1 се попълва както от лицата, които упражняват правото си на избор за цялата 2016 г. на основание § 13, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗКПО, така и от лицата, които 
упражняват правото си на избор за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г. на основание § 13, ал.2 във връзка с § 19, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗКПО (ДВ, бр. 75/27.09.2016 г.). 

 
 

 
Част Х – Деклариране на вида и размера на авансовите вноски  

(Тази част се попълва на основание чл. 87а, ал. 1 от ЗКПО.  
Лицата, които са освободени от авансови вноски и не са избрали да правят такива съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО, не попълват тази част.) 

 

1. Месечни  вноски 2. Тримесечни вноски 3.Тримесечни вноски на основание чл. 83, ал. 3 
4. Размер на определената месечна/тримесечна авансова вноска  лв. 
5. Преотстъпване на авансови вноски  на основание чл. 91 от ЗКПО Да   
6. Размер на определената месечна/тримесечна авансова вноска след преотстъпване в резултат на 
прилагане на чл. 91 от ЗКПО  лв. 
Забележки: 1. В случай че на ред 1.1 от част V е посочена сума в размер над 3 000 000 лв., се отбелязва т. 1;  
2. В случай че на ред 1.1 от част V е посочена сума в размер от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително, се отбелязва т. 2; 
3. В случай че сте избрали да приложите чл. 83, ал. 3 от ЗКПО и на ред 1.1 от част V е посочена сума в размер до 300 000 лв. включително, се отбелязва т. 3. 
4. В случай че прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, не се попълват т. 4 и/или 6  
5. Когато декларацията се подава на основание чл. 75, ал. 3 от ЗКПО, тази справка следва да се попълни по идентичен начин, както е била попълнена във вече подадената годишна 
данъчна декларация, във връзка с която се подава настоящата коригираща декларация. Ако са налагат корекции на вида или размера на вече декларираните авансови вноски, 
същите се извършват чрез подаване на декларация по чл. 88 от ЗКПО.  
 

 
Част ХІ – Идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранно 

юридическо лице, извършващо стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност 
 

(Тази част се попълва на основание чл. 92, ал. 7 от ЗКПО.  
Не се посочват идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на 

тяхното участие, когато размерът на това участие е под 10 на сто.) 
 

1. Име/наименование  2. Идентификационен номер в държавата,  
на която лицето е местно 

 
  

3. Адрес в държавата, на която собственикът, акционерът или съдружникът е местно лице 
3.1.Държава  3.2. Населено място (гр./с.) 3.3.Област/район 

 
 

3.4. Пощенски код 
 

3.5. Улица 
 

3.6. № 3.7. Етаж  3.8. Ап. 3.9. Квартал 
 
 

4. Размер на участието (в %) % 
При повече от един собственик, акционер или съдружник, попълнете допълнителна справка в същата форма.  

 
 

 
 

Дата 
ден месец година Подпис на                     

представляващия:            
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Образец 1010а 
 

 
по чл. 92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия 

годишен корпоративен данък 
  
 

 

 

Навсякъде в декларацията и в приложенията към нея, където се изисква поставяне на отметка, отбележете вярното с „х”. 
 

Част І – Данни за декларацията 
1. Декларацията се подава:  
1.1. за календарната година – на основание чл.92, ал.1 от ЗКПО 
Този ред се попълва и от новообразуваните през годината данъчно задължени лица. 

 
1.2. при прекратяване с ликвидация или с 
обявяване в несъстоятелност или при 
прекратяване на преобразуващо се дружество 
(Отбележете приложимата разпоредба от ЗКПО и посочете съответната 
дата,от която започва да тече срокът за подаване на декларацията, например – 
дата на вписване в търговския регистър, дата на подаване на искане за 
заличаване, дата на прекратяване на дейността и т.н.) 

чл.160, ал. 1 

  

чл.162, ал. 1, 3 или 4 

 

чл.162, ал. 2 

  

чл.164 

  

чл.117, ал.1 

  
Дата Дата Дата Дата Дата 

     

1.3. на основание чл. 75, ал. 3 от ЗКПО (еднократно след срока за подаване)  
 

Част ІI – Идентификационни данни за данъчно задълженото лице 
1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ 2. Наименование (посочете  наименованието съгласно акта за възникване)  
           
3. Чуждестранно лице с място на 
стопанска дейност в България  
(ако сте отбелязали с „Х“, попълнете част VІ) 

3.1. Наименование на чуждестранното лице 
 

4. Вид предприятие  4.1.Нефинансово предприятие        4.2.Финансова институция 
(с изключение на застраховател)         

4.3. Застраховател        

4.4.Неперсонифицирано дружество или осигурителна каса 4.5.Юридическо лице с нестопанска цел      

5.
 С

ед
ал

ищ
е 

и 
ад

ре
с 

на
 

уп
ра

вл
ен

ие
 5.1.Държава 

 
5.2. Област 5.3. Община 5.4. Населено място (гр./с.) 

 

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  5.6. Пощенски код 

    

6.
 А

др
ес

 з
а 

 
ко

ре
сп

он
- 

де
нц

ия
 

Адресът съвпада с 
този по т. 5   
(ако сте отбелязали с „Х”, 
не попълвайте тази точка) 

6.1. Държава 6.2. Област  6.3. Община 6.4. Населено място (гр./с.) 
 

   6.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

6.6. Пощенски код 
    

7.
 З

а 
 

ко
н-

 
та

кт
 

 7.1. Телефон 
 

7.2. E-mail 

8.
 Д

ан
ни

 з
а 

 
пр

ед
ст

ав
- 

ля
ва

щ
ия

 8.1. Име, презиме, фамилия 
 8.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на НАП 

          

9.
 Д

ан
ни

 з
а 

  с
ъ

ст
ав

ит
ел

я 
на

 
го

ди
ш

ни
я 

 
ф

ин
ан

со
в 

от
че

т 
 

Съставител на годишния финансов отчет е: 
9.1. Собственик/ 
съдружник 

9.1.1. Име, презиме, фамилия 9.1.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от  
регистъра на НАП 

           
(Този ред се попълва само от данъчно задължени лица - микропредприятия по чл. 19, ал. 2 от Закона за счетоводството (ЗСч), които не са осъществявали дейност през отчетния период. В тези случаи 
финансовите отчети може да се съставят от собствениците или съдружниците на тези предприятия на основание чл. 17, ал. 2 от ЗСч.) 
9.2. Физическо  
лице 

9.2.1. Име, презиме, фамилия 9.2.2. ЕГН/ЛНЧ/Служебен № от 
регистъра на НАП 

9.2.3. Вид на правоотношението със 
съставителя 

           трудово облигационно 

9.3. Счетоводно  
предприятие 

9.3.1. Наименование 9.3.2. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ 
           

10. Данни за данъчно задълженото лице, за което се подава декларацията съгласно чл.117 от ЗКПО 
Наименование   
ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ           

 

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справка с исканата информация. 
 

 
 
 

Попълва се от приходната администрация Попълва се от данъчно задълженото лице 
Териториална 
дирекция на НАП   Данъчна година >>     

Входящ № и дата  
ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна декларация за 
посочения период, но искате да направите корекции в нея, е необходимо 
да подадете нова данъчна декларация, в която се съдържат всички 
данни за периода, а не само тези, които променяте. Корекции в 
декларацията може да правите в срока за подаването ѝ и/или 
еднократно след този срок до 30 септември на основание чл. 75, ал. 3 
от ЗКПО. 

Орган по 
приходите, приел 
декларацията 

 
 

/собствено и фамилно име, подпис/ 
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Част ІІІ – Данни за дейността на данъчно задълженото лице  
 

За данъчния период данъчно задълженото лице не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за 
счетоводството  Да 

 

Част ІV – Деклариране на размера на авансовите вноски  
(Тази част се попълва на основание чл. 87а, ал. 1 от ЗКПО,  в случай че е приложен чл. 83, ал. 3 от същия закон) 

 

1. Размер на определената тримесечна авансова вноска  лв. 
2. Преотстъпване на авансови вноски  на основание чл. 91 от ЗКПО Да   
3. Размер на определената тримесечна авансова вноска след преотстъпване в резултат на прилагане на чл. 
91 от ЗКПО  лв. 
Когато декларацията се подава на основание чл. 75, ал. 3 от ЗКПО, тази справка следва да се попълни по идентичен начин, както е била попълнена във вече подадената годишна 
данъчна декларация, във връзка с която се подава настоящата коригираща декларация. Ако са налагат корекции на  вида или размера на вече декларираните авансови вноски, 
същите се извършват чрез подаване на декларация по чл. 88 от ЗКПО. 

 
Част V – Деклариране на избор за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура 

(Разходи в натура са тези по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО. Тази част се попълва на основание чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с чл. 217, ал. 3 от ЗКПО) 

Когато не е попълнена тази част, облагането на доходите в натура се извършва по реда на ЗДДФЛ. 
 

Избор за облагане по реда на ЗКПО за 2017 г. Да   
 
 

Част VІ – Идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранно 
юридическо лице, извършващо стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност 

 

(Тази част се попълва на основание чл. 92, ал. 7 от ЗКПО.  
Не се посочват идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на 

тяхното участие, когато размерът на това участие е под 10 на сто.) 
 

1. Име/наименование  2. Идентификационен номер в държавата,  
на която лицето е местно 

 
  

3. Адрес в държавата, на която собственикът, акционерът или съдружникът е местно лице 
3.1.Държава  3.2. Населено място (гр./с.) 3.3.Област/район 

 
 

3.4. Пощенски код 
 

3.5. Улица 
 

3.6. № 3.7. Етаж  3.8. Ап. 3.9. Квартал 
 
 

4. Размер на участието (в %) % 
При повече от един собственик, акционер или съдружник, попълнете допълнителна справка в същата форма.  

 
 
 
 
 

Дата 
ден месец година Подпис на                     

представляващия:            
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Образец 1011 

Приложение № 1 
за ползване на данъчни облекчения под формата на 

преотстъпване на корпоративен данък или чрез признаване за 
данъчни цели на счетоводни разходи за дарения или стипендии 

ЕИК по ЗТР/ЕИК по 
БУЛСТАТ 

          
Данъчна година 

    
 

Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Приложението се попълва и 
подава само от данъчно задължените лица, които: а) ползват преотстъпване на корпоративен данък по реда на глава 
двадесет и втора от ЗКПО; б) са извършили разходи за дарения, които се признават за данъчни цели по реда на чл. 31 

от ЗКПО; в) са приложили чл. 177а от ЗКПО. В тези случаи приложението се подава заедно с годишната данъчна 
декларация (образец 1010). 

 
 

Част І – Преотстъпване на корпоративен данък 
За да се ползват данъчните облекчения по глава двадесет и втора от ЗКПО, е необходимо да бъде изпълнено 

изискването на чл.167, ал.1, което се декларира на ред 4.1 от част ІІІ на декларацията. 
Лицата, които ползват преотстъпване на корпоративен данък единствено по раздел ІІІ „Общи данъчни облекчения‖ 

от глава двадесет и втора, попълват само Справка 1. 
 

 

Номенклатура за кодовете на основанията за преотстъпване на корпоративен данък 

 
 

СПРАВКА 1 – Деклариране на поредността на преотстъпване на корпоративен данък 
Тази справка се попълва на основание чл.170 от ЗКПО, който изисква  лицата, които преотстъпват корпоративен данък на различни 
основания по реда на глава двадесет и втора, задължително да декларират в годишната данъчна декларация поредността, в която 

са ползвали различните основания за преотстъпване.  

1. Пореден № 1 2 3 
2. Код    
3. Размер на преотстъпения данък по 
съответното основание  

   

4. Място на извършване на дейността, за 
която се ползва преотстъпване по код 03 
или 04 и размер на преотстъпения данък  

Област Община Населено място Размер на 
преотстъпения данък 

4.1 4.2 4.3 4.4 
1.    

2.    

Забележка: Относно кодове 03, 04 и 05: На основание чл.190, ал.1 от ЗКПО данъчно задължено лице не може да ползва повече от 
едно от данъчните облекчения по раздел ІV от глава двадесет и втора за една и съща година.  
В случай че подредовете към ред 4 не достигат, приложете справка в същата форма. 
Когато на ред 2 е посочен код 03, се попълва справка 2. Когато на ред 2 е посочен код 04, се попълва справка 3 или справка 4.Когато на 
ред 2 е посочен код 05, се попълва справка 5. 

 

СПРАВКА 2 – Минимални помощи 
1. През последните три години, включително текущата, сумата на получените от данъчно задълженото лице/данъчно 
задълженото лице, представляващо едно и също предприятие, минимални помощи по Регламент 1407/2013 независимо 
от тяхната форма или източник на придобиването им, не превишава левовата равностойност на 200 000 евро, а за 
данъчно задължено лице/данъчно задължено лице, представляващо едно и също предприятие, което осъществява 
автомобилни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждение - левовата равностойност на 100 000 евро, 
определени по официалния валутен курс на лева към еврото.  (чл.188, ал. 1 и 2 от ЗКПО) 

 Да 

2. Получена минимална помощ през последните три години от данъчно задълженото лице/данъчно задълженото лице, 
представляващо едно и също предприятие, предоставена съгласно Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията 

 Да 
 Не 

2.1. В случай на даден положителен отговор на ред 2, общият размер на получената минимална помощ, в т.ч. 
корпоративният данък, който ще бъде преотстъпен през текущата година, от данъчно задълженото лице/данъчно 
задълженото лице, представляващо едно и също предприятие, не надхвърля левовата равностойност на 500 000 евро 
през последните три години, включително текущата.  

 Да 

3. Към 31 декември на съответната година данъчно задълженото лице представлява едно и също предприятие 
В случай че на този ред сте отбелязали „НЕ“, попълнете ред 4. 
В случай че на този ред сте отбелязали „ДА“, попълнете ред 5. 

 Да 
 Не 

4. Размер на помощта, в т.ч. корпоративният данък, който ще бъде преотстъпен през текущата година, за последните три години, 
включително текущата, предоставяна на предприятие, което не  представлява едно и също предприятие, която следва да се 
вземе предвид за целите на чл. 188, ал. 1 от ЗКПО  

1 
2 

3 Регламент 1407/2013 
2.1 2.2 

Година автомобилни товарни превози  други дейности по 
Регламент 1407/2013 Регламент 360/2012 

Х-2 г.    
Х-1 г.    
Х г.    

Общо    

Код  Правно основание  
01 чл. 178 – Предприятия, наемащи хора с увреждания  
02 чл. 181 – Социални и здравноосигурителни фондове 
03 чл. 184 във връзка с чл. 188  – Данъчно  облекчение, представляващо минимална помощ 
04 чл. 184 във връзка с чл. 189  –  Данъчно  облекчение, представляващо държавна помощ за регионално развитие 
05 чл. 189б – Данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани 
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5. Данъчно задълженото лице – декларатор е първото подало годишна данъчна декларация данъчно задължено лице, 
представляващо едно и също предприятие 
Забележка: На основание чл. 188, ал. 8 от ЗКПО в случаите по ал. 6 и 7 размерът на получените минимални помощи се 
декларира от първото подало годишна данъчна декларация данъчно задължено лице за съответната година. Декларираният 
размер ползва всички данъчно задължени лица, които са едно и също предприятие.  
В случай че на този ред сте отбелязали „НЕ“, попълнете ред 5.1. 
В случай че на този ред сте отбелязали „ДА“, попълнете ред 5.2. 

 Да 
 

 Не 

5.1. Данни за данъчно задълженото лице, което първо е подало годишната данъчна декларация  
ЕИК Наименование 

  
5.2. Размер на помощите, в т.ч. корпоративният данък, който ще бъде преотстъпен през текущата година, за последните три 
години, включително текущата, предоставяни на предприятията, представляващи едно и също предприятие (тази информация се 
попълва на основание чл. 188, ал. 7, т. 1 и 2 от ЗКПО) 
5.2.1. ЕИК и наименование на предприятията, представляващи 
едно и също предприятие  (декларират  се и данните за данъчно 
задълженото лице – декларатор с оглед установяване на общия 
размер на помощта) 

5.2.2. Размер на помощта, която следва да се вземе предвид 
за целите на  чл. 188, ал. 1 от ЗКПО 

1 2 3 
4 

5 6 Регламент 1407/2013 
4.1 4.2 

Година  ЕИК Наименование 
автомобилни 

товарни 
превози  

други дейности 
по Регламент 

1407/2013 

Други 
регламенти 

за 
минимална 

помощ  

Регламент 
360/2012 

Х-
2 

г. 

      
      
      
      

Х-
1 

г. 

      
      
      
      

Х 
г. 

      
      
      
      

Общо х х     
Година Х е годината, за която се подава декларацията, година Х-1, е предходната година, а година Х-2 е годината преди предходната. 
В случай на недостиг на място за попълване на исканата информация, приложете справка в същата форма.  
В случай че е попълнена тази справка, не се попълват справки 3 и 4. 

 

СПРАВКА 3 – Държавна помощ за регионално развитие  
1. Прилагане на разпоредбата на чл. 189 от ЗКПО   Да 
2. Заповед от Българска агенция за инвестиции  № и дата  
3. Вписани в заповедта по т. 2:  
3.1. Максимален размер на помощта лв. 
3.2. Интензитет на помощта % 
3.3.  Срок на 
помощта 2015 г.    2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.   

4. Прогнозен размер на приемливите разходи за първоначалната инвестиция  лв. 
5. Стойност на придобитите през данъчния период материални и нематериални активи, които са част от 
проекта за първоначална инвестиция  лв. 

6. Период на извършване на първоначалната инвестиция, в 
която е инвестиран преотстъпеният данък за текущата година и 
за която е налице заповед по т. 2 

от дата 
 

до дата 
 

7. Създадени през 
данъчния период 
работни места във 
връзка с 
първоначалната 
инвестиция  

Длъжност според Националната класификация на професиите и длъжностите в 
Република България - 2011 Брой работни 

места  Код  Наименование 
   
   
   
   
   
   
   
   
   

По ред 5 - В стойността на материалните и нематериалните активи не се включват разходите за подготвителни проучвания или 
консултантски услуги, свързани с инвестицията (вж. т 16 от Решение C(2015) 6174 от 14.09.2015 г. на Европейската комисия 
относно „Държавна помощ SA.39869 (2014/N) — България. Схема за освобождаване от корпоративен данък съгласно член 184 от 
Закона за корпоративното подоходно облагане―.)  
По ред 6 – вписва се периодът на извършване на първоначалната инвестиция, който не може да превишава срока по чл. 189, т. 3, б. 
„б― от ЗКПО.Във всички годишни данъчни декларации за годините по ред 3.3 се вписва една и съща начална и крайна дата на периода. 
В случай на недостиг на място за попълване на исканата информация, приложете справка в същата форма.  
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СПРАВКА 4 – Данъчно облекчение за големи инвестиционни проекти  
Тази справка се попълва от лицата, които прилагат чл.189, т. 4, б. „а― от ЗКПО. В останалите случаи за големи инвестиционни 

проекти се попълва справка 3. 

1. Наличие на задължение за прилагане на чл.189, т. 4, б. „а" от ЗКПО   Да 
1.2. Получено е положително решение от Европейската комисия по реда и 
при условията на Закона за държавните помощи  

№ и 
дата 

 

 
СПРАВКА 5 – Данъчно облекчение за земеделски стопани 

1. Към датата на предоставяне на помощта (31 декември на съответната година) данъчно задълженото лице не е 
голямо предприятие по смисъла на § 1, т. 74 от ДР на ЗКПО (вж. приложение I на Регламент (ЕС) № 702/2014, към което 
препраща § 1, т. 74 от ДР на ЗКПО) 

 Да 

2. За активите, в които следва да се инвестира преотстъпеният данък, земеделският стопанин не е получател по 
някоя от помощите, посочени в чл. 189б, ал. 2, т. 9 от ЗКПО  Да 

 

Част ІІ – Признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения 
 

№ Показатели Сума 

1 
Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 01 
(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 01, съгласно 
номенклатурата)  

 

2 Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.1 в полза на лица с код 01 (до 10% от 
сумата по ред 6.1 от част V на декларацията)  

3 
Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 02  
(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 02, съгласно 
номенклатурата) 

 

4 Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.2 в полза на лица с код 02 (до 50% от 
сумата по ред 6.1 от част V на декларацията)  

5 
Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 03 
(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 03, съгласно 
номенклатурата) 

 

6 Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.3 в полза на лица с код 03 (до 15% от 
сумата по ред 6.1 от част V на декларацията)  

7 
Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 04 
(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 04, съгласно 
номенклатурата) 

 

8 
Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл.31, ал.5  
(сборът от сумите по ред 2, ред 4, ред 6 и ред 7 се редуцира до 65% от сумата по ред 6.1 от 
част V на декларацията) 

 

Код Номенклатура на лицата, в чиято полза е извършено дарение 

01 

здравни и 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 и домове за медико-социални грижи за деца съгласно Закона 
за лечебните заведения; 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 хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в 
полза на Агенцията за хората с увреждания; хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях; лица, 
пострадали при бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, или на семействата им; Българския Червен кръст; 
социално слаби лица; деца с увреждания или без родители; културни институти или 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 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, както и на наркозависими лица за тяхното лечение; детския 
фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ) 

02 Център „Фонд за лечение на деца‖ и Център за асистирана репродукция  
03 безвъзмездно предоставена помощ по реда и при условията на Закона за меценатството 

04 дарения на компютри и периферни устройства за тях, произведени до една година преди датата на дарението, в полза на 
български училища, включително висши училища 

Забележка: Тази номенклатура е приложима и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на изброените в нея  лица, 
установени в или граждани на друга държава - членка на ЕС, или в друга  държава - страна по Споразумението за ЕИП (Вж. чл. 31, ал. 
7 от ЗКПО). 

 

Част ІІІ – Признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за стипендии 
 

№ Показатели Сума/брой 

1 Размер на признатите за данъчни цели за годината счетоводни разходи за стипендии по реда на 
чл. 177а, ал. 1 от ЗКПО  

2 Брой ученици/студенти, в полза на които са извършени разходите за стипендии  
 
 
Подпис на  
представляващия:       
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Указания  
 

І. По отношение на данъчното облекчение под формата на минимална помощ 
1. За целите на попълване на ред 1 и 2 от справка 2 от част І следва да се има предвид, че на основание чл. 188, ал. 5 от ЗКПО 

преотстъпеният данък, инвестиран в активите по ал. 3 от същия член, се натрупва: 
а) до праговете, определени в ал. 1 и 2, с друга минимална помощ, предоставена съгласно Регламент (ЕО) № 1407/2013 на 

Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към 
помощта de minimis, и с минимална помощ, предоставяна съгласно други регламенти за помощ de minimis; 

б) до прага, установен в Регламент (ЕС) № 360/2012 на Комисията от 25 април 2011 г. относно прилагането на членове 107 и 108 
от Договора за функционирането на Европейския съюз към минималната помощ (de minimis) за предприятия, предоставящи услуги от общ 
икономически интерес (OB, L 114/8 от 26 април 2012 г.), с минимална помощ, предоставена по този регламент; 

в) до максимално допустимия интензитет на съответната държавна помощ, одобрена с решение на Европейската комисия или 
получила разрешение по чл. 9 от Закона за държавните помощи за тези активи. 

2. За целите на попълване на ред 3 от справка 2 от част І следва да се има предвид определението, дадено в § 1, т. 71 от ДР 
на ЗКПО, съгласно което „едно и също предприятие" е предприятие по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията 
от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de 
minimis. 

По смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕС) № 1407/2013 за целите на настоящия регламент „едно и също предприятие“ означава 
всички предприятия, които поддържат помежду си поне един вид от следните взаимоотношения:  

а) дадено предприятие притежава мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците в друго предприятие;  
б) дадено предприятие има право да назначава или отстранява мнозинството от членовете на административния, управителния 

или надзорния орган на друго предприятие;  
в) дадено предприятие има право да упражнява доминиращо влияние спрямо друго предприятие по силата на договор, сключен 

с това предприятие, или на разпоредба в неговия устав или учредителен акт;  
г) дадено предприятие, което е акционер или съдружник в друго предприятие, контролира самостоятелно, по силата на 

споразумение с останалите акционери или съдружници в това предприятие, мнозинството от гласовете на акционерите или съдружниците 
в това предприятие.  

Предприятия, поддържащи едно от взаимоотношенията, посочени в алинея първа, букви а) — г), посредством едно или няколко 
други предприятия, също се разглеждат като едно и също предприятие. 

3. На основание чл. 188, ал. 4 от ЗКПО, когато с определения за преотстъпване данък за годината ще се превиши съответният 
праг по ал. 1 и 2, данъчно задълженото лице, в т.ч. данъчно задължените лица, които са едно и също предприятие, не могат да ползват 
преотстъпване за целия размер на данъка, определен за преотстъпване. 

4. Повече информация по отношение на минималната помощ може да бъде намерена на интернет страницата на Министерство 
на финансите в рубриката „Държавни помощи― на адрес: www.minfin.bg. 

  
ІІ. По отношение на данъчното облекчение под формата на държавна помощ за регионално развитие  
За целите на попълване на справки 3 и 4 от част І следва да се има предвид, че съгласно § 14 от ПЗР на ЗИДЗКПО (обн., ДВ, 

бр. 100 от 2013 г.; изм., бр. 105 от 2014 г., бр. 22 от 2015 г. и бр. 95 от 2015 г.) данъчното облекчение по чл. 184, представляващо 
държавна помощ за регионално развитие, може да се прилага за проекти за първоначална инвестиция, които са започнали след 
влизането в сила на схемата за държавна помощ и след подаването на формуляр за кандидатстване за помощ, но преди 1 януари 2021 г.  
(вж. Решение C(2015) 6174 от 14.09.2015 г. на Европейската комисия относно „Държавна помощ SA.39869 (2014/N) — България. Схема за 
освобождаване от корпоративен данък съгласно член 184 от Закона за корпоративното подоходно облагане―).  

 
ІІІ. По отношение на данъчното облекчение под формата на държавна помощ за земеделски стопани 
За целите на попълване на ред 1 от справка 5 от част I следва да се има предвид, че на основание чл. 182, ал. 5, т. 2 от ЗКПО 

данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, не се прилага по отношение на: големи предприятия. 
Съгласно § 1, т. 74 от ДР на ЗКПО "големи предприятия" за целите на чл. 189б са предприятия, които не отговарят на критериите, 
определени в приложение I на Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории 
помощи в секторите на селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 
107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията (ОВ, L 193/1 
от 1 юли 2014 г.). Според чл. 2, т. 1 от Приложение I „Определение за микро-, малки и средни предприятия― на Регламент 702/2014 
категорията на микро-, малките и средните предприятия обхваща предприятията, в които работят по-малко от 250 души, чийто годишен 
оборот не надхвърля 50 млн. евро и/или чието годишно балансово число не надхвърля 43 млн. евро.При определяне на тези показатели 
следва да се имат предвид и правилата, регламентирани в останалите разпоредби на Приложение І с оглед на това, че § 1, т. 74 от ДР на 
ЗКПО препраща към цялото Приложение І, а не само към чл. 2 от същото. В чл. 3 от Приложение І са посочени видовете предприятия, 
които са взети предвид при определяне на числеността на персонала и финансовите показатели (по чл. 2), а именно: „самостоятелно 
предприятие―, „предприятия партньори― и „свързани предприятия―. При това положение, ако са налице хипотезите за „предприятия 
партньори― или „свързани предприятия―, се изследва числеността на персонала и финансовите показатели за цялата група, а не само за 
предприятието, желаещо да преотстъпва корпоративен данък. 
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Образец 1012 

Приложение № 2 
за печалби (доходи), обложени в чужбина, за  които се прилага  

метод за избягване на двойното данъчно облагане  
 

ЕИК по ЗТР/ЕИК по 
БУЛСТАТ 

          
Данъчна година 

    
 

Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО. Приложението 
се попълва и подава само когато е налице място на стопанска дейност в чужбина и/или са получени 

доходи от източници в чужбина и са приложени методи за избягване на двойното данъчно облагане. В 
тези случаи то се подава заедно с годишната данъчна декларация (образец 1010). 

 
 

СПРАВКА 1 – Определяне на дължимия годишен корпоративен данък при прилагане на метода 
„освобождаване с прогресия” и/или методи на данъчен кредит 

 
№ ПОКАЗАТЕЛИ  ШИФЪР СУМА 

1 ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ от източници в чужбина, за които се 
прилага методът “Освобождаване с прогресия”  

1.1 Данъчна печалба  1001  
1.2 Данъчна загуба 1002  

2 
ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА КОРПОРАТИВНИЯ 
ДАНЪК при прилагане на метода ”Освобождаване с прогресия”  
(р. 9.1 или р. 9.2 от част V на образец 1010 - р. 1.1 - р.1.2)  
В случай че получената разлика е отрицателна величина, на този ред се записва нула.   

2000  

3 ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК при прилагане на 
метода”Освобождаване с прогресия” (р. 2 х 10 %)  3000  

4 РАЗМЕР НА ПРИЗНАТИЯ ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ЗА УДЪРЖАНИЯ ДАНЪК В 
ЧУЖБИНА 4000  

5 
ПОЛАГАЩ СЕ КОРПОРАТИВЕН ДАНЪК, намален с размера на удържания в 
чужбина данък, за който е признат данъчен кредит  
(р. 11 от част V на образец 1010 или р. 3 – р. 4)  

5000  

Сумата на данъчната загуба на ред 1.2 от тази справка или на ред 9.2 от част V на образец 1010 се посочва в абсолютна стойност на 
посочените редове, но участва със знак  минус при изчисленията, предвидени на ред 2. Пример: На ред 9.2 от част V на образец 1010 е 
посочена данъчна загуба в размер на 100 ед., на ред 1.2 от тази справка е посочена данъчна загуба в размер на 200 ед. Сумата на ред 2 
се определя по следния начин: - 100 – (- 200) = - 100 + 200 = 100 ед. 
 

СПРАВКА 2 – Данни за печалби (доходи), обложени в чужбина при прилагане на метода 
„освобождаване с прогресия” и/или методи на данъчен кредит 

 

№ 
по 

ред 
Държава Вид доход 

Приложен метод Брутен размер 
на 

дохода/прихода 
от съответната 

държава 

Данъчен 
финансов 

резултат от 
съответната 

държава 

Дължим 
данък по 

ЗКПО 

Платен 
данък в 
чужбина 

Размер на 
данъчния 

кредит 
Освобожда-

ване с 
прогресия 

Данъчен 
кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.          
2.          
3.          
4.          
5. Всичко: х х х х х    

В колона 7 на таблицата се записва данъчният финансов резултат, реализиран в съответната държава и формиран съгласно 
българското вътрешно законодателство. 
Размерът на данъчния кредит, посочен на ред 5 в колона 10, не може да превишава сумата, посочена на ред 11 от част V на образец 
1010, съответно на ред 3 от справка 1 на това приложение.  
 
 
 
 
Подпис на  
представляващия:       
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УКАЗАНИЯ  
за попълване и подаване на годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО 

 
Кой подава декларацията 

 Декларацията се подава от:  
1. местните юридически лица – търговски дружества, които подлежат на облагане с корпоративен данък и/или с 

данък върху разходите; 
2. местните юридически лица, които не са търговци – само в случаите, когато осъществяват сделки по чл. 1 от 

Търговския закон и/или отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество и/или са данъчно задължени за данък 
върху разходите по чл. 204, т. 2 от ЗКПО. 

3. чуждестранните юридически лица, когато осъществяват стопанска дейност в страната чрез място на стопанска 
дейност. 

 Съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗКПО неперсонифицираните дружества и осигурителните каси, създадени на основание 
чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване, се приравняват на юридически лица.  

 Местните търговски дружества и местните неперсонифицирани дружества попълват и подават данъчната 
декларация, независимо от това дали през съответната данъчна година са извършвали стопанска дейност. В случай че 
не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (вж. § 1, т. 30 от ДР на ЗСч), тези лица следва 
да подадат образец 1010а. 

 Годишна декларация по чл. 92 от ЗКПО не подават данъчно задължените лица, когато подлежат на облагане 
само с алтернативни данъци за съответната дейност, посочена в Част  пета от закона. Това са  бюджетните 
предприятия, организаторите на някои видове хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на кораби. 
Съгласно чл. 218, ал. 2 от ЗКПО организаторите на хазартни игри и лицата, извършващи дейност от опериране на 
кораби, се облагат с корпоративен данък за всички останали дейности извън подлежащите на облагане с алтернативен 
данък. В този случай те подават годишната данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО – за дейността си, подлежаща на 
облагане с корпоративен данък. 

 Годишна декларация по чл. 92 от ЗКПО не подават данъчно задължените лица, които не се облагат с 
корпоративен данък на основание чл. 174, 175, 176 и 176а от ЗКПО, освен в случаите по чл. 207, ал. 2 от същия закон, 
когато лицата са данъчно задължени за данъка върху социалните разходи, предоставени в натура и/или за данъка 
върху разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с използване на персонал и дължат 
такива данъци за съответната година.  

 На основание чл. 217, ал. 1 от ЗКПО с  тази декларация се декларира и дължимият данък върху разходите.  
 В случаите по чл. 218, ал. 2 от ЗКПО, когато  данъчно задълженото лице трябва да подава както тази 

декларация, така и друга годишна декларация, то следва да декларира само в настоящата декларация: 
а) данъка върху разходите; 
б) избора за облагане на разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с 
използване на персонал; 
в) идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранно юридическо лице, 

извършващо стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност; 
г) данни за съставителя на годишния финансов отчет. 
В случай че посочените данни са декларирани както в настоящата декларация, така и в друга годишна данъчна 

декларация, се вземат предвид данните, декларирани в настоящата декларация. 
 

Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък 
 Годишната данъчна декларация се подава и дължимият корпоративен данък се внася в срок до 31 март на 

следващата календарна година. 
 

Място и начин на подаване 
 Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в 

териториалната дирекция на НАП по регистрация.  
 Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път /чрез интернет с 

електронен подпис/. 
 Когато декларацията се подава лично или чрез пълномощник, подаващият декларацията следва да удостовери 

самоличността си и/или представителната си власт (чл. 99, ал. 4 от ДОПК). При подаване на декларацията чрез 
пълномощник, не се изисква пълномощното да бъде нотариално заверено. 

 Съгласно чл. 92, ал. 5 от ЗКПО данъчно задължено лице, което подаде годишна данъчна декларация и годишен 
отчет за дейността до 31 март на следващата година по електронен път и внесе корпоративния данък в същия срок, 
може да ползва отстъпка в размер 1 на сто от дължимия годишен корпоративен данък, но не-повече от 1000 лв.   

 
Задължение за подаване на годишен отчет за дейността  

 На основание чл. 92, ал. 3 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността. 
Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката 
(статистическия отчет). 

 Съгласно чл. 92, ал. 4  от ЗКПО годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които през 
данъчния период не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството (вж. § 1, т. 30 от ДР на ЗСч). 

 
Подаване на декларация в случаите на преобразуване на дружества, преустройство на кооперативни 

организации или прекратяване, закриване или образуване на държавни предприятия  по чл.62 от Търговския 
закон 

При прекратяване на преобразуващо се дружество, кооперация или място на стопанска дейност на чуждестранно 
лице новоучредените или приемащите дружества подават данъчна декларация за корпоративния данък за последния 
данъчен период на преобразуващото се дружество в 30-дневен срок от датата на преобразуването на основание чл. 
117 от ЗКПО. В този случай на ред 1.2 от Част І на образец 1010/1010а се отбелязва чл. 117, ал. 1. 
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Подаване на декларация в случаите на прекратяване с ликвидация или с обявяване в несъстоятелност 
или при прекратяване на дейността на място на стопанска дейност, или при прекратяване на 

неперсонифицирано дружество или осигурителна каса 
Съгласно чл. 159 от ЗКПО към датата на вписването в търговския регистър на прекратяването се дължи 

корпоративен данък. Същият се определя на базата на данъчната печалба за периода от началото на годината до 
датата на вписване на прекратяването, като при определянето му се приспадат внесените авансови вноски от началото 
на годината до датата на вписване на прекратяването.  

 
 
На основание чл. 160, ал. 1 от ЗКПО дължимият корпоративен данък по чл. 159 се декларира и внася в 30-дневен 

срок от датата на вписване на прекратяването. В този случай на ред 1.2 от Част І на образец 1010/1010а се отбелязва 
чл. 160, ал. 1. 

На основание чл. 162 от ЗКПО за последния данъчен период на лицата, прекратени с ликвидация или с обявяване 
в несъстоятелност или при прекратяване на дейността на място на стопанска дейност, или при прекратяване на 
неперсонифицирано дружество или осигурителна каса, се подава декларация по реда и в сроковете, предвидени в  
посочената разпоредба и в чл. 164 от същия закон. В този случай на ред 1.2 от Част І на образец 1010/1010а се 
отбелязва чл. 162 или чл. 164. 

 
Печалби и доходи от източници в чужбина 

 Когато не се прилагат разпоредбите на международен договор, данъчно задължените лица имат право на  
данъчен кредит съгласно ЗКПО за всеки подобен на корпоративния или наложен вместо него данък, платен в чужбина.  

 Когато не се прилагат разпоредбите на международен договор, данъчно задължените лица имат право на 
данъчен кредит съгласно ЗКПО за данъка, наложен в чужбина, върху брутния размер на доходите от дивиденти, лихви, 
авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения за технически услуги и наеми, произхождащи от 
чуждестранни източници. 

 Размерът на данъчния кредит се определя за всяка държава поотделно и се ограничава до размера на 
българския данък върху тези печалби и доходи. 

 При определяне на данъчната си печалба и/или на дължимия корпоративен данък, местните за България 
юридически лица имат право да ползват метод за избягване на двойното данъчно облагане, предвиден във влязла в 
сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО). 

 Данъчно задължените лица, ползващи данъчен кредит по реда на ЗКПО или СИДДО, заедно с настоящата 
декларация представят доказателства за размера на внесените в чужбина данъци. Това изискване не се прилага за 
печалби/доходи от източници в чужбина, по отношение на които в СИДДО е предвиден метод за избягване на двойното 
данъчно облагане „освобождаване с прогресия”. 

 
Попълване на декларацията 

 Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак. 
 

Правила за попълване на отделни части на декларацията 
ОБРАЗЕЦ 1010, Част IІI: 
 На ред 1 като основна се посочва дейността, извършвана от предприятието, която има най-голям относителен 

дял в приходите от продажби.  Кодът и наименованието са според  Класификация на икономическите дейности – КИД-
2008 (4-ти знак), която е на разположение в териториалните поделения на НАП. В интернет страниците на НАП – 
www.nap.bg  и НСИ -  www.nsi.bg  могат да се намерят и указания за използването на КИД-2008. Попълненият тук код 
може да се различава от кода, който се попълва/ползва в някои от декларациите за социално и здравно осигуряване. 
Причината за разликата е, че в тях се ползва различен критерий за определяне на основната икономическа дейност, а 
именно – дейността, в която са заети най-много лица, работещи по трудово правоотношение. 

 При дадени положителни отговори на ред 4 или ред 5, следва да попълните съответните части на 
декларацията, както и приложение № 1. Приложение № 1 не се попълва, когато се ползва намаление на счетоводния 
финансов резултат по реда на чл. 177 от ЗКПО. 

 
ОБРАЗЕЦ 1010, Част V: 
 На редове 1 и 2 от част V юридическите лица с нестопанска цел попълват данните от съставения съгласно 

изискванията на СС 1 - Представяне на финансови отчети, отчет за приходите и разходите за стопанската им дейност, 
който се съставя в съответствие с разпоредбите на т. 8.2. от СС 9 - Представяне на финансовите отчети на 
предприятия с нестопанска цел. 

 На редове 4 и 5 се посочват счетоводните приходи, съответно разходи, които  се изключват при определяне на 
счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване, както следва: приходи/разходи от дейности, подлежащи на 
облагане с алтернативен данък; приходи/разходи от дейности, освободени от облагане по силата на закон или 
международен договор, с изключение на тези, за които се прилага „освобождаване с прогресия“; други 
приходи/разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване. 

 
ОБРАЗЕЦ 1010, Част VІ: 
 Ред 1 се попълва, когато лицата са свързани към момента на признаване (начисляване) на прихода съгласно 

счетоводното законодателство.  
 Ред 2 се попълва, когато лицата са свързани към момента на признаване (начисляване) на разхода съгласно 

счетоводното законодателство.  
 Ред 3 се попълва, когато лицата са свързани към 31 декември на съответната година. На този ред се посочва 

салдото (остатъка) на всички вземания (по  смисъла на счетоводното законодателство) от свързани лица. 
 Ред 4 се попълва, когато лицата са свързани към 31 декември на съответната година. На този ред се посочва 

салдото (остатъка) на всички задължения (по  смисъла на счетоводното законодателство) към свързани лица. 
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1268 
от 19 декември 2016 г.

На основание чл. 7 във връзка с чл. 239, ал. 1 и 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане 
утвърждавам образец на Декларация по чл. 239, ал. 1 и 2 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност 
от игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга електронна съобщителна 
услуга, съгласно приложението.

Министър: 
Вл. Горанов

  

 

 

Образец 1053 

 
по чл. 239, ал. 1 и 2 от ЗКПО 

за данъка върху хазартната дейност от игри, при които 
залогът за участие е чрез цената на телефонна или друга 

електронна съобщителна услуга 
 
 

Попълва се от приходната администрация 

Териториална дирекция на НАП  

Входящ № и дата                                                                                                                            / 20…. г. 

Орган по приходите,  
приел декларацията 

 
 

/име и фамилия, подпис/ 
 

  
 
 

 
ЧАСТ І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА  

1. Декларацията се подава от:   
1.1. организатор на хазартните игри (на основание чл. 239, ал. 1 от ЗКПО)                                                        

1.2. оператор на телефонна или друга електронна съобщителна 
услуга (на основание чл. 239, ал. 2 от ЗКПО)                                                                                                                        

2. Отчетен период 
(месец на провеждане на игрите) 

месец година 
      

 

ВАЖНО! Ако вече сте подали данъчна декларация за посочения период, но искате да направите корекции в нея, е 
необходимо да подадете нова данъчна декларация, в която се съдържат всички данни за периода, а не само тези които 
променяте. Корекции в декларацията може да правите в срока за подаването ѝ. 

 
ЧАСТ ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ 

1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ 2. Наименование (посочете  наименованието съгласно акта за възникване)  
           
3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в 
България 
(ако сте отбелязали с „Х“ и сте организатор на хазартни игри, попълнете част ІV в 
първата подадена декларация за съответната година) 

3.1. Наименование 
 
 

4.
 С

ед
ал

ищ
е 

и 
ад

ре
с 

на
 

уп
ра

вл
ен

ие
 4.1.Държава 

 
 

4.2. Област 4.3. Община 4.4. Населено място (гр./с.) 
 

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  4.6. пощенски код 

   
 

 

5.
 А

др
ес

 з
а 

 
ко

ре
сп

он
де

нц
ия

 

Адресът съвпада с 
този по т. 4   
(ако сте отбелязали с „Х”, 
не попълвайте тази точка) 

5.1. Държава 5.2. Област  5.3. Община 5.4. Населено място (гр./с.) 
 

   5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

5.6. пощенски код 
    

6.
 З

а 
 

ко
н-

 
та

кт
  

к 

6.1. Телефон 6.2. е-mail 

7.
 Д

ан
ни

 з
а 

 
пр

ед
ст

ав
- 

ля
ва

щ
ия

 7.1. Име, презиме, фамилия 
 

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

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация. 

 
ЧАСТ ІІІ – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДАНЪКА  

 
1. Данъчна основа  
2. Данъчна ставка 15 % 
3. Дължим данък (р. 1 х р. 2)  
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Част ІV – Идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранно 
юридическо лице, извършващо стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност 

 

(Тази част се попълва от организаторите на хазартни игри в първата декларация за съответната година на основание чл. 239, ал. 3 от ЗКПО. Не 
се посочват идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на 

тяхното участие, когато размерът на това участие е под 10 на сто.) 
 

1. Име/наименование  2. Идентификационен номер в държавата,  
на която лицето е местно 

 
  

3. Адрес в държавата, на която собственикът, акционерът или съдружникът е местно лице 
3.1.Държава  3.2. Населено място (гр./с.) 3.3.Област/район 

 
 

3.4. Пощенски код 
 

3.5. Улица 
 

3.6. № 3.7. Етаж  3.8. Ап. 3.9. Квартал 
 
 

4. Размер на участието (в %) % 
При повече от един собственик, акционер или съдружник, попълнете допълнителна справка в същата форма.  

 
 
 
 

 

Дата 
ден месец година Подпис на   

представляващия:          

 
 
 
 
 
 

УКАЗАНИЯ  
за попълване и подаване на декларацията 

 

Кой подава декларацията 
 Декларацията се подава от: 

1.  организаторите на хазартните игри, при които залогът за участие е чрез цената на телефонна или 
друга електронна съобщителна услуга; 

2. операторите на телефонната или друга електронна съобщителна услуга. 
 

Срок за подаване на декларацията 
 Декларацията се подава в срок до 10-о число на месеца, следващ месеца на провеждането на игрите. 
 

Място и начин на подаване 
 Декларацията се подава в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на 
регистрация на организатора на хазартните игри, съответно на оператора на телефонната или друга 
електронна съобщителна услуга. 
 Декларацията може да се подаде и чрез лицензиран пощенски оператор или по електронен път /чрез интернет 
с електронен подпис/. 
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1269 
от 19 декември 2016 г.

На основание чл. 7 във връзка с чл. 219, ал. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане  
утвърждавам образец на Годишна данъчна декларация по чл. 219 ЗКПО за дължимия данък върху при-
ходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта съгласно приложението.

Министър: 
Вл. Горанов

 

     
 

 

Образец 1050 
 

 
по чл. 219  

от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни 
и спомагателни дейности по смисъла на Закона за 

хазарта  
 

 
 

 

 
 

Част І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА  
1. Период, за който се подава декларацията 
Посочете съответния данъчен период, за който се отнася  декларацията  

от дата  до дата  
2. Вх. № и дата на годишния отчет за дейността Вх.№                                                                                    / 20……..г. 
На основание чл. 219 от ЗКПО данъчно задължените лица по глава тридесет и втора подават годишен отчет за дейността в срок до 31 март на следващата 
година. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическият отчет). 

 
Част ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ 

1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ 2. Наименование (посочете  наименованието съгласно акта за възникване)  
           
3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в 
България ( отбележете с „х”) 

3.1. Наименование 
 
 

4.
 С

ед
ал

ищ
е 

и 
ад

ре
с 

на
 

уп
ра

вл
ен

ие
 4.1.Държава 

 
 

4.2. Област 4.3. Община 4.4. Населено място (гр./с.) 
 

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  4.6. пощенски код 

   
 

 

5.
 А

др
ес

 з
а 

 
ко

ре
сп

он
де

нц
ия

 

Адресът съвпада с 
този по т. 4   
(ако сте отбелязали с „Х”, 
не попълвайте тази точка) 

5.1. Държава 5.2. Област  5.3. Община 5.4. Населено място (гр./с.) 
 

   5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

5.6. пощенски код 
    

6.
 З

а 
 

ко
н-

 
та

кт
  

к 

6.1. Телефон 6.2. е-mail 

7.
 Д

ан
ни

 з
а 

 
пр

ед
ст

ав
- 

ля
ва

щ
ия

 7.1. Име, презиме, фамилия 
 

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

8.
 Д

ан
ни

 з
а 

  с
ъ

ст
ав

ит
ел

я 
на

 г
од

иш
ни

я 
 

ф
ин

ан
со

в 
от

че
т 

 

Съставител на годишния финансов отчет е: 

8.1. Физическо  
лице 

8.1.1. Име, презиме, фамилия 8.1.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от 
регистъра на НАП 

8.1.3. Вид на правоотношението със 
съставителя 

           трудово облигационно 

8.2. Счетоводно  
предприятие 

8.2.1. Наименование 8.2.2. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ 
           

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация. 

 
Част ІІІ – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК 

1. Данъчна основа  

2. Данъчна ставка 12 % 
3. Дължим данък (р.1 х р.2)  
 

 
 

Попълва се от приходната администрация Попълва се от данъчно задълженото лице 

Териториална 
дирекция на НАП   Данъчна година >>     

Входящ № и дата  ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна 
декларация за посочения период, но искате да 
направите корекции в нея, е необходимо да 
подадете нова данъчна декларация, в която се 
съдържат всички данни за периода, а не само тези 
които променяте. Корекции в декларацията може 
да правите в срока за подаването ѝ. 

Орган по приходите,  
приел декларацията 

 
 
 
 

/собствено и фамилно име, подпис/ 
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Част ІV – ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ 
(Тази част се попълва на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО.  

Тази част не се попълва, когато данъчно задълженото лице извършва и друга дейност, която съгласно чл.218, ал.2 
от ЗКПО се облага с корпоративен данък. В този случай следва да попълните част VІІІ от годишната данъчна 
декларация по чл.92 от ЗКПО, в т.ч. и за данъка върху разходите, дължим във връзка с дейността, облагаема с 

алтернативен данък по реда на Глава тридесет и четвърта от ЗКПО.) 
 

№  Вид разход Данъчна основа Данъчна 
ставка 

Дължим 
данък 

Необлагаеми 
разходи 

1 2 3 4 5 6 

1 По чл. 204, ал. 1, т. 2 - социални разходи, 
предоставени в натура  

 10 %   

2 
По чл. 204, ал. 1, т. 4 – разходи в натура, 
свързани с предоставени за лично ползване 
активи и/или с използване на персонал 

 
10 % 

 
Х 

В колона 6 се посочва размерът на необлагаемите социални разходи. 
 

Част V – Деклариране на избор за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в 
натура 

  (Разходи в натура са тези по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО. Тази част се попълва на основание чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с чл. 217, ал. 3 от ЗКПО) 

Когато не е попълнена тази част, облагането на доходите в натура се извършва по реда на ЗДДФЛ. 
 

1. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 2016 г. Да   
2. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 2017 г. Да   
Забележка: Ред 1 се попълва както от лицата, които упражняват правото си на избор за цялата 2016 г. на основание § 13, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗКПО, така и от лицата, които 
упражняват правото си на избор за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г. на основание § 13, ал.2 във връзка с § 19, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗКПО (ДВ, бр. 75/27.09.2016 г.). 

 
 
 
 

Дата 
ден месец година Подпис на                     

представляващия:            
 
 

УКАЗАНИЯ  
за попълване и подаване на декларацията 

 
Кой подава декларацията 

 Декларацията се подава от организаторите на хазартни игри, които са данъчно задължени лица по чл.236 от ЗКПО. 
 На основание чл.217, ал.1 от ЗКПО с тази декларация се декларира и дължимият данък върху разходите.  
 В случаите по чл. 218, ал. 2 от ЗКПО, когато  данъчно задълженото лице трябва да подава както тази декларация, 
така и годишна данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, то следва да декларира само в декларацията по чл. 92: 

а) данъка върху разходите; 
б) избора за облагане на разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с използване 

на персонал; 
в) идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранно юридическо лице, 

извършващо стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност; 
г) данни за съставителя на годишния финансов отчет. 
В случай че посочените данни са декларирани както в настоящата декларация, така и в годишната данъчна 

декларация по чл. 92 от ЗКПО, се вземат предвид данните, декларирани в декларацията по чл. 92. 
 

 
Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък 

 Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата календарна година. 
 Дължимият данък се внася в срок до 31 март на следващата календарна година. 
 

Задължение за подаване на годишен отчет за дейността 
 На основание чл. 219 от ЗКПО данъчно задължените лица по глава тридесет и втора подават годишен отчет за 
дейността в срок до 31 март на следващата година. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е 
този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическият отчет). 
 

Попълване на декларацията 
 Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак. 
 

Място и начин на подаване 
 Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната 
дирекция на НАП по регистрация.  
 Декларацията може да се подаде и чрез  лицензиран пощенски оператор или по електронен път (чрез интернет с 
електронен подпис). 
 Когато декларацията се подава лично или чрез пълномощник, подаващият декларацията следва да удостовери 
самоличността си и/или представителната си власт (чл. 99, ал. 4 от ДОПК). При подаване на декларацията чрез 
пълномощник не се изисква пълномощното да бъде нотариално заверено. 
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1270 
от 19 декември 2016 г.

На основание чл. 7 във връзка с чл. 246 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърж-
давам образец на Данъчна декларация по чл. 246 ЗКПО за данъка върху хазартната дейност от игри 
с игрални автомати и игри в игрално казино съгласно приложението.

Министър: 
Вл. Горанов 

 

 

Образец 1055 

 
по чл.246  от ЗКПО  

за данъка върху хазартната дейност от игри с игрални 
автомати и игри в игрално казино  

 
 

Попълва се от приходната администрация 

Териториална дирекция на НАП  

Входящ № и дата                                                                                                                            / 20…. г. 

Орган по приходите,  
приел декларацията 

 
 

/име и фамилия, подпис/ 
 

  
 
 

 
ЧАСТ І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА 

Период, за който се подава 
декларацията (отбележете с „Х” 
съответното тримесечие, за което се 
отнася декларацията) 

 
І тримесечие 

 
ІІ тримесечие 

 
ІІІ тримесечие 

 
ІV тримесечие 

ВАЖНО! Ако вече сте подали данъчна декларация за посочения период, но искате да направите корекции в нея, е 
необходимо да подадете нова данъчна декларация, в която се съдържат всички данни за периода, а не само тези 
които променяте. Корекции в декларацията може да правите в срока за подаването ѝ. 

 
ЧАСТ ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ 

1.ЕИК по БУЛСТАТ/Идентификационен № 
по ЗТР 2. Наименование (посочете  наименованието съгласно акта за възникване)  
           
3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в 
България (ако сте отбелязали с „Х“, попълнете част ІІІ в първата подадена 
декларация за съответната година) 

3.1. Наименование 
 
 

4.
 С

ед
ал

ищ
е 

и 
ад

ре
с 

на
 

уп
ра

вл
ен

ие
 4.1.Държава 

 
 

4.2. Област 4.3. Община 4.4. Населено място (гр./с.) 
 

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  4.6. пощенски код 

   
 

 

5.
 А

др
ес

 з
а 

 
ко

ре
сп

он
де

нц
ия

 

Адресът съвпада с 
този по т. 4   
(ако сте отбелязали с „Х”, 
не попълвайте тази точка) 

5.1. Държава 5.2. Област  5.3. Община 5.4. Населено място (гр./с.) 
 

   5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

5.6. пощенски код 
    

6.
 З

а 
 

ко
н-

 
та

кт
  

к 

6.1. Телефон 6.2. Факс 6.3. E-mail 6.4. Интернет страница 

 7
. Д

ан
ни

 з
а 

 п
ре

дс
та

в-
 

ля
ва

щ
ия

 7.1. Име, презиме, фамилия 
 
 

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

          

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация. 

 
Част ІІІ – Идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в 

чуждестранно юридическо лице, извършващо стопанска дейност в страната чрез място на 
стопанска дейност 

 

(Тази част се попълва в първата декларация за съответната година на основание чл. 246, ал. 3 от ЗКПО. Не се посочват 
идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за 

размера на тяхното участие, когато размерът на това участие е под 10 на сто.) 

 

 

1. Име/наименование  2. Идентификационен номер в държавата,  
на която лицето е местно 

 
  

3. Адрес в държавата, на която собственикът, акционерът или съдружникът е местно лице 
3.1.Държава  3.2. Населено място (гр./с.) 3.3.Област/район 

 
 

3.4. Пощенски код 
 

3.5. Улица 
 

3.6. № 3.7. Етаж  3.8. Ап. 3.9. Квартал 
 
 

4. Размер на участието (в %) % 
При повече от един собственик, акционер или съдружник, попълнете допълнителна справка в същата форма.  
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1271 
от 19 декември 2016 г.

На основание чл. 7 във връзка с чл. 252 от Закона за корпоративното подоходно облагане утвърж-
давам образец на Годишна данъчна декларация по чл. 252 ЗКПО за дължимия данък върху приходите 
на бюджетните предприятия съгласно приложението.

Министър: 
Вл. Горанов

 

 
 

     
 

 

Образец 1040 
 

 
по чл. 252 от ЗКПО за дължимия данък върху 

приходите на бюджетните предприятия  
 
 
 
 
 
 

 
 

Част І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ 
1. Период, за който се подава декларацията 
Посочете съответния данъчен период, за който се отнася  декларацията  от дата  до дата  
2. Получени приходи от източници в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно 
облагане  (отбележете с „Х”).  

 Да 
 Не 

3. Община  Да 
 Не 

 
4. Вх. № и дата на годишния отчет за дейността 

 
Вх.№                                                                               / 20……..г. 

Забележка: При даден отговор “да” на ред 2,  следва да попълните Справка 1. 
Относно  ред 4: На основание чл. 252, ал. 2  от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. Съгласно § 1, т. 56 от ДР на 
ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическият отчет). 

 

 
 

Част ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ 
1.ЕИК по БУЛСТАТ/Идентификационен 
№ по ЗТР 2. Наименование (посочете  наименованието съгласно акта за възникване)  
           

3.
 С

ед
ал

ищ
е 

и 
ад

ре
с 

на
 

уп
ра

вл
ен

ие
 

3.1.Държава 
 

3.2. Област 3.3. Община 3.4. Населено място (гр./с.) 
 

3.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  3.6. пощенски код 

   
 

 

4.
 А

др
ес

 з
а 

 
ко

ре
сп

он
де

нц
ия

 Адресът съвпада с 
този по т. 3   
(ако сте отбелязали с „Х”, 
не попълвайте тази точка) 

4.1. Държава 4.2. Област  4.3. Община 4.4. Населено място (гр./с.) 
 

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

4.6. пощенски код 
    

5.
 З

а 
 

ко
нт

ак
т 5.1. Телефон 

 
 

5.2. Факс 5.3. E-mail 5.4.  Интернет страница 

6.
 Д

ан
ни

 з
а 

 
пр

ед
ст

ав
- 

ля
ва

щ
ия

 6.1. Име, презиме, фамилия 
 
 

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

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация. 
 
 

 
 
 
 

Попълва се от приходната администрация Попълва се от данъчно задълженото лице 

Териториална 
дирекция на НАП   Данъчна година >>     

Входящ № и дата  ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна 
декларация за посочения период, но искате да 
направите корекции в нея, е необходимо да 
подадете нова данъчна декларация, в която се 
съдържат всички данни за периода, а не само тези 
които променяте. Корекции в декларацията може 
да правите в срока за подаването ѝ. 

Орган по приходите,  
приел декларацията 

 
 
 
 

/собствено и фамилно име, подпис/ 
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Част ІІІ- ДАННИ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК 
 

№ по 
ред ПОКАЗАТЕЛИ СУМА 

1 2 3 
1 Приходи от сделки по  чл.1 от ТЗ, в т.ч.:  

1.1 - приходи от отдаване под наем на недвижимо и движимо имущество  
1.2 - всички останали  
2 Приходи от сделки по  чл.1 от ТЗ, за които се прилага метод “освобождаване с прогресия”, 

в т.ч.:  

2.1 - приходи от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, за които се прилага 
метод “освобождаване с прогресия”  

2.2 - всички останали приходи, за които се прилага метод “освобождаване с прогресия”  
3 Приходи от сделки по  чл.1 от ТЗ, подлежащи на облагане при прилагане на метод 

“освобождаване с прогресия” (ред 1 – ред 2), в т. ч.:  

3.1 - приходи от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, подлежащи на 
облагане, при прилагане на метод “освобождаване с прогресия” (ред 1.1 – ред 2.1)  

3.2 - всички останали приходи, подлежащи на облагане, при прилагане на метод 
“освобождаване с прогресия” (ред 1.2 – ред 2.2)  

4 Данъчна ставка х 
4.1 - за общините 2 % 
4.2 - за всички останали бюджетни предприятия 3 % 
5 Полагащ се данък  

(ред 1 х ред 4.1) или (ред 3 х ред 4.1) или (ред 1 х ред 4.2) или (ред 3 х ред 4.2)  
6 Размер на признатия данъчен кредит за удържания данък в чужбина  
7 Полагащ се данък, намален с размера на признатия данъчен кредит (ред 5 – ред 6)  
8 Преотстъпен данък по чл. 251 от ЗКПО   
9 Полагащ се данък, намален с размера на преотстъпения данък  

(ред 5 – ред 8) или (ред 7 – ред 8)  
 

Част ІV – ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ 
(Тази част се попълва на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО) 

 
 

 

№  Вид разход Данъчна основа Данъчна 
ставка 

Дължим 
данък 

Необлагаеми 
разходи 

1 2 3 4 5 6 

1 По чл. 204, ал. 1, т. 2 - социални разходи, 
предоставени в натура  

 10 %   

2 
По чл. 204, ал. 1, т. 4 – разходи в натура, 
свързани с предоставени за лично ползване 
активи и/или с използване на персонал 

 
10 % 

 
Х 

В колона 6 се посочва размерът на необлагаемите социални разходи. 
 

Част V – Деклариране на избор за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в 
натура 

  (Разходи в натура са тези по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО. Тази част се попълва на основание чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с чл. 217, ал. 3 от ЗКПО.) 

Когато не е попълнена тази част, облагането на доходите в натура се извършва по реда на ЗДДФЛ. 
 

1. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 2016 г. Да   
2. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 2017 г. Да   
Забележка: Ред 1 се попълва както от лицата, които упражняват правото си на избор за цялата 2016 г. на основание § 13, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗКПО, така и от лицата, които 
упражняват правото си на избор за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г. на основание § 13, ал.2 във връзка с § 19, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗКПО (ДВ, бр. 75/27.09.2016 г.). 

 
 

СПРАВКА 1 – Данни за приходи,  обложени в чужбина, при които се прилагат методи за избягване на 
двойното данъчно облагане                                                                                                                                             

 

№ 
по ред Държава Вид приход 

Приложен метод Брутен размер на 
прихода 

Дължим данък 
по ЗКПО 

Платен данък в 
чужбина 

Размер на 
данъчния кредит 

01 02 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.         
2.         
3.         
4. Всичко: х х х     

Кодовете на методите за избягване на двойно облагане са следните: 01 – “освобождаване с прогресия”; 02 – методи на  “данъчен кредит”. Отбележете с “х” приложения метод. 
 
 
 

Дата 
ден месец година Подпис на                     

представляващия:            
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УКАЗАНИЯ  
за попълване и подаване на декларацията 

 
Кой подава декларацията 

 Декларацията се подава от бюджетните предприятия, когато подлежат на облагане с данък върху приходите за 
съответната година. 
 На основание чл.217, ал.1 от ЗКПО с тази декларация се декларира и дължимият данък върху разходите. 

 

Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък 
 Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата календарна година. 
 Дължимият данък се внася в срок до 31 март на следващата календарна година. 

 

Задължение за подаване на годишен отчет за дейността 
 На основание чл. 252, ал. 2 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. 
Съгласно § 1, т. 56 от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката 
(статистическият отчет). 
 

Попълване на декларацията 
 Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак. 
 

Място и начин на подаване 
 Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната 
дирекция на НАП по регистрация.  
 Декларацията може да се подаде и чрез  лицензиран пощенски оператор. 
 Когато декларацията се подава лично или чрез пълномощник, подаващият декларацията следва да удостовери 
самоличността си и/или представителната си власт  (чл. 99, ал. 4 от ДОПК). При подаване на декларацията чрез 
пълномощник, не се изисква пълномощното да бъде нотариално заверено. 
 

10327
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1272 
от 19 декември 2016 г.

На основание чл. 7 във връзка с чл. 259, ал. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане ут-
върждавам образец на Годишна данъчна декларация по чл. 259, ал. 2 ЗКПО за дължимия данък върху 
дейността от опериране на кораби съгласно приложението.

Министър: 
Вл. Горанов 

 

     
 

 

Образец 1080 
 

 
 

по чл. 259, ал.2 от ЗКПО за дължимия данък върху 
дейността от опериране на кораби 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Част І – ДАННИ ЗА ДЕКЛАРАЦИЯТА И ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ 

1. Период, за който се подава декларацията 
Посочете съответния данъчен период, за който се отнася  декларацията  от дата  до дата  
2. Входящ № и дата на декларацията, с която е упражнено правото 
на избор за облагане с данък върху дейността от опериране на 
кораби 

№                                   /                   200…г. 
 

3. Данъчно задълженото лице извършва само дейност, подлежаща на облагане с данък върху дейността от 
опериране на кораби (отбележете с „Х”) 

 Да 
 Не 

4. Получени доходи от източници в чужбина, за които се прилага метод за избягване на двойното данъчно 
облагане  (отбележете с „Х”) 

 Да 
 Не 

5. Прилаган/и метод/и за избягване на двойното данъчно облагане (при 
даден отговор „да” на ред 4, отбележете с „Х” прилагания/ите метод/и) 

“Освобождаване с 
прогресия” 

“Данъчен  
кредит” 

6. Входящ № и дата на годишния отчет за дейността   
№                                                           /         200…г. 

 

Част ІІ – ИДЕНТИФИКАЦИОННИ ДАННИ ЗА ДАНЪЧНО ЗАДЪЛЖЕНОТО ЛИЦЕ 
 

1. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ 2. Наименование (посочете  наименованието съгласно акта за възникване)  
           
3. Чуждестранно лице с място на стопанска дейност в 
България (ако сте отбелязали с „Х“, попълнете част ІХ) 

3.1. Наименование 
 
 

4.
 С

ед
ал

ищ
е 

и 
ад

ре
с 

на
 

уп
ра

вл
ен

ие
 4.1.Държава 

 
 

4.2. Област 4.3. Община 4.4. Населено място (гр./с.) 
 

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  4.6. пощенски код 

   
 

 

5.
 А

др
ес

 з
а 

 
ко

ре
сп

он
де

нц
ия

 

Адресът съвпада с 
този по т. 4   
(ако сте отбелязали с „Х”, 
не попълвайте тази точка) 

5.1. Държава 5.2. Област  5.3. Община 5.4. Населено място (гр./с.) 
 

   5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

5.6. пощенски код 
    

6.
 З

а 
 

ко
н-

 
та

кт
  

к 

6.1. Телефон 6.2. е-mail 

7.
 Д

ан
ни

 з
а 

 
пр

ед
ст

ав
- 

ля
ва

щ
ия

 7.1. Име, презиме, фамилия 
 

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

8.
 Д

ан
ни

 з
а 

  с
ъ

ст
ав

ит
ел

я 
на

 г
од

иш
ни

я 
 

ф
ин

ан
со

в 
от

че
т 

 

Съставител на годишния финансов отчет е: 

8.1. Физическо  
лице 

8.1.1. Име, презиме, фамилия 8.1.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от 
регистъра на НАП 

8.1.3. Вид на правоотношението със 
съставителя 

           трудово облигационно 

8.2. Счетоводно  
предприятие 

8.2.1. Наименование 8.2.2. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ 
           

При недостиг на място за попълване на някой от редовете, приложете допълнителна справки с исканата информация. 
 
 
 

 

Попълва се от приходната администрация Попълва се от данъчно задълженото лице 

Териториална 
дирекция на НАП   Данъчна година >>     

Входящ № и дата  ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна 
декларация за посочения период, но искате да 
направите корекции в нея, е необходимо да 
подадете нова данъчна декларация, в която се 
съдържат всички данни за периода, а не само тези 
които променяте. Корекции в декларацията може 
да правите в срока за подаването ѝ. 

Орган по приходите,  
приел декларацията 

 
 
 
 

/собствено и фамилно име, подпис/ 
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Част ІІІ- ДАННИ ЗА КОРАБИТЕ 
№ по 

ред на 
кораба 

Име на кораба Вид кораб Флаг Нетен тонаж 

1 2 3 4 5 
1     
2     
3     
4     
5     

В случай че редовете не достигат, приложете справка в същата форма. 
 

Част ІV – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК 
№ по 

ред на 
кораба 

от 
Част ІІІ 

Данъчна основа за 
ден в 

експлоатация 

Дни в 
експлоатация за 

годината 
Данъчна основа 

за годината 
Данъчна 
ставка  

% 
Дължим данък 

за годината  

1 2 3 4 
(к.2 х к.3) 5 6 * 

(к.4 х к.5) 
1    10  
2    10  
3    10  
4    10  
5    10  

Сума: Х Х  10  
В случай че редовете не достигат, приложете справка в същата форма. 
В колона 3 се посочват дните в експлоатация за годината, с изключение на дните, посочени в колона 3 на Част V, 
касаеща прилагането на метод за избягване на двойното данъчно облагане „освобождаване с прогресия”. Това означава, 
че при прилагане на метода  „освобождаване с прогресия”, сборът на дните, посочени в колона 3 на тази част и дните, 
посочени в колона 3 на Част V, не може да превишава броя на дните на календарната година. 
* При внесен данък в чужбина, за който съгласно действащи СИДДО или Глава трета от ЗКПО се прилагат методи на 
“данъчен кредит”, в колона 6 се записват стойности, получени както следва:  
- В съответния ред от  к. 6 се записва резултатът, получен както следва: (к.4 х к.5 – к.10), където  данните за к.4 и к.5 
се вземат от съответния ред на настоящата таблица, а данните за к. 10 се вземат от съответния ред на Част VІ. 

 
Част V – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА 

„ОСВОБОЖДАВАНЕ С ПРОГРЕСИЯ” 

 
 
 
 
 
 

№ по ред на 
кораба от 

Част ІV 
Данъчна основа за ден в 

експлоатация 
Дни в експлоатация за 

годината 
Данъчна основа за 

годината 

1 2 3 4 
(к.2 х к.3) 

1    
2    
3    
4    
5    

Сума: Х Х  
В случай че редовете не достигат, приложете справка в същата форма. 
В тази част се декларира данъчна основа при облагане на дейност-опериране на кораби, когато спрямо реализираните 
доходи се прилага метод “освобождаване с прогресия” съгласно действащи СИДДО. 
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Част VІ – ДЕКЛАРИРАНЕ НА ДАНЪЧНАТА ОСНОВА И ДЪЛЖИМИЯ ДАНЪК ПРИ ПРИЛАГАНЕ НА 
МЕТОДИ НА „ДАНЪЧЕН КРЕДИТ” 

№ по 
ред 
на 

кора-
ба от 
Част 

ІІІ 

Код  
на 

вида 
ДК * 

Данъчна 
основа 
за ден в 
експлоа-

тация 

Дни в 
експлоа-
тация за 
годината 

Данъчна 
основа за 
годината 

Данъч-
на 

ставка 
% 

Дължим 
данък за 
годината 

Дължим 
данък в 
чужбина 

Внесен 
данък в 
чужбина 

Размер 
на 

полага-
щия се 

данъчен 
кредит 

1 2 3 4 5 
(к.3 х к.4) 

6 7 
(к.5 х к.6) 

8 9 10 

1     10     
2     10     
3     10     
4     10     
5     10     

Сума: х х х  10     
* Кодовете на вида данъчен кредит, който следва да се запише в колона 2,  са следните:  
01 - Пълен данъчен кредит; 
02 - Обикновен данъчен кредит;  
03 - Фиктивен данъчен кредит. 
При реализирани доходи от чужбина, за които се прилага метод “Пълен данъчен кредит”, стойностите от 
съответните редове  на колона 9 се записват непроменени на съответните редове на колона 10. 
При реализирани доходи от чужбина, за които се прилага метод “Обикновен данъчен кредит”, на съответните редове 
от колона 10 следва да се запише по-малката стойност от съответните редове на колони 7 и 9. 
При прилагане на метод „фиктивен данъчен кредит”, в колона 9 се посочва сумата, която би била дължима, ако не е била  
приложима специална данъчна преференция по силата на вътрешното законодателство на съответната чужда 
държава. 
В случай че редовете не достигат, приложете справка в същата форма. 

 

Част VII – ДАНЪК ВЪРХУ РАЗХОДИТЕ 
(Тази част се попълва на основание чл.217, ал.1 от ЗКПО.  

Тази част не се попълва, когато данъчно задълженото лице извършва и друга дейност, която съгласно чл.218, ал.2 
от ЗКПО се облага с корпоративен данък. В този случай следва да попълните част VІІІ от годишната данъчна 
декларация по чл.92 от ЗКПО, в т.ч. и за данъка върху разходите, дължим във връзка с дейността, облагаема с 

алтернативен данък по реда на Глава тридесет и четвърта от ЗКПО.) 
 

№  Вид разход Данъчна основа Данъчна 
ставка 

Дължим 
данък 

Необлагаеми 
разходи 

1 2 3 4 5 6 

1 По чл. 204, ал. 1, т. 2 - социални разходи, 
предоставени в натура  

 10 %   

2 
По чл. 204, ал. 1, т. 4 – разходи в натура, 
свързани с предоставени за лично ползване 
активи и/или с използване на персонал 

 
10 % 

 
Х 

В колона 6 се посочва размерът на необлагаемите социални разходи. 
 

Част VІІІ – Деклариране на избор за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в 
натура 

  (Разходи в натура са тези по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО. Тази част се попълва на основание чл. 24, ал. 3 от Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) във връзка с чл. 217, ал. 3 от ЗКПО.) 

Когато не е попълнена тази част, облагането на доходите в натура се извършва по реда на ЗДДФЛ. 
 

1. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 2016 г. Да   
2. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 2017 г. Да   
Забележка: Ред 1 се попълва както от лицата, които упражняват правото си на избор за цялата 2016 г. на основание § 13, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗКПО, така и от лицата, които 
упражняват правото си на избор за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г. на основание § 13, ал.2 във връзка с § 19, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗКПО (ДВ, бр. 75/27.09.2016 г.). 

 

Част ІХ – Идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранно 
юридическо лице, извършващо стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност 

 

(Тази част се попълва на основание чл. 259, ал. 4 от ЗКПО.  
Не се посочват идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранното юридическо лице и за размера на 

тяхното участие, когато размерът на това участие е под 10 на сто.) 
 

1. Име/наименование  2. Идентификационен номер в държавата,  
на която лицето е местно 

 
  

3. Адрес в държавата, на която собственикът, акционерът или съдружникът е местно лице 
3.1.Държава  3.2. Населено място (гр./с.) 3.3.Област/район 

 
 

3.4. Пощенски код 
 

3.5. Улица 
 

3.6. № 3.7. Етаж  3.8. Ап. 3.9. Квартал 
 
 

4. Размер на участието (в %) % 
При повече от един собственик, акционер или съдружник, попълнете допълнителна справка в същата форма.  
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Дата 
ден месец година Подпис на                     

представляващия:            
 
 

УКАЗАНИЯ  
за попълване и подаване на декларацията 

 
Кой подава декларацията 

 Декларацията се подава от данъчно задължените лица по чл. 255 от ЗКПО – за дейността им от опериране на кораби. 
 Съгласно чл.218, ал.2 от ЗКПО лицата, извършващи дейност от опериране на кораби, се облагат с корпоративен данък за всички 
останали дейности извън подлежащите на облагане с алтернативен данък. В този случай те подават и годишната данъчна декларация 
по чл.92 от ЗКПО – за дейността си, подлежаща на облагане с корпоративен данък.  
 На основание чл.217, ал.1 от ЗКПО с тази декларация се декларира и дължимият данък върху разходите.  
 В случаите по чл. 218, ал. 2 от ЗКПО, когато  данъчно задълженото лице трябва да подава както тази декларация, така и годишна 
данъчна декларация по чл. 92 от ЗКПО, то следва да декларира само в декларацията по чл. 92: 

а) данъка върху разходите; 
б) избора за облагане на разходите в натура, свързани с предоставени за лично ползване активи и/или с използване на персонал; 
в) идентификационни данни за собствениците, акционерите или съдружниците в чуждестранно юридическо лице, извършващо 

стопанска дейност в страната чрез място на стопанска дейност; 
г) данни за съставителя на годишния финансов отчет. 

 В случай че посочените данни са декларирани както в настоящата декларация, така и в годишната данъчна декларация по чл. 92 от 
ЗКПО, се вземат предвид данните, декларирани в декларацията по чл. 92. 
 Съгласно чл. 259, ал. 3 от ЗКПО с годишната данъчна декларация се подава и годишен отчет за дейността. По смисъла на § 1, т. 56 
от ДР на ЗКПО „годишен отчет за дейността” е този по чл. 20, ал. 4 от Закона за статистиката (статистическият отчет). 

 
Срок за подаване на декларацията и за внасяне на дължимия данък 

 Годишната данъчна декларация се подава в срок до 31 март на следващата календарна година. 
 Дължимият данък се внася в срок до 31 март на следващата календарна година. 
 

Попълване на декларацията 
 Декларацията се попълва в лева и стотинки до втория десетичен знак. 
 

Място и начин на подаване 
 Декларацията се подава от данъчно задължените лица или от техен упълномощен представител в териториалната дирекция на 
НАП по регистрация.  
 Декларацията може да се подаде и чрез  лицензиран пощенски оператор. 
 Когато декларацията се подава лично или чрез пълномощник, подаващият декларацията следва да удостовери самоличността си 
и/или представителната си власт (чл. 99, ал. 4 от ДОПК). При подаване на декларацията чрез пълномощник, не се изисква 
пълномощното да бъде нотариално заверено. 
 

10328
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1273 
от 19 декември 2016 г.

за одобряване на образец на Данъчна декларация по Закона за местните данъци и такси  
На основание чл. 3, ал. 1 и чл. 14 от Закона за местните данъци и такси одобрявам образец на 

Данъчна декларация по чл. 14 от Закона за местните данъци и такси за облагане с данък върху недви-
жимите имоти съгласно приложение № 1.

Министър: 
Вл. Горанов

  За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 НК  

Община ....................................                                                              Приложение № 1                   общ брой страници  
............. ..............................                                                                                          
Вх. № ............../.............. г.                                                            ПАРТ. №   

                                                                                                                                                                                
ЧАСТ І  

Д А Н Ъ Ч Н А  Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижимите имоти 

 
КОИ ИМОТИ СЕ ОБЛАГАТ С ДАНЪК ВЪРХУ НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ 

С данък се облагат : 
 сградите и поземлените имоти в строителните граници на населените места и селищните образувания 
 поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, 

т. 1 от Закона за устройство на територията 
 застроените земеделски и горски земи - за действително застроената площ и прилежащия й терен 

КОЙ ПОДАВА ДЕКЛАРАЦИЯ 
Декларацията се подава от данъчнозадължените по Закона за местните данъци и такси  лица, а това са: 
 собствениците  на облагаеми с данък недвижими имоти, включително на поземлени имоти при концесия 

за добив, и лицата, на които е предоставено правото на управление върху имоти - държавна и общинска 
собственост 

 собствениците на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот - за поземления имот 
 ползвателите/концесионерите при учредено вещно право на ползване върху имота 
 концесионерите при концесия, с изключение при концесия за добив  

Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици   и 
ползватели. 

КОГА СЕ ПОДАВА ТАЗИ ДЕКЛАРАЦИЯ 
Декларация се подава при: 
 придобиване  на недвижим имот, включително предоставяне на право на управление върху държавен/ 

общински имот  
 учредяване на право на ползване/концесия върху недвижим имот. промяна на  декларирано обстоятелство, 

което има значение за определяне на данъка 
 подаване на коригираща декларация за  деклариран имот 

В КАКЪВ СРОК СЕ ПОДАВА 
Декларацията се подава в : 
 двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот, включително предоставяне на право на 

управление  или  учредяване на право на ползване/ концесия върху такъв имот, съответно от промяна на 
обстоятелство, което има значение за определяне на данъка 

 в шестмесечен срок от откриване на наследството  
 Д Е К Л А Р А Ц И Я 
1. от    

/собствено, бащино и фамилно име на лицето, наименование на предприятието/ 
ЕГН  /ЛНЧ или служебен № за чужд гражданин/            
ЕИК           
Постоянен адрес/седалище    
Адрес за кореспонденция    
л.к.№  издадена на   от  
чрез    

/трите имена на представителя или пълномощника/ 
ЕГН /ЛНЧ или служебен № за чужд гражданин/            
Адрес за кореспонденция    
л.к. №  издадена на   от  
Пълномощно, заверено на  от  
 
2. Настоящата декларация подавам в качеството си на собственик /лице, на което е предоставено 
правото на управление/ ползвател /концесионер на следното основание /отбележете с "х"/: 

o придобиване на имот   
o придобиване  на /учредяване на право на ползване/концесия  върху/  нежилищен  имот от 

предприятие  
Ако за имота е подадена декларация  по чл. 17 ЗМДТ,  посочете вх. № на декларацията…………………г. 

o учредяване на право на ползване върху недвижим имот                            
o настъпване на промяна в декларирано обстоятелство  
o подаване на коригираща декларация                                                                                                             
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  За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 НК  

 стр. 
3. Декларирам, че описаният имот има следните характеристики  /отбележете с "х" или попълнете/  : 
3.1. Вид на имота  ЗЕМЯ  СГРАДА   ЗЕМЯ И СГРАДА / И           
3.2. Адрес на имота 
Гр./с/  област  
Ул.  № /бл./  вх.  ет.  ап.  кв./махала  
УПИ/план.№   кв.  по ПУП на  одоб.               г. 
3.3. Подадена ли е декларация  за този имот от съсобственик или ползвател          да                   не   
3.4. Степен на изграденост на инфраструктурата общо за имота -елементи: 

„Около имота” се разбира част от населеното място, ограничена от съседните улици, включително и когато 
съоръженията са разположени на улиците.  

В имота Около имота 
Електрификация Да  Не  Да  Не  
Водопровод Да  Не  Да  Не  
Канализация Да  Не  Да  Не  
Топлофикация ТЕЦ Да  Не  Да  Не  
Имотът граничи с пътна мрежа с трайна настилка /асфалт, бетон/     Да  Не  

4. Начин на придобиване /наследство, дарение, покупка и др. /  

Вид на документа за собственост /нотариален акт,  писмен д-р и др./  

№ и дата на издаване/издател на документа    

5.Собственици. Под С_1 се вписва собственикът, който подава декларация. /При съпружеска имуществена 
общност съпрузите се вписват винаги един след друг. Имотите, придобити по наследство или дарение в полза на единия от 
съпрузите, не са съпружеска общност/.  Тук се вписват и юридическите лица, на които е предоставено право на управление 
ТАБЛИЦА 1 

№ по 
ред  

Трите имена на  гражданина или наименование на 
предприятието, в  т.ч. община или държавно ведомство  

ЕГН /ЛНЧ или  
служ. № / или  
ЕИК 

Адрес за кореспонденция /за 
граждани и предприятия/ - гр. (с.), 
общ. (р-н) , обл., кв. ( ж.к., махала), 
ул., №  (бл., вх., ап.), електронен 
адрес  

Телефон  

С_1    
 

  
 
 

   
 С_2    

 
  

 
 

   
 С_3    

 
  

 
 

   
 С_4    

 
  

 
 

   
 С_5    

 
  

 
 

   
 6. Ползватели или концесионери. Тази таблица се попълва само в случаите, при които е учредено 

вещно право на ползване или право на концесия! Под П_1 се вписва ползвателят/концесионерът, който 
подава декларация /При ползватели-съпрузи съпрузите се  вписват винаги един след друг. Не е вещно право на ползване 
отдаването под наем, договорът за  съвместна  дейност и др./.     
 ТАБЛИЦА 2 

 

 

 

 

 

 

 

 по 
ред  

Трите имена на гражданина или 
наименование на предприятието, в  т.ч. 
община или държавно ведомство  

ЕГН / ЛНЧ или 

служ. №/ или ЕИК 
Адрес за кореспонденция Телефон  

П_1      
     

П_2      
     

П_3      
     

 
 

Подпис на декларатора:........................................................  
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стр.  
ЕГН /ЛНЧ или ЕИК на декларатора           

                                                                                                                              
                                                                                                                                                                        ЧАСТ ІІ  

 
За всяка отделна сграда в имота се подава отделна част ІІ 

   
СГРАДА И ОБЕКТИ В НЕЯ 

 
      

1. Предназначение на сградата /Предназначението на сградата се определя от преобладаващото й 
предназначение. Моля, отбележете верния отговор  с "х" или попълнете с текст/: 
 

ЖИЛИЩНА 
 

НЕЖИЛИЩНА 
 

Къща, вила, лятна кухня Да  Не   Търговска Да  Не  
           
Жилищен блок Да  Не   Производствена /пром./ Да  Не  
           
Гараж /самостоятелна сграда/ Да  Не   Селскостопанска Да  Не  
           
Друга второстепенна сграда  Да  Не    Друга нежилищна  Да  Не  
/обори, хамбари, навеси и др./           
 
 

2. Общи характеристики на сградата 
 
Етажност  на сградата - бр. етажи     в т.ч. надземни  
    
Асансьор                                                  да  Не      
 
 

3. Основания за освобождаване от данък.  Декларираната сграда  /част от сграда/ е : 
Основанията за освобождаване от данък на нежилищните имоти на предприятия се посочват в 

част ІІІ от декларацията. 
 
 сграда - културна ценност / паметник на културата/, която не се използва със стопанска 

цел  -   акт / ДВ, бр./ ………………  от  ……….…………….. г.  
    

 временна сграда, обслужваща строежа на нова сграда или съоръжение 
 

 

 сграда , собствеността върху която е възстановена по закон и която не е в състояние да 
бъде използвана  /за период от 5 години/. Дата на възстановяване на собствеността  

                      ,  протокол, удостоверяващ състоянието на сградата   №                     от                                   
       издаден от                  
 

 
 

 
 сграда, въведена в експлоатация преди 01.01.1990 г.        или в периода от 01.01.1990 г. 

до 01.01.2005 г.         , сертифицирана по Закона за енергийната ефективност, 
сертификат клас на енергопотребление . . . . (В/С/D), № . . . . . . . . . ., дата . . . . . . . . . , 
издаден от . . . . . . . . . . . . . . . . . За производство на енергия за задоволяване на нуждите 
на тази сграда се прилагат мерки за оползотворяване на възобновяеми енергийни 
източници         да                      не            . Освобождаването от данък не се прилага в 
случаите, в които сградата е получила сертификат с клас на енергопотребление в 
резултат на предприети мерки за енергийна ефективност, финансирани с публични 
средства 

 
 

 

 сграда на Българския червен кръст, която не се използва със стопанска цел, несвързана 
с пряката му дейност  

  

 сграда, собственост на чужда държава, в която се помещава дипломатическо или 
консулско представителство / при условията на взаимност/ 

 

 музей, галерия или библиотека   
 друго основание  /Моля, посочете конкретната разпоредба/ 

..................................................................................................................................................... 
 

 
 
  

 



СТР.  80  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 102

  За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по чл. 255 и чл. 313 НК  

              стр. 
 
4. Описание на обектите в сградата. Моля, опишете характеристиките на  обектите, съгласно указанията. 

 
ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УКАЗАНИЯТА! 

 
 Ако Вие сте собственик или ползвател на един или повече от един обект в една сграда, моля опишете всеки от тях на 
отделен ред в ТАБЛИЦА 3. Запишете вида на обекта по следния начин: 
• жилище - за къща, етаж от къща, апартамент, лятна кухня, вила и др, използвани за жилищни нужди 
• гараж /ж/ - за гараж  към жилищен или вилен имот 
• второстепенна постройка /ж/ - за обор, хамбар и др. подобни сгради към жилищен или вилен имот 
• навес с оградни стени /ж/- за навес с оградни12`1 стени  към жилищен или вилен имот 
• навес без оградни стени /ж/ - за навес без оградни стени  към жилищен или вилен имот 
• търг. обект  /. ........................ ./ - за обект, използван  като: магазин, аптека, склад за търговия на едро, бензиностанция, дискотека, 
ресторант, закусвалня, сладкарница, кафе, хотел, мотел, заведение за хазарт. В скобите запишете какъв е вида  на  обекта, 
например: търг. обект /магазин/ 
• производствен обект - за обект, използван за производство 
• селскостопански обект - за обект, използван за селскостопанско  производство, като животновъдство, птицевъдство, 
растениевъдство, люпилни, фуражни и хранителни кухни и др. 
• други нежил. /. ........................ / - за всички останали обекти, използвани като: офиси, кантори, редакции, др. административни, 
здравни, образователни, спортни и др. В скобите се записва използването на обекта, например: др. нежил. /офис/. Посочете 
задължително в скобите, ако обектът е музей, галерия или библиотека. 
• гараж /. ...................... ./; склад /. ............... ./; навес с огр. стени /. .................. ./; навес без огр. стени /. ..................../ - за гаражи, 
складове и навеси към нежилищни обекти. В скобите се записва към  какъв обект - търговски, производствен, селскостопански или 
друг нежилищен са прикрепени. Например: гараж /произв./, склад /селскостоп./, склад  /търговски/. 

 
Всеки обект се записва на отделен ред и получава пореден номер /напр. О_1/ 

ТАБЛИЦА З 

№ по 
 ред  

 
 
 

 
ОБЕКТ 

 
 
 

Дата на 
ппридобиване

/промяна 
в обстоят./ 

 
Година на 
построяван

е 
 
 
 

 
Етаж 

 
 
 

Сто-
ппанска 

цел 
 

РЗП на  
обекта  

РЗП на 
обсл. части 

РЗП, вкл. 
обсл. части 

(7+8+9) 
 
 

ВВисо-
чина  

 
 
 

 
 

мазе таван 
(кв. м)  (кв. м) (кв. м) (кв. м)  

1  2  3 4   5  6 7  8      8 9    9 1          10  11  
О_1           
O_2           
О_3           
О_4           
О_5           
О_6           
О_7  

 
         

5. Право на собственост. Всяка колона има номер, отговарящ на номера на собственика от ТАБЛИЦА 1 /напр. С_ 1/. 
В колоните срещу всеки обект /напр. О_1/ се записва идеалната част на всеки съсобственик, съгласно документа за собственост. 
Моля, отбележете с „х" за кого от собствениците  жилището е основно  

ТАБЛИЦА 4 
 

№ по ред 
от табл.З  

 
Идеални части на всеки собственик от 

ТАБЛИЦА1 
 
 

Сума от 
ид. части   За кого от собствениците от ТАБЛИЦА 1 

жилището е основно? 
 
 

С_1 С_2 С_3 С_4 С_5  С_1 С_2 С_3 С_4 С_ 5 
О_1      = 1      
О_2        =    = 1      

 О_3             = 1      
О_4             = 1       
О_5      =     = 1      
О_6             = 1      
О_7             = 1                
Категоризиран ли е някой от съсобствениците като лице с намалена 

работоспособност от 50 до 100 на сто? /Отбележете с „х”/ 
     

Решение на ТЕЛК/ЛКК,  № и дата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Срок на категоризиране /месец и година, в които изтича срокът/      
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ЕГН  /ЛНЧ или ЕИК на декларатора            

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО УКАЗАНИЯТА! 
 Моля, в следващата таблица попълнете: годината на построяване и етажа, на който е разположен обекта. Ако 
обектът се използва със стопанска цел в съответната колона запишете „Х", а ако не -,,0". Отбележете разгънатата му 
застроена площ /РЗП - виж указанията/ в квадратни метри и височината му в метри. Височината се записва само за 
търговски, производствени и селскостопански обекти. 
  Отбележете съответстващата конструкция и техническа инфраструктура за обекта с „Х", а във всички 
останали  клетки, пред видени за тази цел, запишете „О". 
   КОНСТРУКЦИИ: ПН - паянтова, ПМ - полумасивна, М1 - масивна без /дървен гредоред/ или с частични 
стоманобетонни елементи /гредоред и бетон/ или от сглобяеми плоскости /бунгала/; М2 - панелна /едропанелна/; МЗ - масивни 
монолитни /със стоманобетонни елементи, ЕПК, пакетоповдигани плочи, скелетно-рамови, скелетно-безгредови, специални и 
др./ 
  ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА: Ел. - електрификация, Вод. - водопровод, Кан. - канализация, ТЕЦ - 
централно парно отопление, Тел. - телефонизация. 
  Попълнете в съответните клетки годината на извършване на основен ремонт и отбележете с „Х" 
подобренията към обекта. Отбележете съответстващото подобрение за обекта с „х", а във всички останали клетки, 
предвидени за целта, запишете „о". 
  Основен ремонт - строително-монтажни работи, при които поради износване първоначално вложените 
материали се заменят с други или се извършват нови видове работи, с които се подобрява и удължава срока за тяхната 
експлоатация. Не се счита за основен ремонт смяната на тапети и боядисването. Отоплителна инсталация - локално 
парно, подово или стенно отопление. Климатична инсталация - в случаите, в които е трайно прикрепена към сградата. 
Луксозна дограма - алуминиева, пластмасова и др. дограма. Специално покривно покритие - специална покривна 
конструкция, покритие и изолации /напр. медна облицовка/. Луксозни декоративни елементи и облицовки - луксозни 
вътрешни или фасадни декоративни елементи, мозайки /без обикновените/, облицовки и др. /виж указанията към 
декларацията/. 
 Информацията в табл. 3, колона 29 се попълва служебно. 
ТАБЛИЦА 3 /продължение/ 
 

КОНСТРУКЦИЯ 
    на обекта  

Техническа инфраструктура            
            на  обекта  

Год. на 
извършване 

на 
осн.ремонт 

 
 
 

Отоплит. 
инстала-

ция 
 
 

Климат. 
инста-
лация 

 
 

Лукс. 
дограм

а 
 
 

Шумо- или 
топло-

изолации 
 
 

Спец. 
покрив-

но 
покритие 

 
 

Лукс. 
декор. 

елемен-
ти и 

облиц. 
 

Идентифика-
тор на 

обекта* ПН  ПМ  М1  М2  МЗ  Ел.  Вод.  Кан.  ТЕЦ  Тел. 
12 13 14 15 16 17 18 19 20   21 22 23 24 25 26 27 28    29 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

6. Право на ползване/концесия. Всяка колона има номер, отговарящ на номера на ползвателя/концесионера от 
ТАБЛИЦА 2 /напр. П_1/. В колоните срещу всеки обект се записва върху каква част от обекта /напр. О 1/ е учредено вещно право 
на ползване или концесия. Данните се взимат от документа, с който е учредено правото. Моля, отбележете с „х" за кого от 
ползвателите жилището е „основно”. 

ТАБЛИЦА 5 
 

№ по ред 
от 

табл.З  
 
 

Идеални части от правото на ползване  
за всеки ползвател от таблица 2 

За кого от ползвателите от таблица  2 жилището е 
основно? 

П_1 П_2 П_3 П_4 П_1  П_2  П_3  П_4  
О_1         
О_2         
О_3         
О_4         
О_5         
О_6         
О_7         

Категоризиран ли е някой от ползвателите като лице с намалена 
работоспособност от 50 до 100 на сто? ? /Отбележете с „х”/ 

 

    

Решение на ТЕЛК/ЛКК, № и дата     

Срок на категоризирането /месец и година, в които изтича срокът/      

Подпис на декларатора:  ...........................................................                                                                                                                                                                                      
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ИНФОРМАЦИЯТА СЕ ПОПЪЛВА СЛУЖЕБНО ! 
 

      ЕКАTТЕ  
 
     
 
 Планоснимачен    №                         от  кадастрален  план,  одобрен със заповед №  
           
                                                                                                                            от                              г. 
 
 УПИ /парцел/                      ,    кв.            по  подробен устройствен план, одобрен през       
 
Предназначение на поземления имот според ПУП  
 
          за жилищно застрояване                за нежилищно застрояване                       за смесено застрояване  
 
          друго предназначение /посочете какво/ ……………………….  
 
 Идентификатор на поземления имот  /по кадастрална карта/………………………… 
                                                                                                                            други данни             
 
1. Характеристики на населеното място  
 
а/ Категория  0 І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ 
           
 
 
б/ Национален курорт                  Да            Не  
в/ Местен курорт  Да  Не  
г/ Вилна зона до 10 км от морската брегова 
ивица 

 Да  Не  

 
2. Имотът е: 
а/ до 1 км от републ.пътна мрежа, ж.п.гара, въздушни или морски пътища  Да  Не  
б/ попада в особена производствена /пром. или селскостопанска/ зона  Да  Не  
      
3. Населеното място е от ІV,V,VІ, VІІ и VІІІ категория и е на разстояние до:      
а/ 20 км от населено място от 0 или І категория  Да  Не  
б/ 15 км от населено място от  ІІ категория  Да  Не  
 
4. Разположение спрямо строителните граници на населеното място 

Зона  В строителни 
граници 

Вилна   зона  Извън строителни 
граници 

І ІІ ІІІ ІV V  І кат. ІІ кат.  
         
 
Земята е: 
  

УПИ 
/парцел/ 

в 
строит. 

граници 

  УПИ 
извън 

строит.  
граници 

  друг 
терен  в 
строит. 
граници 

  земеделска   горска   друга   

 
Земята попада в устройствена зона, съгласно ЗРП: 
 

централна  производствена  селскостопанска  
жилищна  друга  няма обособена  

 
Длъжностно лице – име   
Дата и подпис  
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стр.        

ЧАСТ І   
          /Продължение/ 

 7. Земя  
Попълва се от собствениците, ползвателите или концесионерите  на земя, както и от лицата, които притежават 

сграда или част от нея /къща, етаж от къща, гараж, апартамент и др./, построена върху държавен или общински 
поземлен имот.  

Отбележете наличието на обстоятелството с „х” и попълнете: 
7.1. Вие сте собственик на земя            или    ползвател               дата на придобиване/   
                                                                               концесионер          учр. право на ползване/  
         предоставяне на концесия 
 

дата на промяна на  
обстоятелство  

7.2. Вие сте собственик на сграда или част от нея, построена върху държавен или общински имот     

7.3. Моля, посочете площта на земята /УПИ, парцел и др./                    кв.м 

в т.ч. застроена  площ                   кв.м 

7.4. Подобрения върху земята:  
а/ масивна ограда /тухла, бетон, желязо и др./                         височина                 м       дължина               м 
б/ трайна луксозна настилка /без обикновените                          площ                             кв.м 
мозаечни, глинени, бетонни и др. плочи/  
в/ спортни площадки с трайна настилка                                   площ                        кв.м 
г) басейни, трайно прикрепени към земята                                 обем                             куб.м 
д) паркинги за обществено ползване 
- зелени и с нетрайна настилка           площ                          кв.м 
- всички останали          площ                           кв. м    

7.5. Основания за освобождаване от данък.  
Имотът е : 
- парк, спортно игрище или площадка   
- друг подобен имот за обществени нужди                                                   Вид 
- имот, собствеността върху който е възстановена по закон и който не е в състояние да бъде използван 

дата на възстановяване на собствеността   
- друго основание  /Моля, посочете конкретната разпоредба/ .........................................................................................       

7.6. Имотът се използва със стопанска цел   да                не   

7.7. Право на собственост върху земята 
Всяка колона има номер, отговарящ на номера на собственика от ТАБЛИЦА 1 /напр. С_1/. В колоната се записва 

идеалната част, притежавана от всеки съсобственик, съгласно документа за собственост. Идеалните части се 
записват в обикновени или десетични дроб. Ако сте единствен собственик, в колона С_1 записвате 1/1. 
 

 

Идеални части от правото на собственост  за всеки собственик  Сума от  ид. 
части  

 

 

С_1  С_2  С_3  С_4  С_5  

ид.части       =1  
7.8. Право на ползване/концесия върху земята 
Всяка колона има номер, отговарящ на номера на ползвателя/концесионера от ТАБЛИЦА 2. В колоната се записва 

върху каква част от земята е учредено вещно право на ползване/право на концесия за всяко лице  от Таблица 2.  
 

 
                                                                                                                  Подпис на декларатора: ...............................................                                                                                              
 

. 

 Идеални части от правото на ползване/концесия  

П_1  П_2  П_3  П_4 

 ид.  части                                                  
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8. Декларираният имот съм придобил от ……………………………………………………….………….                                           

/трите имена на лицето и ЕГН,  наименование и  БУЛСТАТ на предприятието/ 

………………../данни за собственика/. 
 
Към настоящата декларация прилагам следните документи: 

 
1.............................................................................................................. .....................................................................................  

..................................................................................................................................................................................................... 

2............................................................................................................................. ...................................................................... 

............................................................................................................................................................ .......................................... 

3....................................................................................... ......................................................................................................... .... 

...................................................................................................................................................................................................... 

 
Подпис на декларатора: .............................................. 

 

 

 

 

 
П Ъ Л Н О М О Щ Н О 

  
Долуподписаният______________________________________________________________, 

ЕГН /ЛНЧ или служ. № ____________________, гражданин на______________________, с адрес за 
кореспонденция   - гр.____________________________, ул. 
_____________________________________ , №________, ж.к._______________________________, 
бл.______, вх._____, ет.______, ап.______, община _________ 
_____________________________, област_____________________________,  л.к. № ____________  ,  
издадена  на  __________ от_________________________________,  

 
УПЪЛНОМОЩАВАМ 

 
_____________________________________________________________, ЕГН/ЛНЧ или служ. № 
__________________________,  гражданин на ____________________, с адрес за кореспонденция 
гр.______________________, ул.______________________________________, №__________, ж.к. 
_______________________, бл.______, вх.___, ет._____, ап._____, община ___________________ 
_________________, област_____________________________, л.к. №_________________, издадена 
на __________________ от_____________________________, да ме представлява пред общинската 
администрация като попълни и/или подаде настоящата данъчна декларация.  
 
 
Дата:............................                                                                 Упълномощител: .................................. 
 
 

10329
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ЗАПОВЕД № ЗМФ-1274 
от 19 декември 2016 г.

На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица утвърждавам 
нови образци на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на 
физическите лица съгласно приложението.

Министър: 
Вл. Горанов

  

     
 

      Образец 2001 

    
 

     по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите 
на физическите лица 

 

 
 
 

 

 

 
Част І – Данни за данъчно задълженото лице 
 

1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от регистъра на 
НАП/ЕИК на чуждестранно физическо лице      

          
 

2. Код по т. 1  
Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛН – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва 
цифрата 3; ако в т. 1 е вписан Служебен № от регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 4; ако в т. 1 е вписан ЕИК на чуждестранно физическо 

лице – в т. 2 се попълва цифрата 5  
3.

 И
м

е 3.1. Собствено име  
 

3.2. Презиме  
 

3.3. Фамилно име 
 

4.
 П

ос
то

ян
ен

 
ад

ре
с 

4.1. Област 
 
 

4.2. Община 
 

4.3. Населено място (гр./с.) 
 

4.4. пощенски код 
    

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

5.
 А

др
ес

 з
а 

ко
ре

сп
он

де
нц

ия
 

Адресът съвпада с 
постоянния >>   
Отбелязва се, ако адресът за 
кореспонденция съвпада с 
постоянния адрес на данъчно 
задълженото лице. В този 
случай т. 5 не се попълва. 

5.1. Област 
 

5.2. Община  
 

5.3. Населено място (гр./с.) 
 

5.4. пощенски код 
    

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 

6. За контакт >> 6.1. Телефон 
 

6.2. Е-mail 
   

7. Местно лице >>  
 

8. Чуждестранно лице  >>  
 

9. Самоосигуряващо се лице  >>  10. Лице, което се осигурява по реда на чл. 40, ал. 5 от 
Закона за здравното осигуряване    >>  

11. Адрес в чужбина 
11.1. Държава 
 

11.2. Населено място 
 

11.3. Улица, № 
 
 

 

 >> Отбелязва се, ако деклараторът е чуждестранно физическо лице и декларацията се подава чрез пълномощник с 
постоянен адрес в страната. В Част ІІ се попълват данните за упълномощеното лице 
 

 >> Отбелязва се, ако деклараторът е малолетно, непълнолетно или поставено под запрещение физическо лице и 
декларацията се подава от негов законен представител. В Част ІІ се попълват данните за законния представител  
 

  >> Отбелязва се, ако декларацията се подава от пълномощник. В Част ІІ се попълват данните на упълномощеното лице.  
 
 

Част ІІ Данни за упълномощеното лице или за законния представител  
 

1. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служебен № от регистъра на НАП/ 
ЕИК на чуждестранно физическо лице      

          
 

2. Код по т. 1  
Ако в т. 1 е вписан ЕГН - в т. 2 се попълва цифрата 1; ако в т. 1 е вписан ЛН – в т. 2 се попълва цифрата 2; ако в т. 1 е вписан ЛНЧ – в т. 2 се попълва 
цифрата 3; ако в т. 1 е вписан Служебен № от регистъра на НАП – в т. 2 се попълва цифрата 4; ако в т. 1 е вписан ЕИК на чуждестранно физическо 

лице – в т. 2 се попълва цифрата 5 

3.
 И

м
е 3.1. Собствено име  

 
3.2. Презиме  
 

3.3. Фамилно име 
 

4.
 П

ос
то

ян
ен

 
ад

ре
с 

4.1. Област 
 

 

4.2. Община 
 

4.3. Населено място (гр./с.) 
 

4.4. пощенски код 
    

4.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

5.
 А

др
ес

 з
а 

ко
ре

сп
он

де
нц

ия
 Адресът съвпада с 

постоянния   >>       
Отбелязва се, ако адресът за 
кореспонденция съвпада с 
постоянния адрес на 
упълномощеното лице или 
законния представител. В 
този случай т. 5 не се попълва  

5.1. Област 
 

5.2. Община  
 

5.3. Населено място (гр./с.) 
 

5.4. пощенски код 
    

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

6. За контакт >> 
6.1. Телефон 6.2. Е-mail 

Попълва се от приходната администрация Попълва се от задълженото лице 

Териториална 
дирекция на НАП  Данъчна година >>     

Входящ № и дата  
ВАЖНО! Ако вече сте подали годишна данъчна декларация за посочения 
период, но искате да направите корекции в нея е необходимо да 
подадете нова данъчна декларация, в която се съдържат всички данни 
за периода, а не само тези които променяте. Корекции в декларацията 
може да правите в срока за подаването й и/или еднократно след този 
срок, на основание чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ. 

Орган по приходите,  
приел декларацията 

/собствено и фамилно име, подпис/ 
Съгласно чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ при откриване на грешка в декларираните данни и обстоятелства, основата и определените задължения след 
законово установения срок за подаването на декларацията, данъчно задължените лица имат право, еднократно в срок до 30 септември на 
годината, следваща годината на придобиване на дохода, да правят промени чрез подаване на нова декларация. В случай, че подавате 
декларацията на това основание отбележете тук >>  



СТР.  88  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 102

   2 
 

Част ІІІ – Приложения към декларацията   
 

№ 
Описание на приложенията към декларацията 

Поставя се знак „Х” срещу наименованието на съответния образец, ако се прилага към декларацията 
1 Образец 2011: Приложение № 1 доходи от трудови правоотношения  

2 Образец 2021: Приложение № 2 доходи от стопанска дейност като едноличен търговец и доходи 
от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ 

 

3 Образец 2031: Приложение № 3 доходи от друга стопанска дейност  

4 Образец 2041: Приложение № 4 доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за 
ползване на права или имущество 

 

 

5 Образец 2051: Приложение № 5 доходи от прехвърляне на права или имущество  
6 Образец 2061: Приложение № 6 доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ  

7 Образец 2071: Приложение № 7 доходи от дейности, подлежащи на облагане с патентен данък 
по реда на ЗМДТ 

 

8 

Образец 2081: Приложение № 8 притежавани акции, дялови участия в дружества, място на 
стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина; доходи по чл. 38 от 
ЗДДФЛ от източници в чужбина, подлежащи на деклариране; данък, подлежащ на приспадане по 
реда на чл. 78 от ЗДДФЛ 

 
 

9 Образец 2091: Приложение № 9 прилагане на методи за избягване на двойното данъчно 
облагане 

 

 

10 Образец 2010: Приложение № 10 ползване на данъчни облекчения  
11 Образец 2020: Приложение № 11 предоставени/получени парични заеми  

12 Образец 2030: Приложение № 12 преизчисляване на окончателния данък за доходи по чл. 37 от 
ЗДДФЛ на чуждестранни физически лица 

 

13.1 Образец 2004: Справка за окончателния размер на осигурителния доход за текущата година       
13.2 Образец 2004: Справка за окончателния размер на осигурителния доход за минали години (попълва 

се общия брой на справките за минали години, които се прилагат към декларацията) 
Брой 

 
14 Образец 2005: Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца  

15 Образец 2006: Декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца 
с увреждания  

16 Годишен отчет за дейността Вх. №                                                                             / 20……..г. 
 

17 Други документи или копия от тях, които съгласно ЗДДФЛ се прилагат към декларацията >>  
(попълва се общият брой на документите, които се прилагат към декларацията)    

Брой 
 

Част ІV – Изчисляване на данъка върху общата годишна данъчна основа  
Не се включват доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и доходите от друга стопанска дейност по чл. 29а 

от ЗДДФЛ. Те се декларират в Приложение № 2 и се облагат с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ. 

 

Размер 

1 
Сума от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ (ред 7 в Част І на Приложение № 1 + 
ред 11 в Част І на Приложение № 3 + ред 10 в Част І на Приложение № 4 + ред 4 в Част ІІ на Приложение № 5 + ред 
6 в Част І на Приложение № 6)  

4001 
 

2 Общ размер на данъчните облекчения 
(вписва се сумата от ред 10, колона 4, Част VІІІ на Приложение № 10) 

4002  

3 Обща годишна данъчна основа (ред 1 – ред 2)  
Ако получената разлика е отрицателно число се вписва нула  4003  

4 Данък върху общата годишна данъчна основа (ред 3 х 10%)  4004  

5 

Данъци подлежащи на приспадане от данъка върху общата годишна данъчна 
основа (редове 1 и 2 в Част ІІ на Приложение № 1 + редове 1, 2 и 3 в Част ІІ на Приложение № 3 + редове 1, 2 и 3 
в Част ІІ на Приложение № 4 + редове 1 и 2 в Част ІІ на Приложение № 6 + общата сума в колона 4 от Част VІІІ на 
Приложение № 8 + общата сума в колона 10 от Част ІІ на Приложение № 9 + общата сума в колона 8 от Част І на 
Приложение № 12) 

4005 

 

6 Данък върху общата годишна данъчна основа, намален със сумата по ред 5 
(ред 4 – ред 5) Ако получената разлика е отрицателно число, сумата се вписва със знак минус  4006  

7 
Внесен авансов данък от данъчно задълженото лице по чл. 43, ал. 6 и чл. 44, ал. 3 
от ЗДДФЛ (точния размер на направените за годината авансови вноски се установява чрез преглед на 
данъчно-осигурителната сметка на декларатора или чрез поискване на информация от НАП) 

4007 
 

От сумата на ред 6 се изважда сумата на ред 7. Ако получената разлика е положително число, то се вписва на ред 8. Ако получената разлика е 
отрицателно число, то се вписва на ред 9. 

8 Дължим данък за довнасяне (сумата се закръглява към всеки пълен лев) 4008  
9 Надвнесен данък (сумата се закръглява към всеки пълен лев) 4009  

 

9.1 Възстановяване по реда на Раздел І от глава шестнадесета на ДОПК                                           Да  
Ако е попълнен ред 9 и на този ред е отбелязано „х” се посочват данни за банковата сметка, по която да бъде преведена сумата: 

 

БАНКА: …………………………………….. BIC …………………………………… IBAN: ……………………………………………… 
Данни за титуляра на сметката: 

ЕГН:                 Име: ……………………………………………………………………………………………….                                                    

Ред 10 се попълва, ако деклараторът има право да ползва 5 на сто отстъпка от данъка за довнасяне на основание чл. 53 от ЗДДФЛ.  

10 Отстъпка (ред 8 х 5 % ≤ 1000 лв.)  4010  
11 Дължим данък за довнасяне, намален с отстъпката (ред 8 – ред 10) 4011  

 

Дата ден месец година Подпис на 
декларатора 

 
 

Подпис на 
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

        

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 
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У К А З А Н И Я: 
Задължение за подаване на годишна данъчна 

декларация 
Местните и чуждестранните физически лица подават 

годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 
придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с: 

• данък върху общата годишна данъчна основа, 
включително за доходите от трудови правоотношения по § 1, т. 
26, букви „е” и „и” от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ; 

• данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от 
ЗДДФЛ (доходи от стопанска дейност като едноличен търговец 
и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ); 

• патентен данък по реда на Закона за местните данъци и 
такси. 

Местните физически лица са задължени да декларират и:  
1. Придобитите през годината от източник в чужбина: 
- доходи от дивиденти и ликвидационни дялове;  
- облагаеми доходи, придобити от замяна на акции и 

дялове във връзка с преобразуване на търговски дружества в 
чужбина, за които се дължи окончателен данък по чл. 38, ал. 5 
от ЗДДФЛ; 

- облагаеми доходи от допълнително доброволно 
осигуряване, от доброволно здравно осигуряване и от 
застраховки „Живот”, за които се дължи окончателен данък по 
чл. 38, ал. 8 от ЗДДФЛ; 

- доходи от лихви по банкови сметки, за които се дължи  
окончателен данък, на основание чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ;  

2. Притежаваните акции и дялови участия в дружества, 
място на стопанска дейност, определена база и недвижима 
собственост в чужбина.  

3. Предоставените/получените парични заеми по чл. 50, 
ал. 1, т. 5 от ЗДДФЛ. 

 

Задължения за данъци 
Местните физически лица са носители на задължението 

за данъци за придобити доходи от източници в Република 
България и в чужбина. 

Чуждестранните физически лица са носители на 
задължението за данъци за придобити доходи от източници в 
Република България. 

 

Парични и непарични доходи 
В зависимост от формата на плащане доходите могат да 

бъдат парични и непарични. Когато паричните доходи са във 
валута, те се преизчисляват в български левове по курса на 
БНБ към датата на придобиването им. 

Непаричните доходи се остойностяват в български левове 
към датата на придобиването им по пазарна цена. 

 

Определяне датата на придобиване на дохода 
Доходът се смята за придобит на датата на:  
• плащането - при плащане в брой; 
• заверяването на сметката на получателя на дохода или 

получаването на чека - при безналично плащане; 
• получаването на престацията - за непаричен доход. 
При продажба или замяна на акции, дялове, 

компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други 
финансови активи, както и при търговия с чуждестранна валута 
доходът се смята за придобит към датата на прехвърлянето. 

В изброените по-горе случаи, доходът се смята за 
придобит от физическото лице и когато по негово нареждане 
или по споразумение между него и платеца плащането или 
престацията са получени от трето лице.  

 

При прехвърляне на предприятието на едноличен 
търговец  със заличаване доходът се смята за придобит на 
датата на вписване на прехвърлянето в Търговския регистър.  

 

При авансово изплащане на лихви по депозитни сметки на 
местни физически лица, доходът се счита за придобит на 
датата на падежа на депозита или на датата на предсрочното 
му прекратяване. 

 

Освобождаване от задължение за подаване на 
годишна данъчна декларация 

Не са задължени да подават годишна данъчна декларация 
лицата, които са получили само: 

•  доходи от трудови правоотношения, когато към 31 
декември на данъчната година имат работодател по основно 
трудово правоотношение и той е определил годишния размер 
на данъка за всички придобити през данъчната година доходи 
от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за 
данъчната година е удържан до 31 януари на следващата 
година, и/или; 

•  доходи от трудови правоотношения, когато към 31 
декември на данъчната година нямат работодател по основно 
трудово правоотношение или имат такъв, но той не е 
определил годишен размер на данъка за всички придобити 
през данъчната година доходи от трудови правоотношения, ако 
са изпълнени едновременно следните условия: 

а) данъкът върху общата годишна данъчна основа е равен 
на авансово удържания и 

б) няма да ползват данъчни облекчения чрез подаване на 
годишна данъчна декларация и/или 

•  необлагаеми доходи и/или 
• доходи, облагаеми с окончателен данък по реда на глава 

шеста от ЗДДФЛ, с изключение на:  
- следните доходи от източници в чужбина, реализирани от 

местни физически лица: дивиденти, ликвидационни дялове, 
лихви по банкови сметки, допълнително доброволно 
осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от 
застраховки „Живот”, както и облагаеми доходи, придобити от 
замяна на акции и дялове във връзка с преобразуване на 
търговски дружества в чужбина; 

- доходи на чуждестранни лица в случаите, когато са 
избрали да преизчисляват окончателния данък за доходи по 
чл. 37 от ЗДДФЛ. 

 

Срок за подаване на годишната данъчна декларация 
Годишната данъчна декларация се подава в срок до 30 

април на годината, следваща годината на придобиването на 
доходите, като в същия срок се внася и дължимият по 
декларацията данък.  

 

Място на подаване на годишната данъчна декларация 
Годишната данъчна декларация се подава в 

Териториалната  дирекция на Националната агенция за 
приходите (ТД на НАП) по постоянния адрес на физическото 
лице, включително на едноличния търговец, носител на 
задължението за данъка. 

Годишната данъчна декларация на чуждестранно 
физическо лице се подава: 

• в ТД на НАП по постоянния адрес на пълномощника, 
когато декларацията се подава от пълномощник с постоянен 
адрес в страната; 

• в ТД на НАП – гр. София – във всички останали случаи. 
 

Начини за подаване на годишната данъчна декларация 
Годишната данъчна декларация се подава: 
• лично или чрез упълномощено лице; 
• по пощата с обратна разписка; 
• по електронен път. 
Внимание! За доходите, придобити от малолетни, 

непълнолетни и поставени под запрещение физически лица, 
годишната данъчна декларация се подава от техните 
родители, съответно настойници или попечители в ТД на НАП 
по постоянния адрес на малолетното, непълнолетното или 
поставеното под запрещение лице. 

 

Попълване на декларацията 
Декларацията се попълва в левове и стотинки до втория 

десетичен знак!  
При попълване на приложенията към годишната данъчна 

декларация, където се изисква информация за ЕИК е 
необходимо да се вписва единният идентификационен код 
(ЕИК), издаден от Агенцията по вписванията, или ЕИК по 
БУЛСТАТ. 

 

При липса на достатъчно редове за попълване на 
информацията в приложенията към годишната данъчна 
декларация, където е необходимо се прилага списък с 
допълнителни редове. 

 

Попълване на образец 2001 
В Част І се посочват идентификационните данни на 

данъчно задълженото лице. 
Попълването на информация за телефонния номер и 

електронния адрес в т. 6 не е задължително. 
Адресът в чужбина (т. 11) се попълва само, когато лицето 

е чуждестранно и е посочило това обстоятелство в т. 8. 
 

Част ІІ се попълва само ако е отбелязано съответното 
обстоятелство, а именно: деклараторът е чуждестранно 
физическо лице и декларацията се подава чрез пълномощник с 
постоянен адрес в страната; деклараторът е малолетно, 
непълнолетно или поставено под запрещение физическо лице 
и декларацията се подава от неговия законен представител 
или декларацията се подава от пълномощник. В съответните 
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полета се посочват идентификационните данни на 
упълномощеното лице или на законния представител, които 
подават декларацията. Попълването на информация за 
телефонния номер и електронния адрес в т. 6 не е 
задължително. 

 

В Част ІІІ се описват приложенията към декларацията, 
като на редове от 1 до 12 се отбелязват само тези образци 
(приложения), които се прилагат към декларацията. 

Ред 13.1 в Част ІІІ се отбелязва, когато се прилага 
Справка за окончателния размер на осигурителния доход за 
текущата година, а ред 13.2 когато се прилага такава справка 
за предходни години като се посочва общият брой на 
справките, които се прилагат към декларацията. 

Ред 14 в Част ІІІ се отбелязва, когато към декларацията 
се прилага декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване 
на данъчно облекчение за деца. 

Ред 15 в Част ІІІ се отбелязва, когато към декларацията 
се прилага декларация по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ за ползване 
на данъчно облекчение за деца с увреждания. 

На ред 16 в Част ІІІ се посочва входящия номер на 
годишния отчет за дейността. Този ред се попълва само от 
лица, извършващи стопанска дейност като търговци по 
смисъла на Търговския закон, включително еднолични 
търговци, както и от физически лица – регистрирани като 
земеделски стопани в случаите по чл. 29а от ЗДДФЛ. „Годишен 
отчет за дейността” е отчетът по чл. 20, ал. 4 от Закона за 
статистиката. 

 

Внимание! Годишен отчет за дейността не подават 
лицата, за които са изпълнени едновременно следните 
условия: 

• не са извършвали дейност през данъчната година;  
• не са отчели за данъчната година приходи или разходи 

съгласно счетоводното законодателство. 
 

На ред 17 в Част ІІІ се посочва общият брой на другите 
документи или копия на документи, които се прилагат към 
декларацията, като:  

1. Служебна/и бележка/и по чл. 45, ал. 1 и 2 от ЗДДФЛ за 
доходи от трудови правоотношения (образци № 1 и № 2). При 
прекратена дейност на работодател, който няма 
правоприемник, се прилага служебна бележка, издадена от 
съответното териториално поделение на Националния 
осигурителен институт, където са предадени разплащателните 
ведомости и приложенията към тях. 

2. Служебна/и бележка/и по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 
(образец № 3) - за доходи от друга стопанска дейност и/или от 
наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на 
права или имущество. 

3. Служебна/и бележка/и по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ 
(образец № 4) - за доходи от други източници по чл. 35 от 
ЗДДФЛ. 

4. Документ, издаден от компетентната община за размера 
на дължимия и внесен патентен данък – при преминаване през 
данъчната година от облагане с патентен данък по реда на 
ЗМДТ към облагане по общия ред на ЗДДФЛ.  

5. Удостоверение/я за размера на внесените в чужбина 
задължителни осигурителни вноски, издаден от компетентните 
власти на другата държава – при внесени в чужбина 
задължителни осигурителни вноски. 

6. Удостоверение/я от компетентните власти на друга 
държава за брутния размер на дохода и размера на данъка, за 
който съгласно съответната СИДДО или българското вътрешно 
законодателство следва да бъде приложен метод за избягване 
на двойното данъчно облагане – при прилагане на методите за 
избягване на двойното данъчно облагане. За доходи от 
източник в чужбина, при облагането на които съгласно 
действаща СИДДО се прилага метод за избягване на двойното 
данъчно облагане "освобождаване с прогресия", може да не се 
представя/т удостоверение/я за размера на внесения данък. 

7. Други документи, които се прилагат към декларацията - 
списъци с допълнителни редове; документи, които се изисква 
да бъдат приложени към декларацията във връзка с ползване 
на данъчните облекчения, посочени в Част І, ІІІ, ІV и V от 
Приложение № 10 (образец 2010) и др. 

 

 На ред 1 в Част ІV се посочва общият сбор от годишните 
данъчни основи, изчислени в приложения № 1, № 3, № 4, № 5 
и № 6 от декларацията. 
 На ред 2 в Част ІV се вписва общият размер на 
данъчните облекчения, които лицето има право да приспадне 

от сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ. За 
целта е необходимо предварително да е попълнено 
Приложение № 10 от декларацията. 
 На ред 3 в Част ІV се изчислява размерът на общата 
годишна данъчна основа. 
 

 На ред 4 в Част ІV се определя размерът на данъка 
върху общата годишна данъчна основа като данъчната 
ставка е 10%. Ако деклараторът е чуждестранно лице, което 
прилага чл. 37а от ЗДДФЛ и в съответната СИДДО е 
предвидена по-ниска данъчна ставка за конкретен вид доход, 
данъкът за този доход се изчислява според предвиденото в 
СИДДО.  
 На ред 5 в Част ІV се сумират данъците, които подлежат 
на приспадане от данъка върху общата годишна данъчна 
основа и са посочени в съответните приложения (Приложения 
№ 1, № 3, № 4, № 6, № 8, № 9 и № 12) на декларацията, както 
следва: 

- авансово удържан/внесен през годината данък от платеца 
на доходите по реда на глава осма от ЗДДФЛ; 

- удържан и/или внесен окончателен данък за доходи по  
чл. 37 от ЗДДФЛ, подлежащ на приспадане съгласно чл. 48,  
ал. 4 от ЗДДФЛ; 

- дължим и внесен патентен данък по реда на ЗМДТ, 
подлежащ на приспадане от данъка върху общата годишна 
данъчна основа, ако през данъчната година лицето е 
преминало от облагане с патентен данък към облагане с данък 
върху общата годишна данъчна основа; 

- данък за доходи от спестявания, подлежащ на 
приспадане по реда на чл. 78 от ЗДДФЛ; 

- размер на признатия данъчен кредит; 
- данъка подлежащ на приспадане по чл. 37а от ЗДДФЛ. 

  На ред 7 в Част ІV се посочва внесеният през годината 
авансов данък от данъчно задълженото физическо лице по 
реда на чл. 67, ал. 1 от ЗДДФЛ. 
  На ред 8 и ред 9 в Част ІV се посочва дължимият данък 
за довнасяне съответно надвнесеният данък по декларацията. 
Дължимият данък за довнасяне, посочен на ред 8 в Част ІV, 
както и надвнесеният данък на ред 9 в Част ІV се закръгляват 
към всеки пълен лев.  
 

 Пример: Ако сумата на ред 8 е 1000.31 лв., се вписва       
1000 лв. Ако тази сума е 1000.95 лв., също се вписва 1000 лв. 
 При попълнен ред 9 в Част ІV и при желание 
надвнесеният данък да бъде възстановен по реда на Раздел І 
от глава шестнадесета на ДОПК, това обстоятелство се 
отбелязва на ред 9.1 и се попълват данни за банковата сметка, 
по която да бъде преведена сумата. 

 

Лицата, които подадат годишна данъчна декларация до 31 
март на следващата година по електронен път, ползват 
отстъпка 5 на сто върху данъка за довнасяне по годишната 
данъчна декларация (ред 8), но не повече от 1000 лв., при 
условие че нямат подлежащи на принудително изпълнение 
публични задължения към момента на подаване на 
декларацията и данъкът за довнасяне е внесен в срок до 30 
април на следващата година. В тези случаи се попълва ред 10 
в Част ІV от декларацията. 

Пример: На ред 8 в Част ІV от декларацията е посочен 
дължим данък за довнасяне в размер на 1000 лв. Лицето 
подава декларацията си на 22 март и към тази дата няма 
подлежащи на принудително изпълнение публични 
задължения. На ред 10 в Част ІV от декларацията се изчислява 
и вписва размера на отстъпката от 5 на сто, която в случая е 
50лв. На ред 11 „Дължим данък за довнасяне, намален с 
отстъпката” се посочва 950 лв. – този данък трябва да бъде 
внесен в срок до 30 април на годината, следваща годината, за 
която се подава декларацията. 

 

Въпроси относно попълването и подаването на годишната 
данъчна декларация може да се отправят към служителите от 
информационния център на НАП на телефон: 0700 18 700 

 

Важно! Предоставените данни са защитени съгласно 
Закона за защита на личните данни и нормативните актове, 
регламентиращи защита на информация, и се обработват 
само във връзка с осъществяването на установените със 
закон функции на НАП. Повече информация за 
ангажиментите на НАП в качеството й на администратор на 
лични данни можете да намерите на интернет адрес 
www.nap.bg и на информационните табла в салоните на 
НАП. 
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Приложение № 2 
доходи от стопанска дейност като едноличен търговец 

и доходи от друга стопанска дейност по чл. 29а от ЗДДФЛ 
  (Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по  

чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001) 

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ 
служебен номер  

          
Данъчна година 

    
 
 
 
 

Част І – Идентификационни данни за предприятието на едноличния търговец 
1. ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП  2. Наименование  

 
           

3. Чуждестранно физическо лице – търговец, осъществяващо дейност чрез място на стопанска дейност в     
България  >>  
4. Вид предприятие 4.1. Нефинансово предприятие    >>                                                      4.2. Финансова институция  >>    

 
5.

 С
ед

ал
ищ

е 
и 

ад
ре

с 
на

 
уп

ра
вл

ен
ие

 5.1.Държава 
 
 

5.2. Област 5.3. Община 5.4. Населено място (гр./с.) 
 

5.5. Улица, №, ж.к., бл., вх., ап.  
 
 

5.6. пощенски код 

    
6. За 

контакт: 
6.1. Телефон 
 

6.2. E-mail 

7.
 Д

ан
ни

 з
а 

съ
ст

ав
ит

ел
я 

на
 

го
ди

ш
ни

я 
 

ф
ин

ан
со

в 
от

че
т Съставител на годишния финансов отчет е: 

7.1. Физическо 
лице 

7.1.1. Собствено име, презиме и фамилно име 7.1.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от 
регистъра на НАП 

7.1.3. Вид на правоотношението със 
съставителя 

           трудово облигационно 

7.2. Счетоводно  
предприятие 

7.2.1. Наименование 7.2.2. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ 

           
 
 
 

Част ІІ – Данни за дейността  
1. Код на основната дейност     
2. Място на стопанска дейност в чужбина >>  3. Доходи от източници в чужбина  >>  

4. Стопанска дейност по чл. 29а, ал. 1 от ЗДДФЛ >>  4.1. Новорегистриран земеделски стопанин, който избира за 
годината на регистрация да се облага с данък върху годишната 
данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ  >>  
(Този ред се попълва, ако физическото лице е регистрирано като земеделски 
стопанин през годината, за която се подава годишната данъчна декларация и за 
тази година избира за доходите от стопанската си дейност да се облага с 
данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ) 

5. Стопанска дейност на физическо лице, което е търговец по смисъла на ТЗ, но не е регистрирано като едноличен търговец >>  

6. Преотстъпване на данък и/или намаление на счетоводния 
финансов резултат по реда на глава двадесет и втора от ЗКПО >>  
(Ако на този ред е отбелязано „Х,“ се попълва ред 6.1) 

6.1 Изпълнение на изискването по чл. 167, ал. 1 от ЗКПО >>  
(Този ред се попълва на основание чл. 167, ал. 2 от ЗКПО) 

7. Дейността по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ като регистриран земеделски стопанин - ЕТ за производство на непреработена растителна и 
животинска продукция продължава да се осъществява за период от поне три години след годината на преотстъпване >>    
(Тези данни се декларират на основание чл.189б, ал. 2, т. 3 от ЗКПО. В случай че сте отбелязали този ред, попълнете ред 7.1) 
7.1. Година на преотстъпване на данъка, по отношение на която е налице задължение за продължаване на дейността за 
период поне 3 години след годината на преотстъпване (При повече от 1 година на преотстъпване за периода от 2010 г. до годината, за 
която се подава настоящата декларация, приложете списък с допълнителни редове)  

20…. г. 

 
 

Част ІІІ - Формиране на облагаемия доход                                                                                   
№ ПОКАЗАТЕЛИ шифър СУМА 
1 2 3 4 
1 ОБЩО ПРИХОДИ (посочват се приходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите) 2- 

3001  
1.1  В т.ч. нетни приходи от продажби (посочват се нетните приходи от продажби по смисъла на § 1, т. 49 от ДР 

на ЗКПО във връзка с § 1, т. 11 от ДР на Закона за счетоводството) 
2- 

30011  
1.2 В т.ч. държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на 

земеделието, Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет 
2- 

30012 
 

2 ОБЩО РАЗХОДИ (посочват се разходите по отчета за приходите и разходите / отчета за доходите) 2- 
3002 

 

3 СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ (ред 1 – ред 2)  
(Ако получената разлика е > 0, се попълва ред 3.1; Ако получената разлика е ≤ 0, се попълва ред 3.2) 

 

3.1 Счетоводна печалба  2- 
3031 

 
 

3.2 Счетоводна загуба  2- 
3032 

 
Приходи и разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за данъчно преобразуване 

4 Общо приходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за 
данъчно преобразуване (приходи от дейности, които се облагат с алтернативен данък по ЗКПО; с патентен 
данък по ЗМДТ и/или са освободени от облагане по силата на закон или международен договор) 

2- 
3004 

 

5  Общо разходи, които се изключват при определяне на счетоводния финансов резултат за 
данъчно преобразуване (разходи за дейности, които се облагат с алтернативен данък по ЗКПО; с патентен 
данък по ЗМДТ и/или са освободени от облагане по силата на закон или международен договор) 

2- 
3005 
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6 СЧЕТОВОДЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ ЗА ДАНЪЧНО ПРЕОБРАЗУВАНЕ (ред 1 – ред 4) - (ред 2 – ред 5) 
(Ако получената разлика е > 0, се попълва ред 6.1; Ако получената разлика е ≤ 0, се попълва ред 6.2) 

6.1 ПОЛОЖИТЕЛЕН  2-3061  

6.2 ОТРИЦАТЕЛЕН  2-3062  

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИЯ ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 
№ А. УВЕЛИЧЕНИЯ ШИФЪР СУМА № Б. НАМАЛЕНИЯ ШИФЪР СУМА 

1 Годишни счетоводни разходи за амортизации 
(чл. 54, ал. 2 от ЗКПО) 7010  1 

Годишни данъчни амортизации  
(чл. 54, ал. 1 от ЗКПО) – вж. помощна справка 
„Амортизируеми активи, публикувана на 
интернет адрес  www.nap.bg  

8010  

2 
Счетоводна балансова стойност на отписаните 
активи от счетоводния амортизационен план 
(чл. 66, ал. 1 от ЗКПО) 

7020  2 
Данъчна стойност на отписаните активи от 
данъчния амортизационен план (чл. 66,    
ал. 2 от ЗКПО) 

8020  

3 Разходи от последващи оценки на активи и 
пасиви (чл. 34 от ЗКПО), в т.ч.: 7030  3 Приходи от последващи оценки на активи и 

пасиви (чл. 34 от ЗКПО), в т.ч.: 8030  

3.1 
разходи от последващи оценки и от отписване 
на вземания като несъбираеми 
(чл. 34 от ЗКПО) 

7031  3.1 приходи от последващи оценки на 
вземания  (чл. 34 от ЗКПО )  8031  

4 
Признаване за данъчни цели на непризнати 
приходи от последващи оценки на активи и 
пасиви (чл. 35 от ЗКПО) 

7040  
4 

Признаване за данъчни цели на непризнати 
разходи от последващи оценки на активи и 
пасиви (чл. 35 и 37 от ЗКПО), в т.ч.:   

8040  

4.1 от последващи оценки и от отписване на 
вземания (чл. 37 от ЗКПО) 8041  

5 

Разходи, представляващи доходи на местни 
физически лица по ЗДДФЛ и разходи за 
задължителни осигурителни вноски, свързани с 
тях (чл. 42, ал. 1, 5 и 8 от ЗКПО) 

7050  

5 
Признаване за данъчни цели на непризнати 
разходи по чл. 42, ал. 1, 5 и 8 от ЗКПО     
(чл. 42, ал. 3 и 6, изречение първо от ЗКПО) 

8050  

6 

Приходи/сума, с която са намалени 
счетоводните разходи, отчетени по повод 
на задължения за неизплатени доходи по 
чл. 42, ал. 1 от ЗКПО и на задължения за 
невнесени задължителни осигурителни 
вноски по чл. 42, ал. 5 (чл. 42, ал. 4 и ал. 6, 
изречение второ от ЗКПО) 

8060  

6 

Разходи за лихви от прилагане на режима на 
слаба капитализация (чл. 43, ал. 1 от ЗКПО) – 
вж. помощна справка „Регулиране на слабата 
капитализация“, публикувана на интернет адрес  
www.nap.bg 

7060  7 

Признаване за данъчни цели на непризнати 
разходи за лихви от прилагане на режима 
на слаба капитализация (чл. 43, ал. 2 от 
ЗКПО) вж. помощна справка „Регулиране на 
слабата капитализация“, публикувана на 
интернет адрес  www.nap.bg 

8070  

7 Разходи от липси и брак съгласно чл. 28, в т. ч.: 7070  

8 
Приходи,  възникнали по повод на 
непризнати по чл. 28 от ЗКПО липси и брак 
на активи (чл. 29 от ЗКПО) 

8080  

7.1 
разходи от липси на дълготрайни и 
краткотрайни активи, с изключение на 
материални запаси (чл. 28, ал. 1 от ЗКПО) 

7071  

7.2. разходи от липси и брак на материални запаси 
(чл. 28, ал. 2 от ЗКПО) 7072  

7.3 разход за данък по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС (чл. 28, 
ал. 4 от ЗКПО) 7073  

7.4 
последващи разходи, отчетени по повод на 
вземане, възникнало в резултат на непризнати 
липси и брак на активи (чл. 28, ал. 5 от ЗКПО) 

7074  

8 Разходи, непризнати за данъчни цели съгласно 
чл. 26 от ЗКПО, в т. ч.: 7180  

9 

 
 
Приходи, възникнали по повод на 
непризнати за данъчни цели разходи по  
чл. 26, т. 6 от ЗКПО (чл. 27, ал. 1, т. 2 от 
ЗКПО)   

8090  8.1 
разходи, несвързани с дейността и/или които не 
са документално обосновани (чл. 26, т. 1 и 2 от 
ЗКПО) 

7081  

8.2 
разходи за начислени глоби, конфискации, 
санкции и лихви за просрочие (чл. 26, т. 6 от 
ЗКПО) 

7082  

9 Сума на задълженията  
(чл. 46, ал. 1 от ЗКПО) 7090  

10 

Сума на погасените задължения, за които е 
приложен чл. 46, ал. 1 от ЗКПО през 
предходна година  
(чл. 46, ал. 3, т. 1 от ЗКПО)  

8100  

11 

Приходи, отчетени по повод  отписване на 
задължения, за които е приложен чл. 46, 
ал. 1 от ЗКПО през предходна година  
(чл. 46, ал. 3, т. 2 от ЗКПО) 

8110  

 

12 
вж. помощна справка „Пренасяне на данъчни 
загуби“, публикувана на интернет адрес  
www.nap.bg 
Приспадане на данъчна загуба, в т.ч.: 

8120  

12.1 данъчна загуба от източник в страната  8121  

12.2 
данъчна загуба от източник в чужбина при 
прилагане на метода „Освобождаване с 
прогресия”  

8122  

12.3 данъчна загуба от източник в чужбина при 
прилагане на метода „Данъчен кредит”  8123  

10 

Други увеличения  на счетоводния финансов 
резултат – вж. помощна справка „Други увеличения и 
намаления на счетоводния финансов резултат по 
реда на ЗКПО“, публикувана на интернет адрес  
www.nap.bg  

7100  13 

Други намаления на счетоводния финансов 
резултат - вж. помощна справка „Други 
увеличения и намаления на счетоводния 
финансов резултат по реда на ЗКПО“, 
публикувана на интернет адрес  www.nap.bg 

8130  

7 ВСИЧКО УВЕЛИЧЕНИЯ 
(от ред 1 до ред 10) 

0700  8 ВСИЧКО НАМАЛЕНИЯ  
(от ред 1 до ред 13) 

0800  
 

ДАНЪЧЕН ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ 
9.1 ДАНЪЧНА ПЕЧАЛБА (ред 6.1 или ред 6.2 + ред 7 – ред 8 > 0) или 

2-
3091  

9.2 ДАНЪЧНА ЗАГУБА  (ред 6.1 или ред 6.2  + ред 7 – ред 8 ≤ 0) 
2-

3092  
9.3 ОБЛАГАЕМ ДОХОД (ред 9.1 или ред 9.2 – ред 1 от Част V + ред 2 от Част V) 

2-
3093  
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Част ІV –  Формиране на годишната данъчна основа и определяне на дължимия данък 

1 Задължителни осигурителни вноски по КСО и ЗЗО, внесени авансово през годината 2-
4001  

2 Окончателни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО, включително за минали години 2- 
4002  

3 Внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски за сметка на физическото лице 
2-

4003  
4 Годишна данъчна основа по чл. 28, ал. 1 от ЗДДФЛ (ред 9.3, Част ІІІ – ред 1 – ред 2 – ред 3) 

2-
4004  

5 Общ размер на данъчните облекчения (вписва се сумата от ред 10, колона 5, Част VІІІ на Приложение № 10) 
2-

4004  
6 Годишна данъчна основа, намалена с данъчните облекчения  (ред 4 – ред 5) 2-

4005  
7 Данък върху годишната данъчна основа (ред 6 х 15%) 2-

4007  
8 Годишна данъчна основа при прилагане на метода „Освобождаване с прогресия“ 

(ред 6 – общата сума от колона 9 на Част І в Приложение № 9) 
2-

4008  

9 Данък върху годишната данъчна основа при прилагане на метода „Освобождаване с 
прогресия“ (ред 8 х 15%) 

2-
4009  

10 Размер на признатия данъчен кредит за доходи от чужбина  
(вписва се общата сума от колона 7 на Част ІІІ в Приложение № 9) 

2-
4010  

11 Преотстъпен данък върху годишната данъчна основа на основание чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ 2-
4011  

12 Данък върху годишната данъчна основа, намален с размера на признатия данъчен кредит 
и преотстъпения данък (ред 7 или ред 9 – ред 10 – ред 11) 

2-
4012  

13 Дължим и внесен патентен данък по реда на ЗМДТ, подлежащ на приспадане от данъка 
върху годишната данъчна основа  

2-
4013  

14 
Удържан и/или внесен окончателен данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ, подлежащ на 
приспадане съгласно чл. 48, ал. 4 от ЗДДФЛ, както и общата сума в колона 8 от Част ІІ 
на Приложение № 12 

2-
4014  

15 Данък върху годишната данъчна основа след намаленията по редове 13 и 14 
(ред 12 – ред 13 – ред 14) 

2-
4015  

16 Направени авансови вноски за годината (точният размер на внесените авансови вноски за годината се 
установява чрез преглед на данъчно-осигурителната сметка или чрез поискване на информация от НАП) 

 
2-

4016  
От сумата на ред 15 извадете ред 16. Ако получената разлика е положително число, то се вписва на ред 17. Ако получената 

разлика е отрицателно число, то се вписва на ред 18. 
17 Дължим данък за довнасяне (сумата се закръглява към всеки пълен лев) 

2-4017  
18 Надвнесен данък (сумата се закръглява към всеки пълен лев) 

2-4018  
18.1 Възстановяване по реда на Раздел І от глава шестнадесета на ДОПК                                           Да  

Ако е попълнен ред 18 и на този ред е отбелязано „х” се посочват данни за банковата сметка, по която да бъде преведена сумата: 
БАНКА: …………………………………….. BIC …………………………………… IBAN: ……………………………………………… 

Данни за титуляра на сметката: 

ЕГН:                 Име: ……………………………………………………………………………………………….                                                    

Ред 19 се попълва, ако деклараторът има право да ползва 5 на сто отстъпка върху данъка за довнасяне, на основание чл. 53 от 
ЗДДФЛ. 

19 Отстъпка (ред 17 х 5 % ≤ 1000 лв.) 2-4019  
20 Дължим данък за довнасяне, намален с отстъпката (ред 17 – ред 19) 2-4020  

Задължение за извършване на авансови вноски, вид и общ размер на определените (декларираните) авансови 
вноски за годината  

(тази информация се попълва за целите на определяне на лихва по чл. 89 от ЗКПО) 
21.1 Месечни – съгласно чл. 84 от ЗКПО                                                                                                                      Да  2-

40211  
21.2 Тримесечни – съгласно чл. 85 от ЗКПО                                                                                                                Да  2-

40212  
21.3 Тримесечни – съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО                                                                                                      Да  2-

40213 Х 

21.4 Данъчно задълженото лице не е задължено да извършва авансови вноски и не е приложило чл. 83, ал. 3 от 
ЗКПО                                                                                                                                                                        Да  

2-
40214 Х 

Сума, върху която се дължи лихва по чл. 89 от ЗКПО (този ред не се попълва, ако е отбелязан ред 21.3 или ред 21.4) 

22.1 За месечни авансови вноски: ред 12 – (ред 21.1 + 0,2 х ред 21.1) 
Ако получената разлика е отрицателно число или нула, на този ред се записва нула 

2-
40221  

22.2 За тримесечни авансови вноски: 0,75 х ред 12 – (ред 21.2 + 0,2 х ред 21.2)  
Ако получената разлика е отрицателно число или нула, на този ред се записва нула 

2-
40222  

 
 

Част V – Прилагане на чл. 29а, ал. 2 от ЗДДФЛ 
№ Показатели Сума 

1 
Финансов резултат за доходи, придобити през данъчни години, предхождащи данъчната година, от 
която започва облагането на доходите с данък върху годишната данъчна основа, и за които приходът 
е възникнал и начислен през годината  (чл. 29а, ал. 2, т. 1 от ЗДДФЛ) 

 

2 Финансов резултат за доходи, придобити през годината, които не участват при формиране на 
счетоводния финансов резултат за текущата или за следващи години (чл. 29а, ал. 2, т. 2 от ЗДДФЛ) 
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Част VІ – Деклариране на взаимоотношения със свързани лица  
(Свързани лица са тези по § 1, т. 3  от ДР на ДОПК. Юрисдикции с преференциален данъчен режим са тези по смисъла на § 1, т. 64 

от ДР на ЗКПО) 
№ ПОКАЗАТЕЛИ СУМА 
1 Общ размер на счетоводните приходи от взаимоотношения със свързани лица, в т.ч.:   

1.1  - с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим  
2 Общ размер на счетоводните разходи от взаимоотношения със свързани лица, в т.ч.:   

2.1  - с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим  
3 Вземания от свързани лица – салдо (остатък) към 31 декември на съответната година, в т.ч.:  

3.1 - от лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим  
4 Задължения към свързани лица – салдо (остатък) към 31 декември на съответната година, в т.ч.:  

4.1 - към лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим  
Забележка: Не се попълват данни за свързани лица по § 1, т. 3, б. „а”, „б”, и „л” от ДР на ДОПК. Това са: 

 съпрузите, роднините по права линия, по съребрена - до трета степен включително; и роднините по сватовство. 
Изключението не се прилага само при взаимоотношения между търговски предприятия (ЕТ) на посочените лица;  

 работодател и работник; 
 лицата, едното от които е направило дарение на другото. 

 
Част VІІ – Данък върху разходите (тази част се попълва на основание чл. 217, ал. 1 от ЗКПО) 

№  Вид разход Данъчна 
основа 

Данъчна 
ставка 

Дължим 
данък 

Необлагаем
и разходи 

1 2 3 4 5 6 
1 По чл. 204, ал. 1, т. 1 - представителни разходи  10 %  х 

2 По чл. 204, ал. 1, т. 2 - социални разходи, предоставени в натура   10 %   

3 
По чл. 204, ал. 1, т. 4 – разходи в натура, свързани с 
предоставени за лично ползване активи и/или с използване на 
персонал 

 
10 % 

 
х 

 

 
Част VІІІ – Признаване за данъчни цели на счетоводни разходи за дарения 
№ Показатели Сума 

1 Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 01 
(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 01, съгласно номенклатурата)   

2 Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл. 31, ал. 1 от ЗКПО в полза на лица с 
код 01 (до 10% от сумата по ред 6.1 от Част ІІІ)  

3 Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 02  
(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 02, съгласно номенклатурата)  

4 Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗКПО в полза на лица с 
код 02 (до 50% от сумата по ред 6.1 от Част ІІІ)  

5 Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 03  
(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 03, съгласно номенклатурата)  

6 Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл. 31, ал. 3 от ЗКПО в полза на лица с 
код 03 (до 15% от сумата по ред 6.1 от Част ІІІ)  

7 Размер на направените през годината дарения в полза на лица с код 04  
(вписва се общата сума на направените през годината дарения в полза на лица с код 04, съгласно номенклатурата)  

8 Допустим размер на разходите за дарения съгласно чл. 31, ал. 5 от ЗКПО  
(сборът от сумите по ред 2, ред 4, ред 6 и ред 7 се редуцира до 65% от сумата по ред 6.1 от Част ІІІ)  

Код Номенклатура на лицата, в чиято полза е извършено дарение 

01 

здравни и 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 и домове за медико-социални грижи за деца съгласно Закона за 
лечебните заведения; 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 
хора с увреждания, вписани в регистъра по чл. 29 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и в полза на 
Агенцията за хората с увреждания; хора с увреждания, както и за технически помощни средства за тях; лица, пострадали при 
бедствия по смисъла на Закона за защита при бедствия, или на семействата им; Българския Червен кръст; социално слаби 
лица; деца с увреждания или без родители; културни институти или 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 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, както и на наркозависими лица за тяхното лечение; детския фонд на Организацията на 
обединените нации (УНИЦЕФ) 

02 Център „Фонд за лечение на деца” и Център „Фонд за асистирана репродукция”  
03 безвъзмездно предоставена помощ по реда и при условията на Закона за меценатството 

04 дарения на компютри и периферни устройства за тях, произведени до една година преди датата на дарението, в полза на 
български училища, включително висши училища 

Забележка: Тази номенклатура е приложима и за дарения, направени в полза на идентични или сходни на изброените в нея лица, 
установени в или граждани на друга държава - членка на ЕС, или в друга  държава - страна по Споразумението за ЕИП (Вж. чл. 31, ал. 7 
от ЗКПО). 
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Част ІХ – Деклариране на вида и размера на авансовите вноски  
(тази част се попълва на основание чл.87а, ал. 1 от ЗКПО. Лицата, които са освободени от авансови вноски и не са избрали да правят 
такива съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО, не попълват тази част) 

 

1. Месечни  вноски 2. Тримесечни вноски 3.Тримесечни вноски на основание чл. 83, ал. 3 от 
ЗКПО 

4. Размер на месечната/тримесечната авансова вноска   
5. Преотстъпване на авансови вноски на основание чл. 91 от ЗКПО Да   
6. Размер на месечната/тримесечната авансова вноска след преотстъпване в резултат на 
прилагане на чл. 91 от ЗКПО    
Забележки: 1. Ако на ред 1.1 от Част ІІІ е посочена сума в размер над 3 000 000 лв., се отбелязва  т. 1;  
2. Ако на ред 1.1 от Част ІІІ  е посочена сума в размер от 300 000,01 лв. до 3 000 000 лв. включително, се отбелязва т. 2; 
3. Ако е избрано да се прилага чл. 83, ал. 3 от ЗКПО и на ред 1.1 от Част ІІІ е посочена сума в размер до 300 000 лв. включително, се 
отбелязва т. 3. 
4. Ако прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, не се попълват т. 4 и/или 6.  
5. Когато декларацията се подава на основание чл. 53, ал. 2 от ЗДДФЛ, тази справка следва да се попълни по идентичен начин, както 
е била попълнена във вече подадената годишна данъчна декларация, във връзка с която се подава настоящата коригираща 
декларация. Ако са налагат корекции на вида или размера на вече декларираните авансови вноски, същите се извършват чрез 
подаване на декларация по чл. 88 от ЗКПО. 
 

 
Част Х – Данъчно облекчение за земеделски стопани  
(тази част се попълва от еднолични търговци – регистрирани земеделски стопани, които на основание чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ 
преотстъпват данъка върху годишната данъчна основа по чл. 28 при условията на ЗКПО за преотстъпване на корпоративен данък, 
под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани) 

1. Към датата на предоставяне на помощта (31 декември на съответната година) данъчно задълженото 
лице не е голямо предприятие по смисъла на § 1, т. 61 от ДР на ЗДДФЛ  
(вж. приложение I на Регламент (ЕС) № 702/2014, към което препраща § 1, т. 61 от ДР на ЗДДФЛ) 

Да   

2. За активите, в които следва да се инвестира преотстъпеният данък, земеделският стопанин не е 
получател по някоя от помощите, посочени в чл. 189б, ал. 2, т. 9 от ЗКПО Да   

Забележка: При попълване на ред 1 от Част Х следва да се има предвид, че на основание чл. 48, ал. 7, т. 2 от ЗДДФЛ данъчното 
облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, не се прилага по отношение на големи предприятия. Съгласно 
§ 1, т. 61 от ДР на ЗДДФЛ "големи предприятия" са: предприятия, които не отговарят на критериите, определени в приложение I на 
Регламент (ЕС) № 702/2014 на Комисията от 25 юни 2014 г. относно деклариране на някои категории помощи в секторите на 
селското и горското стопанство и в селските райони за съвместими с вътрешния пазар в приложение на членове 107 и 108 от 
Договора за функционирането на ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1857/2006 на Комисията (ОВ, L 193/1 от 1 юли 2014 г.). Според 
чл. 2, т. 1 от Приложение I „Определение за микро-, малки и средни предприятия“ на Регламент 702/2014 категорията на микро-, 
малките и средните предприятия обхваща предприятията, в които работят по-малко от 250 души, чийто годишен оборот не 
надхвърля 50 млн. евро и/или чието годишно балансово число не надхвърля 43 млн. евро.При определяне на тези показатели следва да 
се имат предвид и правилата, регламентирани в останалите разпоредби на Приложение І с оглед на това, че § 1, т. 61 от ДР на 
ЗДДФЛ препраща към цялото Приложение І, а не само към чл. 2 от същото. В чл. 3 от Приложение І са посочени видовете 
предприятия, които са взети предвид при определяне на числеността на персонала и финансовите показатели (по чл. 2), а именно: 
„самостоятелно предприятие“, „предприятия партньори“ и „свързани предприятия“. При това положение, ако са налице хипотезите 
за „предприятия партньори“ или „свързани предприятия“, се изследва числеността на персонала и финансовите показатели за 
цялата група, а не само за предприятието, желаещо да преотстъпва данък по чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ. 
 
 

Част ХІ – Деклариране на избор за облагане на доходите в натура, представляващи разходи в натура 
  (Разходи в натура са тези по смисъла на § 1, т. 83 от ДР на ЗКПО. Тази част се попълва на основание чл. 24, ал. 3 от ЗДДФЛ във връзка с       

чл. 217, ал. 3 от ЗКПО.)  
Когато не е попълнена тази част, облагането на доходите в натура се извършва по реда на ЗДДФЛ. 

1. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 2016 г. Да   
2. Избор за облагане по реда на ЗКПО за 2017 г. Да   
Забележка: Ред 1 се попълва както от лицата, които упражняват правото си на избор за цялата 2016 г. на основание § 13, ал. 1 от ПЗР на ЗИДЗКПО, така и от лицата, които 
упражняват правото си на избор за периода от 01.10.2016 г. до 31.12.2016 г. на основание § 13, ал.2 във връзка с § 19, т. 1 от ПЗР на ЗИДЗКПО (ДВ, бр. 75/27.09.2016 г.). 
 
 
 

Подпис на 
декларатора 

 
 

Подпис на 
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 
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Образец 2031 

Приложение № 3 
доходи от друга стопанска дейност 

  (Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по  
чл. 50 от ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001) 

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ 
служебен номер  

          
Данъчна година 
    

 
 
Част І – Формиране на облагаемия доход и на годишната данъчна основа 

№  
Доходи с код 

 301 и 3011  
Доходи с кодове 

от 302 до 305 
Доходи с кодове 

306 и 307 
код размер код размер код размер 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Ако през течение на годината сте получили доходи с код 304 и 307 от източници в България моля попълнете Част ІІІ  

1 
Придобит доход от друга 
стопанска дейност по чл. 29 от 
ЗДДФЛ от източници в България 

      
      
      

2 
Придобит доход от друга 
стопанска дейност по чл. 29 от 
ЗДДФЛ от източници в чужбина 

     
 
 

 

3 

Доходи, посочени на ред 1 и 2, 
които са участвали при формиране 
на облагаем доход по реда на    
чл. 26 от ЗДДФЛ за предходни 
данъчни години* 

  

х 

4 
Сума на доходите, подлежащи на 
облагане по реда на чл. 29 от 
ЗДДФЛ (ред 1+ ред 2 – ред 3) 

   

5 
 

Разходи за дейността    
(60 на сто от ред 4) (40 на сто от ред 4) (25 на сто от ред 4) 

6 Облагаем доход от дейността 
 (ред 4 – ред 5) 

   

7 
 

Общ размер на облагаемия доход (вписва се сборът от сумите на ред 6 в колони 4, 6 и 8) 
 

 

8 Задължителни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО, удържани или 
внесени авансово през годината 

 

9 Окончателни осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО, включително за минали 
години 

 

10 Внесени в чужбина задължителни осигурителни вноски за сметка на физическото 
лице 

 

11 Годишна данъчна основа за доходите от друга стопанска дейност  
(ред 7– ред 8 – ред 9 – ред 10) 

 

Код Вид на дохода: Разходи за 
дейността 

301 
 

Доходи от дейност като регистриран земеделски стопанин за производство на непреработени продукти от селско стопанство, 
с изключение на доходите от производство на декоративна растителност  

 
 

60 на сто 3011 Доходи под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, 
Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, свързани с дейността по код 301  

302 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  

 
 
 
 

40 на сто 

3021 Доходи под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от Европейския фонд за гарантиране на земеделието, 
Европейския фонд за развитие на селските райони и държавния бюджет, свързани с дейността по код 302  

303 Доходи от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове); от ловно стопанство и от 
рибно стопанство 

304 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 

305 Доходи от упражняване на занаят, които не се облагат с патентен данък по реда на Закона за местните данъци и такси 
306 Доходи от упражняване на свободна професия   

25 на сто 307 Доходи от възнаграждения по извънтрудови правоотношения 
Забележки: * На основание чл. 29, ал. 2 от ЗДДФЛ в облагаемия доход от друга стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на 
Търговския закон не се включват доходи, които са участвали при формиране на облагаем доход по реда на чл. 26 от ЗДДФЛ за предходни данъчни години. 
  
                

Част ІІ – Данъци, подлежащи на приспадане от данъка върху общата годишна данъчна основа, с 
изключение на авансово внесения данък от декларатора по реда на чл. 43, ал. 6 от ЗДДФЛ                                                                                                                              

1 Авансово удържан през годината данък от платеца на дохода по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ 
(попълва се данъкът, посочен на ред 3 от Образец № 3 на служебната бележка) 

    
2 Дължим и внесен патентен данък, подлежащ на приспадане от данъка върху общата годишна 

данъчна основа  

 

3 Удържан и/или внесен окончателен данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ, подлежащ на 
приспадане съгласно чл. 48, ал. 4 от ЗДДФЛ 
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Част ІІІ - Данни за доходите по Част І с код 304 или 307 от източници в България 
№ 
по 

ред 
ЕИК/Служебен номер от 

регистъра НАП/ЕГН Наименование/Име на платеца Код на 
дохода 

Размер на 
дохода 

1 2 3 4 5 
1 Данни за предприятията или самоосигуряващите се лица, платци на доходи с код 304 и 307  

1.1              
1.2              
1.3              
1.4              
1.5              
2 Обща сума на доходите с код 304, платците на които не са предприятия или самоосигуряващи се 

лица 
304  

3 Обща сума на доходите с код 307, платците на които не са предприятия или самоосигуряващи се 
лица 

307  
 

Подпис на 
декларатора 

 
 

Подпис на 
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 
 
 

УКАЗАНИЯ: 
Приложение № 3 (Образец 2031) се попълва от физически лица, които 

не са търговци по смисъла на Търговския закон и които през данъчната година 
са придобили доходи от стопанска дейност, подлежащи на облагане с данък 
върху общата годишна данъчна основа. Местните физически лица декларират 
придобити доходи както от източници в страната, така и от чужбина. 
 

„Лица, упражняващи свободна професия“ са: експерт-
счетоводителите; консултантите; одиторите; адвокатите; нотариусите; 
частните съдебни изпълнители; съдебните заседатели; експертите към съда и 
прокуратурата; лицензираните оценители; представителите по индустриална 
собственост; медицинските специалисти; преводачите; архитектите; 
инженерите; техническите ръководители; дейците на културата, 
образованието, изкуството и науката; застрахователните агенти; други 
физически лица, за които са налице едновременно следните условия: 

 осъществяват за своя сметка професионална дейност; 
 не са регистрирани като еднолични търговци; 
 са самоосигуряващи се лица по смисъла на Кодекса за социално 

осигуряване. 
 

„Извънтрудови правоотношения“ са: правоотношенията, които не са 
трудови правоотношения и не са упражняване на занаят или на свободна 
професия по смисъла на ЗДДФЛ, по силата на които се дължи постигането на 
определен резултат от физическо лице, което не е едноличен търговец. 

 

„Упражняване на занаят“ е: производството на изделия или 
предоставянето на услуги, осъществявани от физическо лице, вписано в 
регистъра на занаятчиите, което не е регистрирано като едноличен търговец. 

 
"Доход от стопанска дейност на физически лица" за целите на        

чл. 29а от ЗДДФЛ е доходът от дейността за производство на преработени или 
непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от 
производство на декоративна растителност, на физическите лица, 
регистрирани като земеделски стопани, които не са търговци по смисъла на 
Търговския закон. 

 
„Непреработен продукт от селско стопанство“ е: всеки първичен 

продукт, получен от растенията и животните, който се използва в естествен 
вид, без да е подлаган на технологична обработка или преработка, в резултат 
на която да са настъпили физико-химични изменения в състава. 

Когато, на основание чл. 29а от ЗДДФЛ, физическите лица, регистрирани 
като земеделски стопани, формират облагаем доход по реда на чл. 26 от 
същия закон, не попълват това приложение, а Приложение № 2 (Образец 
2021). 

 
На ред 1, колони от 3 до 8 в Част І се посочва видът и размерът на 

придобития през годината доход от друга стопанска дейност по чл. 29 от 
ЗДДФЛ от източник в България. При попълването на колони 3, 5 и 7 се ползва 
таблицата с кодовете на видовете доходи. Ред 2 се попълва от местни 
физически лица, които през годината са придобили доходи от източници в 
чужбина. 

 

На ред 4 в колони от 4, 6 и 8 в Част І се посочва сумата от доходите по 
съответните кодове, посочени в ред 1 и ред 2, намалена с доходите по ред 3 в 
колони 4 и 6, съгласно забележката в Част І. 

 

На ред 5 в колони от 4, 6 и 8 в Част І се посочва размерът на разходите 
за дейността, които се приспадат от доходите на ред 1 и ред 2. Размерът на 
разходите за дейността се изчислява като сумата на ред 4 в съответната 
колона се умножи с нормативно определения процент разходи: 

 за доходи с код 301 и 3011 – 60 на сто; 
 за доходи с код от 302 до 305 – 40 на сто; 
 за доходи с код 306 и 307 – 25 на сто. 

 

На ред 6 в колони от 4, 6 и 8 в Част І се посочва облагаемият доход от 
стопанска дейност на физическите лица, които не са търговци по смисъла на 
Търговския закон, определен, като придобития през годината доход се 
намалява с нормативно определения процент разходи за дейността. 

 

На ред 7 в Част І се посочва общият размер на облагаемия доход от 
друга стопанска дейност.  

 

На ред 8 в Част І се посочва общият размер на удържаните от 
платеца/ите задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на 
физическото лице по реда на Кодекса за социално осигуряване (КСО) и на 
Закона за здравното осигуряване (ЗЗО); авансовите вноски, които 
самоосигуряващото се лице е задължено да прави за данъчната година за 
своя сметка по реда на КСО и ЗЗО (вноски за фондовете на държавното 
обществено осигуряване, вноски за допълнително задължително пенсионно 
осигуряване и вноски за здравно осигуряване), както и авансовите вноски, 
които лицето е задължено да прави за данъчната година за своя сметка по 
реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, ако облагаемият доход по чл. 29 от ЗДДФЛ се 
включва при годишното изравняване на осигурителния доход в Таблица 2. 

 
 

 На ред 9 в Част І се посочва общият размер на окончателните 
осигурителни вноски по реда на КСО и ЗЗО за годината (вноски за фондовете 
на държавното обществено осигуряване, вноски за допълнително 
задължително пенсионно осигуряване и вноски за здравно осигуряване), 
определени съгласно данните от Таблици 1 и 2 на Справката/ите за 
окончателния размер на осигурителния доход (Образец 2004) към 
декларацията, както и окончателните вноски, които лицето е задължено да 
прави за данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, ако 
облагаемият доход по чл. 29 от ЗДДФЛ се включва при годишното 
изравняване на осигурителния доход в Таблица 2. 

 
 

Ред 10 в Част І се попълва, в случай че през годината са внесени в 
чужбина задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на 
физическото лице. 

 
 

Годишната данъчна основа на ред 11 в Част І се определя, като 
облагаемият доход, придобит през данъчната година, се намалява с вноските, 
посочени на редове 8, 9 и 10 в Част І. 

 

Облагаемият доход и годишната данъчна основа могат да бъдат 
само положителна величина или 0. 
 

На ред 1 в Част ІІ се посочва авансово удържания през годината данък 
от платеца на дохода по реда на чл. 43, ал. 4 от ЗДДФЛ, като към 
декларацията се прилага/т служебна/ите бележка/и по чл. 45, ал. 4 от ЗДДФЛ 
(Образец № 3), удостоверяваща/и размера на този данък. 

 
На ред 2 в Част ІІ се посочва дължимият и внесен патентен данък, 

подлежащ на приспадане от данъка върху общата годишна данъчна основа, 
когато през течение на годината е отпаднало основанието за облагане с 
патентен данък по реда на ЗМДТ и се преминава към облагане по общия ред 
на ЗДДФЛ, като се прилага документ, издаден от компетентната община, за 
размера на дължимия и внесен патентен данък по реда на ЗМДТ към датата 
на подаване на декларацията за отпадане на основанията за облагане с 
патентен данък. 

 

На ред 3 в Част ІІ се посочва удържаният и/или внесеният окончателен 
данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ, подлежащ на приспадане на основание 
чл. 48, ал. 4 от ЗДДФЛ. 

 
 

На ред 1 в Част ІІІ се посочват данни за предприятията или 
самоосигуряващите се лица, платци на доходи с код 304 и 307 от източник в 
България, посочени на ред 1 в Част І.  

На ред 2 в Част ІІІ се попълва общата сума на придобитите доходи с код 
304, а на ред 3 с код 307, от източник в България, когато платецът им не е 
предприятие или самоосигуряващо се лице.  

На съответните редове в колона 5 от Част ІІІ се посочва брутният 
размер на дохода, т.е. без приспадане на признатите разходи и/или 
направените удръжки от платеца на дохода.  
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Образец 2041 

Приложение № 4 
доходи от наем или от друго възмездно предоставяне 

за ползване на права или имущество  
(Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от 

ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001) 

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ 
служебен номер  

          
Данъчна година 

    

Част І - Формиране на облагаемия доход и на годишната данъчна основа 

№  Доход  
код размер 

1 2 3 4 
Ако през течение на годината сте получили доходи от източници в България моля попълнете Част ІІІ 

1 

 
Придобит доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на 
права или имущество, подлежащ на облагане по реда на чл. 31 от ЗДДФЛ от 
източници в България 
 

  
  
  

2 
Придобит доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на 
права или имущество, подлежащ на облагане по реда на чл. 31 от ЗДДФЛ от 
източници в чужбина 

 

3 Сума на доходите, подлежащи на облагане по реда на чл. 31 от ЗДДФЛ  
4 Разходи за дейността (ред 3 х 10%)  
5 Общ размер на облагаемия доход (ред 3 – ред 4)  
6 Облагаем доход по чл. 33, ал. 9, подлежащ на приспадане на основание чл. 33, 

ал. 10 от ЗДДФЛ   
 

7 Облагаем доход (ред 5 – ред 6)  
8 Задължителни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, внесени авансово 

през годината 
 

9 Окончателни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, включително за 
минали години  

 

10 Годишна данъчна основа за доходите от наем или от друго възмездно 
предоставяне за ползване на права или имущество (ред 7 – ред 8 – ред 9) 

 

Код Вид на дохода: 
401 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, както и в случаите по чл. 33, ал. 10 от ЗДДФЛ 

402 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, както и в случаите по чл. 33, ал. 10 от ЗДДФЛ 

403 Възнаграждения по договори за: франчайз, факторинг и други договори за предоставяне за ползване на права 
 

Част ІІ – Данъци, подлежащи на приспадане от данъка върху общата годишна данъчна основа, с 
изключение на авансово внесения данък от декларатора по реда на чл. 44, ал. 3 от ЗДДФЛ                                                                                                                              

1 Авансово удържан през годината данък от платеца на дохода по реда на чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ 
(попълва се данъкът, посочен на ред 4 от Образец № 3 на служебната бележка) 

    
2 Дължим и внесен патентен данък, подлежащ на приспадане от данъка върху общата годишна 

данъчна основа 
 

3 Удържан и/или внесен окончателен данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ съгласно чл. 48, ал. 4 от 
ЗДДФЛ 

 

 

Част ІІІ - Данни за доходите по Част І от източници в България 
№ 
по 

ред 
ЕИК/Служебен номер от 
регистъра на НАП/ЕГН Наименование/Име на платеца Код на 

дохода 
Размер на 

дохода 

1 2 3 4 5 
1 Данни за предприятията или самоосигуряващите се лица, платци на доходи с код 401, 402 и 403 

1.1              
1.2              
1.3              
1.4              
1.5              
2 Обща сума на доходите с код 401, платците на които не са предприятия или самоосигуряващи се лица 401  
3 Обща сума на доходите с код 402, платците на които не са предприятия или самоосигуряващи се лица 402  
4 Обща сума на доходите с код 403, платците на които не са предприятия или самоосигуряващи се лица 403  

 

Подпис на 
декларатора 

 
 

Подпис на 
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.                                                                                                                                                                                                   
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УКАЗАНИЯ: 

  
Приложение № 4 (образец 2041) се попълва от 

физически лица, които през данъчната година са 
придобили доходи от наем или от друго възмездно 
предоставяне за ползване на права или имущество, 
подлежащи на облагане с данък върху общата годишна 
данъчна основа. Местните физически лица декларират 
придобити доходи както от източници в страната, така и 
от чужбина. 

 
Доходите, получени от имущество - съпружеска 

имуществена общност, се разделят поравно между 
съпрузите.  

 
Не се декларират: 
- доходите, получени от рента, аренда или от 

друго възмездно предоставяне за ползване на 
земеделска земя; и 

- доходите, подлежащи на облагане с 
окончателен данък, в т.ч. и от наем или друго 
възмездно предоставяне на имущество в режим на 
етажна собственост с форма на управление общо 
събрание на собствениците, начислени/изплатени от 
предприятия и самоосигуряващи се лица. 

 
На ред 1 в колона 3 в Част І се посочва видът 

на придобития през годината доход от наем или от 
друго възмездно предоставяне за ползване на права 
или имущество, подлежащ на облагане по реда на     
чл. 31 от ЗДДФЛ от източник в България. При 
попълването на тази колона се ползва таблицата с 
кодовете на видовете доходи. Ред 2 се попълва от 
местни физически лица, които през годината са 
придобили доходи от източници в чужбина.  

 
На ред 1 в колона 4 в Част І се посочва 

брутният размер на придобития доход за съответния 
вид от източници в България. 

 
На ред 2 в колона 4 в Част І се посочва 

брутният размер на придобития доход от източници в 
чужбина 

 
На ред 3 в Част І се посочва общият размер на 

доходите по ред 1 и ред 2. 
 

На ред 4 в Част І се посочва размерът на 
разходите за дейността, които се приспадат от 
доходите по ред 3. Размерът на разходите за дейността 
се изчислява като сумата на ред 3 се умножи с 
нормативно определения процент разходи – 10 на сто. 

 
На ред 5 в Част І се посочва общият размер на 

облагаемия доход за доходите на ред 1 и ред 2, 
включително облагаемия доход по чл. 33, ал. 9 от 
ЗДДФЛ, подлежащ на приспадане на основание чл. 33, 
ал. 10 от ЗДДФЛ, посочен на ред 6 в Част І. 

 
Ред 6 в Част І се попълва в случаите на 

прекратяване на договор за лизинг през течение на 
данъчната година, ако в договора изрично е 
предвидено прехвърляне на правото на собственост, 
преди изтичане срока на договора и без да се 
прехвърли правото на собственост върху движимото 
или недвижимото имущество - предмет на договора. 
Облагаемият доход в тези случаи е равен на размера 
на облагаемия доход, определен по формулата в       
чл. 33, ал. 9 от ЗДДФЛ на база на неподлежащите на 
връщане лизингови вноски, получени през предходни 
данъчни години. 

На ред 7 в Част І се посочва облагаемият доход 
по чл. 31 от ЗДДФЛ, който представлява разликата 
между общия размер на облагаемия доход (ред 5) и 
облагаемия доход подлежащ на приспадане на 
основание чл. 33, ал. 10 от ЗДДФЛ (ред 6). 

 
На ред 8 в Част І се посочват авансовите 

вноски, които лицето е задължено да прави за 
данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40,    
ал. 5 от ЗЗО, ако облагаемият доход по чл. 31 от 
ЗДДФЛ се включва при годишното изравняване на 
осигурителния доход в Таблица 2. 

 
На ред 9 в Част І се посочват окончателните 

вноски, които лицето е задължено да прави за 
данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40,    
ал. 5 от ЗЗО, ако облагаемият доход по чл. 31 от 
ЗДДФЛ се включва при годишното изравняване на 
осигурителния доход в Таблица 2. 

 
Годишната данъчна основа на ред 10 в Част І се 

определя, като облагаемият доход, придобит през 
данъчната година, се намалява с вноските, посочени на 
редове 8 и 9 в Част І. 

 
Облагаемият доход и годишната данъчна 

основа могат да бъдат само положителна величина 
или 0. 

 
На ред 1 в Част ІІ се посочва авансово 

удържаният през годината данък от платеца на дохода 
по реда на чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ, като към 
декларацията се прилагат служебните бележки, 
удостоверяващи размера на този данък. 

 
На ред 2 в Част ІІ се посочва дължимият и 

внесен патентен данък, подлежащ на приспадане от 
данъка върху общата годишна данъчна основа, когато 
през течение на годината е отпаднало основанието за 
облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ и се 
преминава към облагане по общия ред на ЗДДФЛ, като 
се прилага документ, издаден от компетентната 
община, за размера на дължимия и внесен патентен 
данък по реда на ЗМДТ към датата на подаване на 
декларацията за отпадане на основанията за облагане 
с патентен данък. 

 
На ред 3 в Част ІІ се посочва удържаният и/или 

внесеният окончателен данък за доходи по чл. 37 от 
ЗДДФЛ, подлежащ на приспадане на основание чл. 48, 
ал. 4 от ЗДДФЛ. 

 
На ред 1 в Част ІІІ се посочват данни за 

предприятията или самоосигуряващите се лица, платци 
на доходи с код 401, 402 и 403 от източник в България, 
посочени на ред 1 в Част І.  

На ред 2 в Част ІІІ се попълва общата сума на 
придобитите доходи с код 401, на ред 3 с код 402, а на 
ред 4 с код 403, от източник в България, когато 
платецът им не е предприятие или самоосигуряващо се 
лице.  

На съответните редове в колона 5 от Част ІІІ се 
посочва брутният размер на дохода, т.е. без 
приспадане на признатите разходи и/или направените 
удръжки от платеца на дохода.  
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Образец 2051 

Приложение № 5 
доходи от прехвърляне на права или имущество  

  (Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от 
ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001) 

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ 
служебен номер  

          
Данъчна година 
    

 

Част І - Формиране на облагаемия доход 
 

Таблица 1  

 № 

Данни за дохода 

Продажна 
цена 

Цена на 
придобиване 

 
Положителна 

разлика 
(к. 3 – к. 4 > 0) 

Разходи 
(к. 5 х 10% 
- само за 
доходи с 
код 501, 

502 и 505) 

 
Частично 
получено 
плащане 

през 
годината 

(само за доходи 
с код 502 и 504) 

Получени 
през 

годината 
вноски по 
договор за 

лизинг 
(само за доходи 

с код 505) 

Облагаем доход 
1.(к. 5 – к. 6); или 
2. (к. 5 – к. 6) х (к.7:к.3) –
при доходи с код 502; 
или 
3. (к. 5  х /к.7:к.3/) – при 
доходи с код 504 или 
4. (к. 5 – к. 6) х (к.8:к.3) – 
при доходи с код 505 

код 

от източник в: 

България чужбина 

1 2 2.1 2.2 3 4 5 6 7 8 9 
1           
2           
3           
4           
5           
6           

7 Общ размер на облагаемия доход за имуществото по Таблица 1  
(сбора от сумите, посочени в колона 9)  

Код Вид на дохода: Разходи 
501 Доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително ограничени вещни права върху такова имущество  

10 на сто 502 Доходи от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително ограничени вещни права върху такова имущество, 
когато продажната цена се плаща на части в различни данъчни години 

503 Доходи от продажба или замяна на движимо имущество (пътни, въздухоплавателни и водни превозни средства; произведения на 
изкуството, предмети за колекции и антикварни предмети)  

х 504 Доходи от продажба или замяна на движимо имущество, когато продажната цена се плаща на части в различни данъчни години 

505 Доходи от предоставяне на имущество по договор за лизинг, в който изрично е предвидено прехвърляне на правото на 
собственост върху имуществото 10 на сто 

506 
Доход от продажба на вещи съгласно чл. 27, ал. 5 от ЗДДФЛ – в този случай в к. 3 се посочва пазарната цена на вещта, а в к. 4 – 
данъчната стойност (за данъчни амортизируеми активи по ЗКПО) или документално доказаната цена на придобиване (за вещи, 
които не са амортизируеми активи по ЗКПО)  

 
 
х 

507 Доход от прехвърляне на предприятие на едноличен търговец със заличаване – в к. 3 се посочва определената с договора 
продажна цена, а в к. 4 собственият капитал на предприятието на едноличния търговец 

 

Таблица 2  

 
№ 

Данни за дохода 

Дата на 
прехвърляне 

Продажна 
цена 

Цена на 
придобиване 

Резултат от сделката Данни за платеца* 
код от източник в печалба 

(к. 4 – к.5 > 0) 
загуба 

(к. 4 – к.5 < 0) 
ЕИК/Служебен 

номер от 
регистъра на 

НАП/ЕГН 

Наименование/ 
Име на платеца 

България чужбина 

1 2 2.1 2.2 3 4 5 6 7 8 9 
1           

2           

3           

4           

5           

6  Обща сума за годината   * Попълват се само за доходи от 
източници в България, платецът на 
които е предприятие или 
самоосигуряващо се лице 

7 Облагаем доход за имуществото по Таблица 2  
(ред 6 на колона 6 – ред 6 на колона 7)  

Код Вид на дохода:   
508 Доходи от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни 

инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи 509 Доходи от търговия с чуждестранна валута 

 

Част ІІ – Формиране на годишната данъчна основа  
1 Облагаем доход (ред 7 в колона 9 на Таблица 1 + ред 7 на Таблица 2)  
2 Задължителни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, внесени авансово през годината  
3 Окончателни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, включително за минали години   

4 Годишна данъчна основа за доходите от прехвърляне на права или имущество  
(ред 1 – ред 2 – ред 3)  

 

 

 
 

Подпис на 
декларатора 

 
 

Подпис на 
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 
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УКАЗАНИЯ: 
 
 
Приложение № 5 (образец 2051) се попълва за 

придобити през годината доходи от прехвърляне на 
права или имущество, подлежащи на облагане с 
данък върху общата годишна данъчна основа. 
Местните физически лица декларират придобити 
доходи както от източници в страната, така и от 
чужбина. 

 
В Част І, Таблица 1 се формира облагаемият 

доход от продажба на права или имущество, с 
изключение на доходите от продажба или замяна на 
акции, дялове, компенсаторни инструменти, 
инвестиционни бонове и други финансови активи, 
както и от търговия с чуждестранна валута.  

  
Продажната цена включва всичко придобито от 

лицето във връзка с продажбата/замяната, 
включително възнаграждение, различно от пари. 
Колони 2.2 на Таблица 1 и Таблица 2 в Част І се 
попълват от местни физически лица, които през 
годината са придобили доходи от източници в 
чужбина. 
 

Цената на придобиване е: 
1. документално доказаната цена на 

придобиване на имуществото; 
2. документално доказаната цена на 

придобиване на имуществото, увеличена с 
документално доказаното доплащане, дължимо от 
физическото лице - в случаите на замяна с 
доплащане; 

3. нула - когато няма документално доказана 
цена на придобиване, включително за имущество, 
придобито по дарение, или за акции и дялове, 
получени при разпределение на печалба или друг 
източник на собствен капитал. Цената на 
придобиване на недвижимото имущество е нула и 
при последваща продажба или замяна на поземлен 
имот (включително на ограничени вещни права 
върху него), върху който е било учредено право на 
строеж и при облагането на дохода е определена 
цена на придобиване по реда на   т. 8; 

4. документално доказаното доплащане, 
дължимо от физическото лице - в случаите на 
замяна с доплащане, когато няма документално 
доказана цена на придобиване на имуществото; 

5. частта от непаричната вноска, вписана в 
учредителния договор, в дружествения договор или 
в устава на търговско дружество, съответстваща на 
продадените или на заменените акции и дялове - в 
случаите на направени непарични вноски в 
търговско дружество, когато вноската има за 
предмет имущество, доходите от продажбата или 
замяната на което са необлагаеми по смисъла на 
чл. 13, ал. 1 от ЗДДФЛ към датата на вписване на 
вноската в търговския регистър; 

6. пазарната цена по чл. 10, ал. 4 от ЗДДФЛ на 
имуществото, придобито при замяна - в случаите на 
продажба/замяна на имущество, придобито при 
замяна; 

7. документално доказаната цена на 
придобиване на имуществото, актуализирана до 
1997 г. включително с общия индекс на 
потребителските цени, обявен от Националния 
статистически институт - в случаите на продажба 
или замяна на имущество, придобито преди 1 
януари 1998 г.; 

8. документално доказаната цена на 
придобиване на поземления имот, съответстваща 
на частта, за която е учредено право на строеж - в 
случаите на учредяване право на строеж; 

9. документално доказаната цена на придобиване на 
имуществото - предмет на непарична вноска в търговско 
дружество - в случаите на продажба или замяна на акции и 
дялове, получени за направени непарични вноски в търговско 
дружество, с изключение на случаите по т. 5; 

10. данъчната стойност на имуществото към момента на 
заличаването на едноличния търговец от търговския 
регистър - в случаите на заличаване на едноличен търговец, 
когато имуществото на предприятието е преминало към 
физическото лице - собственик. 

 
Когато физическо лице - собственик на предприятие на 

едноличен търговец е включило в имуществото на 
предприятието придобити от него движими или недвижими 
вещи и впоследствие изключи тези вещи от имуществото на 
едноличния търговец се смята, че физическото лице - 
собственик на едноличния търговец, извършва продажба на 
тези вещи по пазарна цена, независимо от обстоятелствата 
по чл. 13 от ЗДДФЛ. В тези случаи в колона 3, Таблица 1, 
Част І се попълва пазарната цена, а в колона 4 - данъчната 
стойност за данъчни амортизируеми активи по ЗКПО или 
документално доказаната цена на придобиване - за всички 
други вещи. 

 
При прехвърляне на предприятие на едноличен 

търговец със заличаване на едноличния търговец от 
търговския регистър, в колона 3, Таблица 1, Част І се 
посочва определената с договора продажна цена, а в колона 
4, Таблица 1, Част І - собственият капитал на предприятието. 

 
„Собствен капитал на предприятието“ е разликата 

между балансовата стойност на активите и балансовата 
стойност на пасивите на предприятието. 

 
В Част І, Таблица 2 се формира облагаемият доход от 

продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни 
инструменти, инвестиционни бонове и други финансови 
активи, както и от търговия с чуждестранна валута.  

 
На съответните редове в колони 8 и 9 в Таблица 2 в 

Част І се посочват данни за платците на доходи от 
източници в България, посочени в таблицата, когато тези 
платци са предприятия или самоосигуряващи се лица.  

 
На ред 2 в Част ІІ се посочват авансовите вноски, 

които лицето е задължено да прави за данъчната година за 
своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, ако облагаемият 
доход по чл. 33 от ЗДДФЛ се включва при годишното 
изравняване на осигурителния доход в Таблица 2. 

 
На ред 3 в Част ІІ се посочват окончателните вноски, 

които лицето е задължено да прави за данъчната година за 
своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, ако облагаемият 
доход по чл. 33 от ЗДДФЛ се включва при годишното 
изравняване на осигурителния доход в Таблица 2. 

 
Годишната данъчна основа на ред 4 в Част ІІ се 

определя като облагаемият доход, придобит през данъчната 
година, се намалява с вноските, посочени на редове 2 и 3 в 
Част ІІ. 

 
Облагаемият доход и годишната данъчна основа 

могат да бъдат само положителна величина или 0. 
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Образец 2061 

Приложение № 6 
доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ  

  (Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от 
ЗДДФЛ и се подава заедно с образец 2001) 

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/ 
служебен номер  

          
Данъчна година 
    

 
Част І - Формиране на облагаемия доход и на годишната данъчна основа 

№  
Доход 

код размер 
1 2 3 4 

1 

 
Облагаем доход по чл. 35 от ЗДДФЛ от източници в България 

  
  
  

2 Облагаем доход по чл. 35 от ЗДДФЛ от източници в чужбина  
3 Общ размер на облагаемия доход (вписва се сборът на доходите от ред 1 в колона 4 

и ред 2) 
 

4 Задължителни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, внесени 
авансово през годината 

 

5 Окончателни осигурителни вноски по чл. 40, ал. 5 от ЗЗО, включително за 
минали години 

 

6 Годишна данъчна основа за доходите по чл. 35 от ЗДДФЛ (ред 3 – ред 4 – ред 5)  
Код Вид на дохода: 
601 Обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер 604 Производствени дивиденти от кооперации 

602 Парични и предметни награди от игри, от състезания и конкурси, 
които не са предоставени от работодател или възложител 605 Упражняване на права на интелектуална собственост по наследство 

603 Лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг, с изкл. на лихвите 
по чл. 38, ал. 13 от ЗДДФЛ 606 

Доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ, 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 ЗКПО 

 
 
 
 

Част ІІ – Данъци, подлежащи на приспадане от данъка върху общата годишна данъчна 
основа                                                                                                                              

1 Авансово удържан през годината данък от платеца на дохода по реда на чл. 44а от ЗДДФЛ 
(попълва се данъкът, посочен на ред 7 от Образец № 4 на служебната бележка) 

    
2 Удържан и/или внесен окончателен данък за доходи по чл. 37 от ЗДДФЛ съгласно чл. 48, ал. 4 от 

ЗДДФЛ 
 

 
 

Част ІІІ - Данни за доходите по Част І от източници в България 
№ 
по 

ред 
ЕИК/Служебен номер от регистъра 

НАП/ЕГН Наименование/Име на платеца Код на 
дохода Размер на дохода 

1 2 3 4 5 
1 Данни за предприятията или самоосигуряващите се лица, платци на доходи с кодове 601, 602, 603, 604, 605 и 606 

1.1              
1.2              
1.3              
1.4              
1.5              
2 Обща сума на доходите с код 601, платците на които не са предприятия или самоосигуряващи се 

лица 
601  

3 Обща сума на доходите с код 602, платците на които не са предприятия или самоосигуряващи се 
лица 

602  

4 Обща сума на доходите с код 603, платците на които не са предприятия или самоосигуряващи се 
лица 

603  

5 Обща сума на доходите с код 604, платците на които не са предприятия или самоосигуряващи се 
лица 

604  

6 Обща сума на доходите с код 605, платците на които не са предприятия или самоосигуряващи се 
лица 

605  

7 Обща сума на доходите с код 606, платците на които не са предприятия или самоосигуряващи се 
лица 

606  

 

 
 За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 

Подпис на 
декларатора 

 
 

Подпис на 
упълномощеното лице/ 
законния представител 
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УКАЗАНИЯ: 

 
Приложение № 6 (образец 2061) се попълва 

за придобити през годината доходи от други 
източници по чл. 35 от ЗДДФЛ. Местните 
физически лица декларират придобити доходи 
както от източници в страната, така и от чужбина. 

 
На ред 1 в колона 4 на Част І се посочва 

брутната сума на облагаемите доходи, 
придобити през данъчната година от източници в 
България от: 

 обезщетения за пропуснати ползи и 
неустойки с такъв характер; 

 парични и предметни награди от игри, от 
състезания и конкурси, които не са предоставени 
от работодател или възложител; 

 лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските 
по лизинг, с изключение на облагаемите с 
окончателен данък лихви по депозитни сметки в 
търговски банки, придобити от местни физически 
лица; 

 производствени дивиденти от 
кооперации; 

 упражняване на права на интелектуална 
собственост по наследство; 

 всички други източници, които не са 
изрично посочени в ЗДДФЛ и не са обложени с 
окончателни данъци по реда на този закон или с 
окончателни данъци по реда на Закона за 
корпоративното подоходно облагане.  

 
В колона 3 на ред 1 в Част І се посочва 

кодът, съответстващ на конкретния вид доход, 
посочен в номенклатурата под Част І. Например 
за упражняване на права на интелектуална 
собственост по наследство – в колона 3 се вписва 
код „605”. 

 
За изплатените доходи от други източници по      

чл. 35 от ЗДДФЛ и удържания авансово данък, 
предприятието или самоосигуряващото се лице 
издава служебна бележка по образец, която се 
прилага към декларацията.  

 
Ред 2 се попълва от местни физически лица, 

които през годината са придобили доходи от 
източници в чужбина. 

 
"Интелектуална собственост" е 

собствеността върху произведения на науката, 
изкуството и литературата, включително кино- и 
телевизионни филми и записи за телевизионни 
или радиопредавания; върху патенти, търговски 
марки, промишлени образци и полезни модели, 
чертежи, планове, секретни формули и процеси, 
както и информация за промишлен, търговски или 
научен опит (ноу-хау). 

 

"Лихва" е доход от всякакъв вид вземания за 
дълг, независимо дали е гарантиран с ипотека или 
с клауза за участие в печалбата на длъжника, 
включително лихвите по депозити в банки и 
доходите (премиите) от бонове и облигации. 

 
  На ред 3 в Част І се посочва общият размер на 

облагаемия доход по ред 1 и ред 2. 
 

  На ред 4 в Част І се посочват авансовите вноски, 
които лицето е задължено да прави за данъчната 
година за своя сметка по реда на чл. 40, ал. 5 от 
ЗЗО, ако облагаемият доход по чл. 35 от ЗДДФЛ се 
включва при годишното изравняване на 
осигурителния доход в Таблица 2. 

 
   На ред 5 в Част І се посочват окончателните 

вноски, които лицето е задължено да прави за 
данъчната година за своя сметка по реда на чл. 40, 
ал. 5 от ЗЗО, ако облагаемият доход по чл. 35 от 
ЗДДФЛ се включва при годишното изравняване на 
осигурителния доход в Таблица 2. 

 
 Годишната данъчна основа на ред 6 в Част І се 

определя като облагаемият доход, придобит през 
данъчната година, се намалява с вноските, 
посочени на редове 4 и 5 в Част І. 

 
На ред 1 в Част ІІ се посочва авансово 

удържания през годината данък от платеца на 
дохода по реда на чл. 44а от ЗДДФЛ, като към 
декларацията се прилага/т служебна/ите бележка/и 
по чл. 45, ал. 7 от ЗДДФЛ (Образец № 4), 
удостоверяваща/и размера на този данък. 

 
На ред 2 в Част ІІ се посочва удържаният и/или 

внесеният окончателен данък за доходи по чл. 37 от 
ЗДДФЛ, подлежащ на приспадане на основание    
чл. 48, ал. 4 от ЗДДФЛ. 

 
Облагаемият доход и годишната данъчна 

основа могат да бъдат само положителна 
величина или 0. 
 

На ред 1 в Част ІІІ се посочват данни за 
предприятията или самоосигуряващите се лица, 
платци на доходи от източник в България, посочени 
на ред 1 в Част І. На съответните редове от ред 2 до 
ред 7 в Част ІІІ се попълва общата сума на 
придобитите доходи с кодове от 601 до 606 от 
източник в България, когато платецът не е 
предприятие или самоосигуряващо се лице.  

На съответните редове в колона 5 от Част ІІІ се 
посочва брутният размер на дохода. 
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Образец 2071 

Приложение № 7 
доходи от дейности, подлежащи на облагане с 

патентен данък по реда на ЗМДТ  
  (Приложението е неразделна част от годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ и се 

подава заедно с образец 2001) 

ЕГН/ЛН/ЛНЧ/служеб
ен номер  

          
Данъчна година 

    

 
Данните от това приложение не участват при формирането на общата годишна данъчна основа и 

на годишната данъчна основа по чл. 28 от ЗДДФЛ 
 

Част І – Идентификационни данни за предприятието на едноличния търговец 
1. ЕИК/Служебен № от регистъра на НАП  2. Фирма 

 
           

3.
 Д

ан
ни

 з
а 

съ
ст

ав
ит

ел
я 

на
 

го
ди

ш
ни

я 
 

ф
ин

ан
со

в 
от

че
т Съставител на годишния финансов отчет е: 

3.1. Физическо 
лице 

3.1.1. Собствено име, презиме и фамилно име 3.1.2. ЕГН/ЛН/ЛНЧ/Служебен № от 
регистъра на НАП 

3.1.3. Вид на правоотношението със 
съставителя 

           трудово облигационно 

3.2. Счетоводно  
предприятие 

3.2.1. Наименование 3.2.2. ЕИК по ЗТР/ЕИК по БУЛСТАТ 

           

 
Част ІІ – Доходи, подлежащи на облагане с патентен данък по реда на ЗМДТ 

№  

През данъчната година е осъществявана патентна дейност като: 

Едноличен 
търговец 

Свободна 
професия Занаятчия 

Физическо лице, 
извън посочените 

в предходните 
колони  

код размер код размер код размер код размер 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Приходи/доходи 
от дейността 

        
        
        
        

2 Общо разходи  х х х 
3 Облагаем доход     

Код и наименование на патентната дейност, съгласно приложение № 4 от ЗМДТ: 

701 Места за настаняване с не повече от 20 стаи 721 Отдаване на видеокасети или записи на електронен носител под 
наем 

702 Заведения за хранене и развлечения 722 Компаньонки и компаньони 
703 Търговия на дребно до 100 кв. м.нетна търговска площ на обекта 723 Масажистки и масажисти 
704 Платени паркинги 724 Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти 
705 Дърводелски услуги 725 Фотографски услуги 

706 Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги 726 Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под 
наем на недвижими имоти 

707 Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали 727 Санитарни възли, наети под аренда 

708 Обущарски и шапкарски услуги 728 Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки 
услуги, ремонт на шевни машини 

709 Металообработващи услуги 729 Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на 
велосипеди, коминочистачни услуги 

710 Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги 730 Заложни къщи 
711 Машинописни и/или копирни услуги 731 Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература 

712 Козметични услуги, поставяне на татуировки 732 Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника 
(копирни апарати, факс апарати, принтери и други) 

713 Маникюр, педикюр 733 Игри с развлекателен или спортен характер 
714 Часовникарски услуги 734 Фитнес центрове и спортни зали 
715 Тапицерски услуги 735 Химическо чистене, пране и гладене 
716 Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми 736 Мелничарски услуги 

717 
Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други 
услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни 
превозни средства 

737 Услуги с атрактивен характер 

718 Ремонт на електро- и водопроводни инсталации 738 Обучение на водачи на моторни превозни средства 
719 Стъкларски услуги 739 Услуги “Пътна помощ” на пътни превозни средства 

720 Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални 
уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти 740 Услуги със земеделска и горска техника 

Подпис на 
декларатора 

 
 

Подпис на 
упълномощеното лице/ 
законния представител 

 

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс. 
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УКАЗАНИЯ: 

 
Приложение № 7 (образец 2071) се 

попълва от физически лица, които през 
съответната година са извършвали дейност, 
доходите от която подлежат на облагане с 
патентен данък по реда на Закона за местните 
данъци и такси (ЗМДТ). Данните от това 
приложение не участват при формирането на 
общата годишна данъчна основа и на 
годишната данъчна основа по чл. 28 от 
ЗДДФЛ.  

  
Част І „Идентификационни данни за 

предприятието на едноличния търговец” 
се попълва само от еднолични търговци, 
регистрирани по Търговския закон.   

 
Във връзка с определянето на 

окончателните осигурителни вноски по реда 
на Кодекса за социалното осигуряване (КСО) 
и Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) е 
необходимо да се формира облагаем доход 
за извършваните патентни дейности 
съобразно начина, по който са осъществявани 
съответните дейности (като: едноличен 
търговец; упражняване на занаятчийска или 
друга дейност) и съгласно съответстващите 
правила, предвидени в ЗДДФЛ за тези 
източници на доход.  

Например, ако е извършвана патентна 
дейност като едноличен търговец се попълват  
колони 3 и 4 на Част ІІ. В колона 3 се посочва 
кодът, съответстващ на конкретния вид 
патентна дейност, посочен в номенклатурата 
в Част ІІ. В тези случаи на ред 1 в колона 4 в 
Част ІІ се вписват приходите от съответната 
патентна дейност, а на ред 2 общият размер 
на разходите съгласно данните по Отчета за 
приходите и разходите. Облагаемият доход на 
ред 3 се определя, като финансовият 
резултат от патентните дейности се 
преобразува по ред, аналогичен на 
предвидения в Приложение № 2, без да се 
намалява с размера на приспаднатата 
данъчна загуба по реда на ЗКПО. 

За улеснение, при определянето на 
облагаемия доход, за целите на това 
приложение може да се ползва съответното 
приложение, в което биха се декларирали 
доходите, ако не се облагаха с патентен данък 
(Приложение № 2, ако дейността е 
осъществявана като едноличен търговец; 
Приложение № 3 - за упражняване на занаят 
или свободна професия).  

Използваното за целта приложение не се 
прилага към годишната данъчна декларация. 

 
Пример: През течение на годината 

физическо лице упражнява занаят, доходите 
от който подлежат на облагане с патентен 
данък и общият размер на придобитите 
през годината доходи е 5000 лв. В този 
случай облагаемият доход ще се изчисли по 
следния начин:  

 
1.Определят се нормативно-признатите 

разходи:  
             5000 лв. х 40% = 2000 лв.  
2. От получения през годината доход се 

приспадат нормативно-признатите разходи 
             5000 лв. - 2000 лв.= 3000 лв.  
3.Сумата 3000 лв. представлява 

облагаемият доход за целите на това 
приложение, който се вписва на ред 3 в   
колона „Занаятчия“.    

 
Колони 9 и 10 на Част ІІ се попълват от 

физически лица, които не са регистрирани 
като търговци и чиято дейност не може да се 
определи като упражняване на свободна 
професия или упражняване на занаят. Такива 
са например физическите лица, 
нерегистрирани по Търговския закон, които 
извършват продажба на вестници и списания; 
оказват услуги със земеделска и горска 
техника и други дейности, доходите от които 
подлежат на облагане с патентен данък по 
реда на ЗМДТ. 
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

ЗАПОВЕД № РД-14-217 
от 8 декември 2016 г.

На основание чл. 62, ал. 2 от Администра-
тивнопроцесуалния кодекс във връзка с чл. 310, 
ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното 
образование поради допусната очевидна факти-
ческа грешка изменям Заповед № РД-14-206 от 
16.11.2016 г. (ДВ, бр. 97 от 2016 г.), както след-
ва: думите „Общинския съвет – гр. Петрич“ се 
заменят с „Общинския съвет – гр. Кюстендил“.

Заповедта може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
пред Върховния административен съд.

Министър: 
М. Кунева

10178

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 750  
от 24 ноември 2016 г.

На основание  чл. 3,  ал. 3,  т. 2, чл. 4,  ал. 4,  
чл. 31,  ал. 1 и чл. 32, ал. 3 ЗПСК и  чл. 21, ал. 1, 
т. 8  ЗМСМА Столичният общински съвет реши:

1. Открива процедура за приватизация и 
определя метод за извършване на приватизация 
чрез публичен търг за следния обект: поземлен 
имот с идентификатор 68134.803.1228 (предста-
вляващ УПИ IV-1228, кв. 1), м. Дианабад-запад, 
София, ул. Трепетлика, общински нежилищен 
имот, стопанисван от район „Изгрев“, с АчОС 
№ 2952/12.04.2016 г.

 2. Забранява извършването на разпоредител-
ни сделки с имуществото на обекта, сключва-
нето на договори за дялово участие, за наем, за 
съвместна дейност, обезпечаване на вземания 
и сключване на договори за кредити, отнасящи 
се до обекта.

3. Възлага на главния изпълнителен директор 
на Столичната общинска агенция за приватизация 
и инвестиции сключването на приватизационната 
сделка за обекта.

Председател: 
Е. Герджиков

10232

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА АГЕНЦИЯ  
ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

РЕШЕНИЕ № 328
от 9 декември 2016 г.

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и 
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете 
и конкурсите и Решение № 750 от 24.11.2016 г. на 
Столичния общински съвет Надзорният съвет на 
Столичната общинска агенция за приватизация 
и инвестиции реши:

1. На 17.01.2017 г. в 11 ч. в Столичната общин-
ска агенция за приватизация и инвестиции, пл. 
Славейков 6, ет. 1, да се проведе  публичен търг 
с явно наддаване за продажбата на ПИ с иден-
тификатор 68134.803.1228 (представляващ УПИ 
IV-1228, кв. 1, м. Дианабад-запад), ул. Трепетлика, 
София, общински нежилищен имот, стопанисван 
от район „Изгрев“.

2. Начална тръжна цена – 234 000 лв. (Сдел-
ката се облага с 20 % ДДС.) 

3. Стъпка на наддаване – 5000 лв.
4. Депозитът за участие – 23 400 лв., се внася по 

банковата сметка на Столичната общинска аген-
ция за приватизация и инвестиции при „Общинска 
банка“ – АД, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 
SOMB 9130 33 26474601, BIC – SOMBBGSF). Краен 
срок за внасяне на депозитите – всеки работен 
ден, но не по-късно от деня, предхождащ търга.

5. Срок на закупуване на тръжна докумен-
тация – до 13.01.2017 г. вкл. в приемното време 
на СОАПИ – от 14 до 16 ч. Цената на тръжната 
документация – 360 лв. (с вкл. ДДС), е платима 
в брой в сградата на СОАПИ, пл. Славейков 6, 
ет. 1, стая № 4.

6. Срок за подаване на предложения за участия 
в търга – всеки работен ден,  но не по-късно от 
деня, предхождащ търга, в приемното време на 
СОАПИ – от 14 до 16 ч., в стая № 2.

7. Оглед на обекта – всеки работен ден до 
деня на търга след закупуване на документация.

Председател на Надзорния съвет: 
Н. Стойнев

10233

ОБЩИНА АРДИНО

ЗАПОВЕД № 881 
от 4 октомври 2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА във връз-
ка с чл. 24, ал. 1, чл. 310, ал. 5 и чл. 311 ЗПУО 
и Решение № 165 от 26.09.2016 г. на Общинския 
съвет – гр. Ардино, нареждам:

І. Преобразувам считано от 1.08.2016 г. след-
ните детски заведения:

1. Обединено детско заведение „Слънце“ на 
Детска градина „Слънце“ със седалище гр. Ар-
дино, ул. Пирин 15.

2. Целодневна детска градина „Брезичка“ на 
Детска градина „Брезичка“ със седалище гр. Ар-
дино, ул. Родопи 16.

3. Целодневна детска градина „Мир“ на Детска 
градина „Мир“ със седалище с. Бял извор.

4. Да се преобразуват чрез вливане като фи-
лиали целодневните детски градини в с. Падина, 
с. Жълтуша и полудневната градина в с. Боровица 
в целодневни смесени групи и полудневна смесена 
група към Детска градина  Мир“, с. Бял извор.

5. Да се преобразува чрез вливане като филиал 
Целодневна детска градина в с. Горно Прахово 
в целодневна смесена група към Детска градина 
„Брезичка“, гр. Ардино.
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6. Обучението и отглеждането на децата от 
населените места на вливащите се детски градини 
по т. 4 и 5 до 6-годишна възраст да се осъщест-
вява в съответните населени места, като групите 
функционират в изнесени филиали.

7. Задължителната документация на детските 
градини в с. Падина, с. Жълтуша, полудневната 
градина в с. Боровица и с. Горно Прахово да се 
приемат за управление от ДГ „Мир“, с. Бял извор, 
и ДГ „Брезичка“, гр. Ардино.

8. Числеността на персонала на ДГ „Брезич-
ка“, гр. Ардино, и ДГ „Мир“, с. Бял извор, да се 
определи съгласно разпоредбите на чл. 12, ал. 1 
от Наредба № 3 от 2008 г. на МОН за нормите 
на преподавателска работа в системата на на-
родната просвета.

9. Трудовите правоотношения с персонала на 
преобразуваните детски градини да бъдат уредени 
при условията на чл. 123 от Кодекса на труда.

ІІ. Утвърждавам групите на детските градини:
1. Детска градина „Слънце“, гр. Ардино:
– 2 яслени групи;
– 4 целодневни групи.
2. Детска градина „Брезичка“, гр. Ардино:
– 3 целодневни групи;
– 1 смесена целодневна филиална изнесена 

група в с. Горно Прахово.
3. Детска градина „Мир“, с. Бял извор“:
– 1 смесена целодневна група;
– 1 смесена целодневна филиална изнесена 

група в с. Падина;
– 1 смесена целодневна филиална изнесена 

група в с. Жълтуша;
– 1 смесена полудневна филиална изнесена 

група в с. Боровица.

Кмет: 
Р. Мурад 

10219

ОБЩИНА ДОСПАТ

РЕШЕНИЕ № 275 
от 29 ноември 2016 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1, 
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Доспат, 
реши:

Одобрява предложения ПУП за УПИ VІ, кв. 17 
на с. Барутин. Одобреният ПУП се намира в  
сградата на Община Доспат – отдел „ТСУ“, на 
адрес: гр. Доспат, ул. Здравец 2, ет. 3. 

Решението подлежи на обжалване в сроковете 
по реда на АПК.

Председател: 
Ад. Ферев

10224

ОБЩИНА ДУЛОВО

РЕШЕНИЕ № 188 
от 29 ноември 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във 
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – 
гр. Дулово, реши:

Одобрява подробен устройствен план (ПУП) – 
парцелapeн план за елементите на техниче-

ската инфраструктура, за обект: „Изграждане 
на самостоятелно СВО за бензиностанция“, в 
поземлен имот № 286122 по плана за земераз-
деляне, намиращ се в землището на с. Окорш, 
община Дулово – извън урбанизирана територия, 
в местността Коренището, за нуждите на „Бре-
вис – 2003“ – ЕООД, Варна.

Председател: 
С. Галиб

10183

РЕШЕНИЕ № 189 
от 29 ноември 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във 
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – 
гр. Дулово, реши:

Одобрява подробен устройствен план (ПУП) – 
план за застрояване на ПИ 24030.23.2 по КККР на 
гр. Дулово в местността Ковак алча с възложител 
ЕТ „Никола Попов“, гр. Дулово, за изграждане 
на обект: „Паркинг за товарни автомобили“, за 
нуждите на търговеца.

Председател: 
С. Галиб

10184

РЕШЕНИЕ № 190 
от 29 ноември 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във 
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – 
гр. Дулово, реши:

Одобрява подробен устройствен план (ПУП) – 
парцеларен план за утвърждаване на трасе на път-
на връзка между ПИ 24030.23.2 и ПИ 24030.24.85 
по КК на гр. Дулово, което засяга част от ПИ 
24030.24.86 (проектен идентификатор 24030.24.103), 
с възложител ЕТ „Никола Попов“, гр. Дулово.

Председател: 
С. Галиб

10185

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ

РЕШЕНИЕ № 273 
от 17 ноември 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кър-
джали, реши:

Одобрява ПУП – ПП и ПЗ (подробен устрой-
ствен план – парцеларен план  и план за застро-
яване) за възникнали свлачищни процеси в част 
от кв. 4, 6, 10 и 12, с. Сипей, поземлени имоти 
20.57, 20.60 и 20.63 в землище с. Сипей, община 
Кърджали,  за обект: Свлачище в западната част 
на с. Сипей, община Кърджали. 

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтере-
сованите лица могат да обжалват решението чрез 
кмета на община Кърджали до Административния 
съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародва-
нето му в „Държавен вестник“.

Председател: 
Р. Мустафа

10221
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РЕШЕНИЕ № 274 
от 17 ноември 2016 г.  

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 11 и ал. 2 
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – 
гр. Кърджали, реши:

Одобрява подробен устройствен план – парце-
ларен план за трасе на канализация и водопро-
вод от сграда на „Ве Ка Ес България“ – ЕООД, 
Промишлена зона – юг, до кв. Гледка, Кърджали, 
преминаващ през имоти 40909.127.379, 40909.127.403, 
40909.12.42, 4909.12.12 и 40909.318.65.  

На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заинтере-
суваните лица могат да обжалват решението чрез 
кмета на община Кърджали до Административния 
съд – Кърджали, в 30-дневен срок от обнародването 
му в „Държавен вестник“.

Председател: 
Р. Мустафа

10222

ЗАПОВЕД № 1267 
от 5 декември 2016 г.

На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 59 АПК, 
чл. 56 ЗПУО и чл. 2, ал. 1 и чл. 9, ал. 2 от Наредба 
№ 5 от 2016 г. за предучилищното образование 
във връзка с Решение № 278 по протокол № 15 от 
заседание на Общинския съвет – гр. Кърджали, 
проведено на 27.11.2016 г., нареждам:

1. Променям административното подчинение 
на полудневна детска градина към ОУ „Иван Ва-
зов“ – с. Ненково, община Кърджали, в изнесена 
разновъзрастова група с полудневна организация на 
работа, административно подчинение на директора 
на детска градина „Снежанка“ – с. Енчец, община 
Кърджали, ул. Шеста 4.

2. Обучението на децата от детската градина в 
с. Ненково да се провежда в сградата на ОУ „Иван 
Вазов“ – с. Ненково, община Кърджали.

3. Задължителната документация и наличният 
инвентар да се приемат за управление и стопа-
нисване от детска градина „Снежанка“ – с. Енчец, 
община Кърджали, ул. Шеста 4.

4. Числеността на персонала на детска градина 
„Снежанка“, община Кърджали, да се увеличи с 
един педагогически щат.

5. Трудовоправните отношения с персонала да 
бъдат уредени при условията на чл. 123 КТ.

Кмет: 
Х. Азис

10146

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

РЕШЕНИЕ № 286 
от 24 ноември 2016 г.

На основание чл. 129, ал. 1 и чл. 132, ал. 1, т. 2 
ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА Общинският 
съвет – гр. Ловеч, реши:

Одобрява представения проект на подробен 
устройствен план: план-схема за мрежи и съо-
ръжения на техническата инфраструктура – ре-
конструкция и изграждане на нова ВиК мрежа в 
ж.к. Младост, Ловеч.

Възлага на кмета на община Ловеч изпълнението 
на всички действия за правилното и законосъо-
бразно изпълнение на процедурите по прилагане 
на влезлия в сила подробен устройствен план.

Решението подлежи на обжалване на основание 
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнарод-
ването в „Държавен вестник“ чрез Общинския съ-
вет – гр. Ловеч, до Административния съд – Ловеч.

Председател: 
П. Цолов

10206

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 
НА ОБЛАСТ МОНТАНА

ЗАПОВЕД № ДС-11-2 
от 8 декември 2016 г. 

На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6 
ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ нареждам:

Одобрявам план на новообразуваните имоти и 
регистър към него „Сврачи дол“ в землището на 
с. Студено буче, община Монтана, област Монта-
на. Планът е приет от комисия по чл. 28б, ал. 2 
ППЗСПЗЗ с протокол от 5.10.2016 г. Представена е 
документацията по т. 3.8 от Заповед № РД-46-494 
от 22.08.2003 г. на МЗГ и Заповед № РД-02-14-454 
от 22.08.2003 г. на МРРБ.

На основание § 19 ЗИДАПК жалби срещу запо-
ведта за одобряване на плана на новообразуваните 
имоти могат да се подават от заинтересуваните 
лица чрез областния управител на област Монтана 
пред районния съд по местонахождението на имота 
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в 
„Държавен вестник“ съгласно § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ 
и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ.

Областен управител: 
И. Петров

10147

ЗАПОВЕД № ДС-11-3 
от 8 декември 2016 г. 

На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6 
ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ нареждам:

Одобрявам план на новообразуваните имоти 
и регистър към него „Липовец“ в землището на 
с. Николово, община Монтана, област Монтана. 
Планът е приет от комисия по чл. 28б, ал. 2 
ППЗСПЗЗ с протокол от 5.10.2016 г. Представена е 
документацията по т. 3.8 от Заповед № РД-46-494 
от 22.08.2003 г. на МЗГ и Заповед № РД-02-14-454 
от 22.08.2003 г. на МРРБ.

На основание § 19 ЗИДАПК жалби срещу запо-
ведта за одобряване на плана на новообразуваните 
имоти могат да се подават от заинтересуваните 
лица чрез областния управител на област Монтана 
пред районния съд по местонахождението на имота 
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в 
„Държавен вестник“ съгласно § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ 
и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ.

Областен управител: 
И. Петров

10148

ЗАПОВЕД № ДС-11-4 
от 8 декември 2016 г. 

На основание чл. 32, ал. 1 ЗА, § 4к, ал. 6 
ПЗРЗСПЗЗ и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ нареждам:

Одобрявам план на новообразуваните имоти 
и регистър към него „Омайло“ в землището на 
с. Войници, община Монтана, област Монтана. 
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Планът е приет от комисия по чл. 28б, ал. 2  
ППЗСПЗЗ с протокол от 5.10.2016 г. Представена 
е документацията по т. 3.8 от Заповед № РД-46-494 
от 22.08.2003 г. на МЗГ и Заповед № РД-02-14-454 
от 22.08.2003 г. на МРРБ.

На основание § 19 ЗИДАПК жалби срещу запо-
ведта за одобряване на плана на новообразуваните 
имоти могат да се подават от заинтересуваните 
лица чрез областния управител на област Монтана 
пред районния съд по местонахождението на имота 
в 14-дневен срок от обнародването на заповедта в 
„Държавен вестник“ съгласно § 4к, ал. 6 ПЗРЗСПЗЗ 
и чл. 28б, ал. 8 ППЗСПЗЗ.

Областен управител: 
И. Петров

10149

ОБЩИНА НЕСЕБЪР

РЕШЕНИЕ № 373 
от 24 ноември 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА 
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съ-
вет – гр. Несебър, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за линеен 
обект: „Кабели 0,4 kV за външно ел. захранване 
на жилищна сграда в УПИ XXVII-628, кв. 55 по 
плана на С.О. Инцараки, землище гр. Свети Влас, 
с идентификатор по КК ПИ 11538.504.839, преми-
наващи през имот ПИ 11538.1.98 по кадастралната 
карта на м. Юрта, землище гр. Свети Влас“.

Трасето на кабела започва от нов ШКД в ПИ 
11538.1.98 (публична общинска собственост) с 
начин на трайно ползване „За селскостопански, 
горски, ведомствен път“ и достига до ново ТЕПО 
на границата на УПИ XXVII-628, кв. 55 по плана 
на С.О. Инцараки, землище гр. Свети Влас, ПИ с 
идентификатор 11538.504.839 по КК на гр. Свети 
Влас. Дължината на трасето на кабела е 30 м в 
ПИ 11538.1.98 – земеделска територия. Създава се 
сервитут с ширина 0,60 м от страната на имотите и 
1,50 м от страната на улицата спрямо оста на тра-
сето на кабела с обща площ на сервитута  67 кв. м, 
изцяло в ПИ 11538.1.98 по кадастралната карта 
на м. Юрта, землище гр. Свети Влас, съобразно 
приложените чертежи и таблици със съответните 
цветове, сигнатури, надписи и размери, неразделна 
част от настоящото решение.

Решението може да бъде оспорвано в 30-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
пред Административния съд – Бургас.

Председател: 
Р. Кулев

10400

ОБЩИНА ПОРДИМ

РЕШЕНИЕ № 249 
от 29 ноември 2016 г. 

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка 
с Решение № 172 по т. 6 от протокол № 10 от 
26.05.2016 г. на Общинския съвет – гр. Пордим, 
за предварително съгласие и протокол № 26 от 
16.11.2016 г. на ЕСУТ при Община Пордим Об-
щинският съвет – гр. Пордим, реши:

1. Одобрява ПУП – план за застрояване на ПИ 
№ 088028, местност Над село, по КВС на с. Въл-
читрън, община Пордим, област Плевен, с площ 
12 дка при спазване на следните показатели за 
застрояване на имота:

– височина – до 12 м;
– плътност на застрояване – до 50 %;
– Кинт. до 1,0;
– необходима озеленена площ – мин. 30 %;
– начин на застрояване – свободно.
2. Одобрява промяна на устройствената зона 

за ПИ № 088028 в местност Над село по КВС на 
с. Вълчитрън, община Пордим, област Плевен, 
в „Предимно производствена зона“, а конкретно 
отреждане на имота „За преработка на етерично-
маслени и медицински култури“.

Председател: 
Ил. Александров

10190

РЕШЕНИЕ № 250 
от 29 ноември 2016 г.

На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка 
с Решение № 109 по т. 4 от протокол № 08 от 
31.03.2016 г. на Общинския съвет – гр. Пордим, 
и протокол № 21 от 12.10.2016 г. на Общинския 
експертен съвет по устройство на територията 
Общинският съвет – гр. Пордим, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план на елементи 
на техническата инфраструктура извън границите 
на урбанизираните територии; подземно ел. ка-
белно захранване 20 kV; водопровод ПЕВП ∅ 90; 
обект „Електрифициране и водоснабдяване на 
поземлен имот № 088028 по КВС на землището 
на с. Вълчитрън, община Пордим“, преминаващи 
през ПИ № 000250, ПИ № 000301, ПИ № 000138, 
ПИ № 088012 и ПИ № 088013 по КВС на с. Въл-
читрън, община Пордим, област Плевен.

Председател: 
Ил. Александров

10191

ОБЩИНА РОМАН

РЕШЕНИЕ № 180 
от 18 ноември 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Роман, 
реши:

Одобрява внесения ПУП – парцеларен план за 
техническа инфраструктура – ПИ 063009 по КНС 
на с. Кунино, община Роман.

Председател: 
Т. Вълчев

10192

ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД

РЕШЕНИЕ № 364 
от 30 ноември 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на 
ОЕСУТ, прието с протокол № 16 от 5.10.2016 г., и 
в съответствие с общия устройствен план на Сви-
ленград, приет с Решение № 1007 от 26.11.2014 г. 
на ОбС – Свиленград, и ДЗ № 328 от 4.11.2016 г. 
от кмета на община Свиленград Общинският 
съвет – Свиленград, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план за 
улична регулация на масиви с № 106, 233, 282 и 
части от масиви № 10, 232, 284, 285, 286, 287, 289 
и 292 по КВС на Свиленград.
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Неразделна част от настоящото решение е 
приложеният подробен устройствен план – план 
за улична регулация.

Решението подлежи на обжалване по реда на 
чл. 215, ал. 4 ЗУТ чрез Общинския съвет – Сви-
ленград, пред Административния съд – Хасково, в 
30-дневен срок от обнародването му в „Държавен 
вестник“.

Председател: 
Н. Динков

10220

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

РЕШЕНИЕ № 305 
от 15 ноември 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Се-
влиево, реши:

Одобрява подробни устройствени планове – пар-
целарни планове за трасета на електропровод с 
преминаване през ПИ 65927.508.346 – урбанизира-
на територия, с НТП – за друг вид застрояване, 
в ПИ 65927.72.81 – път, общинска собственост, и 
водопровод, преминаващ през ПИ 65927.72.81 – път, 
общинска собственост, и двата достигащи до ПИ 
65927.72.66, м. Ороз чаир, по КК и КР на земли-
щето на гр. Севлиево.

Председател: 
Здр. Лалева

10186

РЕШЕНИЕ № 306 
от 15 ноември 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 5 и 7 ЗУТ 
Общинският съвет – гр. Севлиево, реши:

Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе 
на газопроводно отклонение от разпределителен 
газопровод на „Севлиевогаз 2000“ – АД, гр. Севли-
ево – с. Горна Росица, през ПИ 16376.14.46 и ПИ 
16376.0.184, и двата публична общинска собственост, 
до ПИ 16376.000.044, м. Меката ливада, по КВС на 
с. Горна Росица с ЕКАТТЕ 16376, община Севлиево.

Решението може да бъде обжалвано от заинте-
ресуваните лица в 30-дневен срок от обнародването 
му в „Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Габрово.

Председател: 
Здр. Лалева

10187

РЕШЕНИЕ № 307 
от 15 ноември 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Се-
влиево, реши: 

Одобрява подробен устройствен план – пар-
целарни планове за трасета на електропровод, 
започващ и преминаващ през ПИ 69417.0.357, ПИ 
69417.179.28 и ПИ 69417.0.686 – общинска собстве-
ност, и водопровод, започващ и преминаващ през 
ПИ 69417.0.686 – общинска собственост, и двата 
провода достигащи до ПИ 179065, м. Старите 
къщи, по КВС на землището на с. Стоките с 
ЕКАТТЕ 69417, община Севлиево, за строителство 
на овцеферма.

Решението може да бъде обжалвано от заинте-
ресуваните лица в 30-дневен срок от обнародването 
му в „Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Габрово.

Председател: 
Здр. Лалева

10188

РЕШЕНИЕ № 310 
от 15 ноември 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 128, ал. 5 и 7 ЗУТ 
Общинският съвет – гр. Севлиево, реши:

Одобрява ПУП – парцеларни планове за трасета 
на довеждащи проводи на техническата инфра-
структура – електропровод ниско напрежение – 639 
м, и водопровод – 94,35 м, преминаващи през ПИ 
65451.0.532 – местен път, и ПИ 65451.0.552 – полски 
път, и двата публична общинска собственост, и 
достигащи до ПИ 199010 от м. Гьолът в землището 
на с. Столът с ЕКАТТЕ 69451, община Севлиево.

Решението може да бъде обжалвано от заинте-
ресуваните лица в 30-дневен срок от обнародването 
му в „Държавен вестник“ пред Административния 
съд – Габрово.

Председател: 
Здр. Лалева

10189

ОБЩИНА ЯМБОЛ

РЕШЕНИЕ № XIV-18 
от 29 ноември 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с решение на шес-
тото заседание на Общинския съвет – гр. Ямбол, 
проведено на 18 март 2016 г., протокол № 18 от 
10.11.2016 г. на Експертния съвет по устройство 
на територията при Община Ямбол  Общинският 
съвет – гр. Ямбол, реши: 

Одобрява проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план за трасе на ел. кабел НН 
за захранване на част от поземлен имот 87374.73.13 
(проектен идентификатор 87374.73.749) с начало от 
съществуващ БКТП, намиращ се в поземлен имот 
с идентификатор 87374.72.77, преминаващо през 
поземлени имоти ПИ 87374.72.680, ПИ 87374.72.673, 
ПИ 87374.73.667, ПИ 87374.73.665 и достигащо 
до ПИ 87374.73.13, придружен от план-схема за 
електрификация (електрическа схема) към него, 
съгласно графичната и текстовата част на проекта, 
представляваща неразделна част от това решение.

Съгласно чл. 215 ЗУТ заинтересуваните лица 
могат да обжалват решението в 30-дневен срок 
от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез 
Общинския съвет – гр. Ямбол, до Администра-
тивния съд – Ямбол. 

Председател: 
Д. Ибришимов

10223

ОБЩИНА С. ГЪРМЕН, 
ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

РЕШЕНИЕ № 213 
от 16 ноември 2016 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА 
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Гър-
мен, реши:



БРОЙ 102  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  111   

Одобрява подробен устройствен план – парцела-
рен план (ПУП – ПП) на линейната инфраструкту-
ра за трасе за линеен обект: „Външен водопровод 
и външно канализационно отклонение за мандра“, 
в ПИ № 042005, м. Самуилска поляна, землище 
с. Марчево, община Гърмен, през поземлен имот 
№ 047096, м. Падарката, землище с. Марчево – на-
селено място извън регулация, с изграждане в него 
на съоръжение към линеен обект, представляващо 
хидрофорна шахта с трасе на ел. провод до нея, 
през поземлен имот № 000001, землище с. Мар-
чево, община Гърмен – път на Община Гърмен, 
и през ПИ № 000009, землище с. Гърмен, община 
Гърмен – път на Община Гърмен.

Решението може да се обжалва в 14-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред 
Административния съд – Благоевград.

Председател: 
Е. Татанова

10225

21. – Министърът на правосъдието на осно-
вание чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната власт 
обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от ко-
мисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район 
на Окръжния и Административния съд – Габрово, 

за 2017 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
1. Криминалистични експертизи на писмени 

доказателства
Валентин Тодоров Иванов – Средно професио-

нално-техническо училище, представена служебна 
бележка от ОД на МВР – Габрово, за заемане на 
длъжност в „Научно-техническа лаборатория“ 
при ОД на МВР – Габрово, и удостоверение за 
завършен курс по „криминалистически изследва-
ния“, въз основа на който може да се извършва 
почерк-експертизи, назначени по наказателни и 
граждански дела.

Георги Иванов Маджаров – висше образо-
вание, представена служебна бележка от ОД 
на МВР – Габрово, за заемане на длъжност в 
„Научно-техническа лаборатория“ при ОД на 
МВР – Габрово, и удостоверение за завършен курс 
по „Криминалистически изследвания“, въз основа 
на който може да се извършва почерк-технич. на 
доказателства, трасологични, балистични експер-
тизи, назначени по наказателни и граждански дела. 

2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза на труп
Янко Георгиев Колев – висше образование, 

специалност „Съдебна медицина“, удостовере-
ние за квалификация по „Съдебномедицинска 
идентификация на личността по костни останки 
и зъбен статус“, удостоверение за квалификация 
по „Автомобилен травматизъм – медицински и 
деонтологични проблеми“.

Станислав Рачев Рачев – висше образование, 
специалност „Медицина“, диплома за специалност-
та „Патологоанатомия с цитопатология“, Вели-
котърновски университет – специалност „Право“.

2.2. Съдебномедицинска експертиза на телесни 
повреди

Станислав Рачев Рачев – висше образование, 
специалност „Медицина“, диплома за специалност-
та „Патологоанатомия с цитопатология“, Вели-
котърновски университет – специалност „Право“.

Янко Георгиев Колев – висше образование, 
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение 
за квалификация по „Съдебномедицинска иден-
тификация на личността по костни останки и 
зъбен статус“, удостоверение за квалификация 
по „Автомобилен травматизъм – медицински и 
деонтологични проблеми“.

2.3. Съдебномедицинска експертиза за уста-
новяване на родителския произход

Николай Гинчев Тюфекчиев – висше обра-
зование, специалност „Биохимия и микробио-
логия“, квалификация – биохимик-микробиолог 
със специализация вирусология.

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална био- 
логия“, квалификация – биохимик – клиничен 
химик.

Борис Петров Шахов – висше образование, 
специалност „Молекулярна биология“, специа-
лизация „Микробиология“.

2.4. Съдебномедицинска експертиза за иден-
тификация на човека

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална био- 
логия“, квалификация – биохимик – клиничен 
химик.

Янко Георгиев Колев – висше образование, 
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение 
за квалификация по „Съдебномедицинска иден-
тификация на личността по костни останки и 
зъбен статус“, удостоверение за квалификация 
по „Автомобилен травматизъм – медицински и 
деонтологични проблеми“.

Николай Гинчев Тюфекчиев – висше обра-
зование, специалност „Биохимия и микробио-
логия“, квалификация – биохимик-микробиолог 
със специализация вирусология.

Борис Петров Шахов – висше образование, 
специалност „Молекулярна биология“, специа-
лизация „Микробиология“.

2.5. Съдебномедицинска експертиза по пис-
мени данни

Станислав Рачев Рачев – висше образование, 
специалност „Медицина“, диплома за специал-
ността „Патологоанатомия с цитопатология“, 
Великотърновски университет – специалност 
„Право“.

Янко Георгиев Колев – висше образование, 
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение 
за квалификация по „Съдебномедицинска иден-
тификация на личността по костни останки и 
зъбен статус“, удостоверение за квалификация 
по „Автомобилен травматизъм – медицински и 
деонтологични проблеми“.

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална 
биология“, квалификация – биохимик – клини-
чен химик, съдебномедицинска експертиза по 
писмени данни, касаещи т. 2.3 и 2.4.

2.6. Съдебномедицинска експертиза за те-
лесно здраве

Младен Колев Пенчев – висше образование, 
специалност „Медицина“ – вътрешни болести.

Николай Михайлов Влаев – висше образова-
ние, специалност „Медицина“ – нервни болести.
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Янко Георгиев Колев – висше образование, 
специалност „Съдебна медицина“, удостоверение 
за квалификация по „Съдебномедицинска иден-
тификация на личността по костни останки и 
зъбен статус“, удостоверение за квалификация 
по „Автомобилен травматизъм – медицински и 
деонтологични проблеми“.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното 
състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Любомир Димитров Трифонов – висше обра-

зование, специалност „Медицина“ – психиатрия, 
специалност „Нервни болести“, магистратура по 
специалност „Стопанско управление (Здравен 
мениджмънт)“.

Райна Досева Петрова – висше образование, 
специалност „Медицина“ – психиатрия, сертифи-
кат, удостоверяващ преминато обучение на тема 
„Съдебно-психиатрична и съдебно- психологична 
експертиза“.

3.2. Съдебно-психологична експертиза
Димитър Серафимов Серафимов – висше 

образование, специалност „Клинична психоло-
гия“ и специалност „Философия“, сертификат за 
едноседмичен курс „Анализ на мотивациите и 
механизмите на общественоопасното поведение в 
съдебно-психологичната експертиза“, удостовере-
тие по „Позитивна психотерапия“, удостоверение 
за завършен курс за работа с теста на Векслер 
за интелигентност при деца – HAWIK-R-1983.

Станислава Маринова Савова – висше образо-
вание, специалност „Психология“, специализация 
„Социална психология“.

Росица Иванова Чернева-Тодорова – висше 
образование, специалност „Психология“, удосто-
верние за допълнително обучение „Психолого-
педагогическа диагностика на деца и ученици 
със специални образователни потребности“, 
детски психолог, свидетелство за професионална 
квалификация „Ресурсен учител“.

3.3. Съдебна психолого-психиатрична екс-
пертиза

Донка Иванова Господинова – висше образо-
вание, специалност „Медицина“ – психиатрия.

Сюзан Месру Садъкова-Томева – висше обра-
зование, специалност „Медицина“ – психиатрия, 
квалификация „Здравен мениджмънт“.

Николай Стоянов Дойчев – висше образо-
вание, специалност „Педагог“, специалност 
„Медицинска психология и педагогическа реха-
билитация“, сертификат, удостоверяващ преми-
нато обучение на тема „Съдебно-психиатрична 
и съдебно-психологична експертиза“.

Мирослава Мариянова Касамакова – висше 
образование, специалност „Психология“.

Росица Иванова Чернева-Тодорова – висше 
образование, специалност „Психология“, удосто-
верние за допълнително обучение „Психолого-
педагогическа диагностика на деца и ученици 
със специални образователни потребности“, 
детски психолог, свидетелство за професионална 
квалификация „Ресурсен учител“.

3.4. Съдебна експертиза на психичното със-
тояние по писмени данни

Станислава Маринова Савова – висше образо-
вание, специалност „Психология“, специализация 
„Социална психология“.

4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза 
Вержиния Стоянова Ангелова – висше обра-

зование, специалност „Счетоводна отчетност“.
Дарина Василева Пенчева – висше образо-

вание, специалност „Счетоводна отчетност“, 
свидетелство за специализация по „Стопанско 
управление на промишлени системи“.

Елена Савчева Трифонова – висше образова-
ние, специалност „Счетоводна отчетност“.

Мариана Тачева Ганчева – висше образо-
вание, специалност „Икономика и управление 
на индустрията“, сертификат за квалификация 
„Експерт по съдебно-счетоводни и финансово-
ценови експертизи“.

Мария Милоева Тачева – висше образование, 
специалност „Счетоводна отчетност“, сертификат 
за експерт-оценител „Финансово-икономически 
анализи на фирмата и изготвяне на бизнес план“, 
сертификат за експерт-оценител на инвестицио-
нен проект „Инвестиционен проект. Оценка на 
инвестиционен прокет“.

Николина Минкова Бабарова – висше обра-
зование, специалност „Счетоводна отчетност“.

Стефка Иванова Чукурова – висше образова-
ние, специалност „Счетоводна отчетност“.

Христо Недялков Христов – висше образова-
ние, специалност „Счетоводна отчетност“.

Цецка Христова Мечкова – висше образова-
ние, специалност „Икономика и организация на 
вътрешната търговия“.

Юлияна Георгиева Стефанова – висше обра-
зование, специалност „Счетоводна отчетност“.

Веселин Генов Василев – средно образова-
ние, специалност „Икономика, планиране и 
отчетност на селското стопанство“, сертификат 
за експерт-оценител на машини, съоръжения, 
активи – движимо имущество, методология, 
проблеми и аспекти, сертификат за експерт-
оценител на земеделски земи, подобренията и 
трайните насаждения върху тях.

Георги Димитров Георгиев – висше обра-
зование, специалност „Счетоводна отчетност“, 
сертификат за експерт-оценител на машини 
съоръжения, активи – движимо имущество, 
методология, проблеми и аспекти.

Моника Тотева Тотева – висше образова-
ние, специалност „Финанси“, свидетелство за 
професионална квалификация по специалност 
„Съдебни експертизи“.

Ради Пенков Гечев – средно образование, 
специалност „Счетоводна отчетност“.

Донка Маринова Атанасова – висше образо-
вание, специалност „Социално и застрахователно 
дело“, сертификат „Експерт по финансово-сче-
товодни проблеми“.

Теодора Цанева Петкова – висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“.

Петя Цвяткова Рачева-Иванова – висше об-
разование, специалност „Кооперативно дело“, 
сертификат за участие в семинар на тема „Ак-
туални въпроси по данъчното законодателство. 
Закон за ДДС, ЗКПО и ЗДДФЛ. Облагане на 
туристическите услуги, предоставяни от хоте-
лиери и туроператори“, сертификат за участие 
в семинар на тема „Предизвикателствата на 
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Европейския съюз и счетоводното и данъчно 
отчитане в Република България след 1 януари 
2007 г.“, сертификат за участие в семинар на 
тема „Технология за намаляване на данъците“, 
сертификат за участие в обучение на тема „Меж-
дународни счетоводни стандарти“.

Георги Иванов Капев – висше образование, 
икономист.

Ивелина Георгиева Кръстинкова – висше 
образование, специалност „Финанси и банково 
дело“ – бакалавър, специалност „Счетоводство 
и контрол“ – магистър.

Пенка Георгиева Маркова – висше образова-
ние, специалност „Счетоводна отчетност“.

Радка Лазарова Михова – висше образование, 
специалност „Икономика на промишлеността“, 
сертификат „Вътрешен одитор в публичния 
сектор“, удостоверение за преминат курс „Уп-
равление, контрол и одит на средствата от Ев-
ропейския съюз“.

Диана Иванова Колева – висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“, професи-
онална квалификация „Счетоводна отчетност“, 
„Счетоводство и контрол“, сертификат за обуче-
ние по „Международни счетоводни стандарти“, 
удостоверение за медиатор.

Катя Недева Денева – висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“.

Ивелина Стефкова Цонева – висше образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“.

Ваня Кънчева Кунева – висше образование, 
специалист „Икономика на промишлеността“.

Десислава Димитрова Русчева – висше обра-
зование, специалност „Икономика на търговията“.

Мирослава Митева Илиева – висше образова-
ние, Висш икономически институт, специалност 
„Машинна обработка“, квалификация „Иконо-
мист-организатор“.

Мария Христова Атанасова – висше образо-
вание, специалност „Финанси и кредит“.

Станчо Дончев Мечев – висше образование, 
специалност „Счетоводна отчетност“.

Янко Стоянов Вълчев – висше образование, 
специалност „Прогнозиране и планиране на 
икономически системи“, специалност „Право“.

Ирина Пенчева Цвяткова – висше образо-
вание, специалност „Икономика на промиш-
леността“.

Вяра Иванова Илиева – висше образование, 
специалност „Аграрна икономика“, втора спе-
циалност „Финанси“.

Милена Николаева Козарева – висше обра-
зование, специалност „Счетоводство и контрол“ 
и специалност „Компютърни системи и техно-
логии“.

Емилия Христова Данчева – висше образо-
вание, специалност „Икономика и управление 
на индустрията“, свидетелство за професионална 
квалификация по специалност „Счетоводство и 
контрол“.

Весела Недева Михова – висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“, професио-
нална квалификация „Икономист-счетоводител“.

Станимира Ганчева Крумова – висше обра-
зование, специалност „Счетоводство и контрол“, 
професионална квалификация „Икономист-

счетоводител“, специализация „Организация и 
технология на счетоводството в нефинансовите 
предприятия“, сертификат за участие в курс за 
обучение на тема „Международни счетоводни 
стандарти“. 

Иван Енчев Иванов – висше образование, 
специалност „Икономика на индустрията“, 
професионална квалификация „Икономист – ин-
дустриално производство“, специализация „Про-
изводствен мениджмънт“, свидетелство за про-
фесионална квалификация по специалността 
„Финансово-ревизионен контрол“, свидетелство 
за професионална квалификация по специал-
ността „Съдебни експертизи“.

Теодора Недялкова Славова – висше образо-
вание, специалност „Финанси“, професионална 
квалификация „Икономист“.

Марияна Тонева Банчева – висше образо-
вание, специалност „Стопанско управление“, 
професионална квалификация „Икономист“, 
лиценз за оценка на цели държавни и общински 
предприятия, преобразувани или непреобразу-
вани в търговски дружества.

4.2. Съдебна финансово-икономическа екс-
пертиза

Стилиян Петков Събев – висше образование, 
специалност „Финанси и кредит“, сертификат 
за експерт-оценител на машини и съоръжения, 
активи.

Марко Минчев Пенев – висше образование, 
специалност „Счетоводна отчетност“.

Димитър Върбанов Митев – висше образова-
ние, специалност „Финанси и кредит“, сертификат 
за експерт „Финансово-икономически анализ 
на фирмата и изготвяне на бизнес план. Видове 
фондови борси, борси и борсови операции, ана-
лиз и оценка на ценни книжа“, сертификат за 
участие в програма „Обучение на счетоводители 
по Международни счетоводни стандарти“.

Димитър Иванов Кинчев – висше образо-
вание, специалност „Икономика на промиш-
леността“.

Стоян Янев Вълчев – висше образование, спе-
циалност „Икономика на вътрешната търговия“.

Румяна Пантелеева Савчева – висше обра-
зование, специалност „Икономика на промиш-
леността“.

Никола Георгиев Корназов – висше образо-
вание, специалност „Икономика на търговията“.

Ваня Кънчева Кунева – висше образование, 
специалист „Икономика на промишлеността“.

Десислава Димитрова Русчева – висше обра-
зование, специалност „Икономика на търговията“.

Йовелина Христофорова Енева – висше об-
разование, специалност „Финанси“ – бакалавър, 
специалност „Стопанско управление“ – магистър.

Мирослава Митева Илиева – висше образова-
ние, Висш икономически институт, специалност 
„Машинна обработка“ квалификация „Иконо-
мист-организатор“.

Мария Христова Атанасова – висше образо-
вание, специалност „Финанси и кредит“.

Станчо Дончев Мечев – висше образование, 
специалност „Счетоводна отчетност“.
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Янко Стоянов Вълчев – висше образование, 
специалност „Прогнозиране и планиране на 
икономически системи“, специалност „Право“.

Вяра Иванова Илиева – висше образование, 
специалност „Аграрна икономика“, втора спе-
циалност „Финанси“.

Йордан Иванов Камбуров – висше образова-
ние, специалност „Финанси и кредит“, свидетел-
ство за професионална квалификация „Финансов 
мениджър“.

Виолета Стефанова Стоянова – висше обра-
зование, специалност „Финансово, кредитно и 
застрахователно дело“.

Румяна Стефанова Митева – висше образова-
ние, специалност „Икономика на кооперации“, 
удостоверение за професионална квалификация 
„Компютърна грамотност“.

Тодор Русев Кръстев – висше образование, 
специалност „Икономика и управление на 
селското стопанство“, сертификат за оценка на 
недвижими имоти.

Цоньо Колев Гичев – висше образование, спе-
циалност „Застрахователно дело“, социално дело.

Емилия Христова Данчева – висше образо-
вание, специалност „Икономика и управление 
на индустрията“, свидетелство за професионална 
квалификация по специалност „Счетоводство 
и контрол“.

Георги Колев Колев – висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“.

Иван Енчев Иванов – висше образование, 
специалност „Икономика на индустрията“, 
професионална квалификация „Икономист – ин-
дустриално производство“, специализация „Про-
изводствен мениджмънт“, свидетелство за про-
фесионална квалификация по специалността 
„Финансово-ревизионен контрол“, свидетелство 
за професионална квалификация по специал-
ността „Съдебни експертизи“.

Теодора Недялкова Славова – висше образо-
вание, специалност „Финанси“, професионална 
квалификация „Икономист“.

Стилияна Иванова Събева-Тинчева – висше 
образование, специалност „Организация на 
производството и управление на промишленост- 
та“, специализация „Икономика, организация и 
управление на промишлеността“.

Филип Иванов Чипев – висше образование, 
специалност „Управление на стопанските дей-
ности – промишленост“.

Красимир Николов Халачев – висше об-
разование, специалност „Финанси и кредит“, 
свидетелство за специализация „Трудово право“.

4.3. Съдебно-стокова експертиза
Стефка Иванова Харитонова-Пандова – вис- 

ше образование, специалност „Селскостопан-
ска техника“, удостоверение за професионална 
квалификация „Оценка на недвижими имоти“, 
лиценз за оценка на цели държавни и общински 
предприятия, преобразувани или непреобразува-
ни в търговски дружества, лиценз за оценка на 
машини и съоръжения, сертификат за квалифи-
кация – оценител на земеделски земи.

 Деян Ганчев Денчев – висше образование, 
специалност „Селскостопанска техника“, серти-
фикат за експерт-оценител на машини и съоръ-

жения, сертификат за автоексперт-оценител ав-
тотехническа експертиза – проблеми, методика, 
пазарна стойност, лиценз за оценка на машини 
и съоръжения, сертификат за „Съдебен експерт-
оценител на оборотни и дълготрайни активи“.

Румен Георгиев Георгиев – висше образова-
ние, специалност „Индустриален мениджмънт“, 
лиценз за оценка на недвижими имоти, лиценз 
за оценка на машини и съоръжения, лиценз 
за оценка на земеделски земи, подобренията и 
насажденията върху тях.

Милка Иванова Ганчева – висше образование, 
икономист по строителството, лиценз за оценка 
на недвижими имоти, удостоверение за оценка 
на земеделски земи.

Кунчо Христов Петров – висше образование, 
специалност „Промишлено и гражданско стро-
ителство, конструкции“, лиценз за оценка на 
недвижими имоти.

Тинка Крумова Доскова – висше образование, 
специалност „Предприемачество и мениджмънт“, 
лиценз за оценка на недвижими имоти.

Радинка Вълова Гергова – висше образование, 
специалност „Икономика – бизнес администра-
ция“, лиценз за оценка на недвижими имоти и 
земеделски земи.

Дончо Стефанов Петров – Селскостопански 
техникум „Ангел Кънчев“ – Русе, специалност 
„Растениевъдство“, лиценз за оценка на недви-
жими имоти и земеделски земи.

Цона Георгиева Христова – висше образова-
ние, специалност „Икономист по строителство“, 
сертификат за оценка на недвижими имоти, 
сертификат за оценка на търговски предпри-
ятия и вземания, удостоверение за оценка на 
земеделски земи.

Росица Георгиева Донева – висше образова-
ние, специалност „Прецизно машиностроене и 
уредостроене“, сертификат за оценка на недви-
жими имоти и земеделски земи, сертификат за 
оценка на машини и съоръжения, активи.

Тодор Русев Кръстев – висше образование, 
специалност „Икономика и управление на 
селското стопанство“, сертификат за оценка на 
недвижими имоти.

Пламен Христов Христов – висше образова-
ние, специалност „Геодезия, фотограметрия и 
картография“, лиценз за оценка на недвижими 
имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски 
земи, подобренията и насажденията върху тях, 
лиценз да извършва технически дейности при 
прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците 
за тяхното прилагане. 

Радослав Христов Глухов – висше образова-
ние, сертификат за оценителска правоспособност 
за оценка на недвижими имоти.

Теодора Пенчева Гълъбарова – висше обра-
зование, специалност „Стопанско управление“, 
сертификат за оценка на недвижими имоти, сер-
тификат за оценка на земеделски земи и трайни 
насаждения, сертификат за оценка на машини 
и съоръжения.

Росица Йонкова Николова – висше образова-
ние, специалност „ЕСЕО“, сертификат за оценка 
на недвижими имоти.



БРОЙ 102  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  115   

Николай Христов Козарев – висше образо-
вание, доктор, eлектроинженер, оценител на 
недвижими имоти, на машини и съоръжения, 
оценител на земеделски земи, подобренията и 
насажденията върху тях.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически екс-
пертизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Алекси Атанасов Чиликов – висше образо-

вание, специалност „Механично уредостроене“, 
лиценз за оценка на машини и съоръжения 
в сферата на машиностроенето, специалното 
производство, приборите и средствата за авто-
матизация, електронната промишленост, леката 
и тежката промишленост, лиценз за оценка на 
права на интелектуална и индустриална собстве-
ност и други фактически отношения.

Гатьо Рачев Гатев – висше образование, 
специалност „Ел. обзавеждане и автоматика на 
промишлеността“.

Георги Симеонов Щебунаев – висше образо-
вание, специалност „Механично уредостроене“, 
сертификат за експерт-оценител на машини и 
съоръжения, активи.

Гочо Николов Гочев – висше образование, 
специалност „Механично уредостроене“, лиценз 
за оценка на машини и съоръжения в сферата 
на машиностроителната и металообработващата 
промишленост.

Йордан Симеонов Йорданов – висше обра-
зование, специалност „Електронна техника“, 
лиценз за оценка на машини и съоръжения в 
сферата на електротехническата и електронната 
промишленост, машиностроителната и метало-
обработващата промишленост.

Красимир Маринов Иванов – висше обра-
зование, специалност „Електроенергетика“, 
свидетелство за научно звание – доцент по 
научната специалност „Електрически мрежи 
и системи“, удостоверение за присъдена пълна 
проектантска правоспособност при КИИП по 
част „Електрическа“.

Михаил Стефанов Станев – висше обра-
зование, специалност „Технология на маши-
ностроенето“, лиценз за оценка на машини и 
съоръжения в сферата на машиностроителната 
и металообработващата промишленост.

Николай Ганчев Ганчев – висше образование, 
специалност „Хидро- и пневмотехника“, лиценз 
за оценка на машини и съоръжения.

Николай Христов Козарев – висше образо-
вание, доктор, eлектроинженер, оценител на 
недвижими имоти, на машини и съоръжения, 
оценител на земеделски земи, подобренията и 
насажденията върху тях.

Първан Йорданов Илиев – висше образование, 
специалност „Технология на машиностроенето“, 
лиценз за оценка на машини и съоръжения в 
сферата на машиностроенето и металообработ-
ването и хранително-вкусовата промишленост.

Цветан Любомиров Цонев – висше образо-
вание, специалност „ЕТМЕ“.

Генко Тодоров Иванов – висше образование, 
специалност „Двигатели с вътрешно горене“, 
лиценз за оценка на машини и съоръжения.

Катя Костова Колева – висше образование, 
специалност „Механично уредостроене“, серти-
фикат за експерт-оценител на недвижими имоти 
и земеделски земи, сертификат за автоексперт-
оценител.

Иван Стефанов Иванов – висше образование, 
специалност „Механично уредостроене“, удос-
товерение за ограничена проектантска право- 
способност при КИИП по част „Електрическа“ 
и „Автоматизация и КИП“, удостоверение за ре-
гистрация в КИИП към секция „Електротехника, 
автоматика и съобщителна техника“.

Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше 
образование, специалност „АВ – боеприпаси“, 
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия 
на взривните вещества), доцент по „Техника и 
технология на взривните работи“.

Мариян Михаилов Пенчев – висше образо-
вание, специалност „ЕТМЕ“.

Николай Димитров Николов – висше обра-
зование, специалност „Технология и управление 
на транспорта“.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Божидар Митев Илиев – висше образование, 

специалност „ТМММ“.
Веселин Илиев Илиев – висше образование, 

специалност „Механизация на селското сто-
панство“.

Димитър Стефанов Димитров – висше об-
разование, специалност „Двигатели с вътрешно 
горене“, лиценз за оценка на машини и съоръ-
жения в сферата на транпорта.

Петър Ангелов Петров – висше образование, 
специалност „Топлоенергетика“, сертификат за 
експерт-оценител на машини и съоръжения. 

Мирослав Иванов Христов – висше образо-
вание, специалност „Селскостопанска техника“, 
сертификат за експерт-оценител на машини и 
съоръжения.

Христофор Йорданов Христов – висше обра-
зование, специалност „Технология и управление 
на транспорта“.

Георги Симеонов Семов – висше образование, 
специалност „Технология на машиностроене-
то“, сертификат за „Експерт по автотехнически 
експертизи“, лиценз за оценка на машини и 
съоръжения.

5.3. Съдебна инженерно-технологична екс-
пертиза

Добрин Петров Шиков – висше образование, 
специалност „Технология на машиностроенето“.

Стоян Лалев Лалев – висше образование, 
специалност „Механична технология на дърве-
сината“.

Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше 
образование, специалност „АВ – боеприпаси“, 
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия 
на взривните вещества), доцент по „Техника и 
технология на взривните работи“.

Мариян Михаилов Пенчев – висше образо-
вание, специалност „ЕТМЕ“.

Николай Христов Козарев – висше образо-
вание, доктор, eлектроинженер, оценител на 
недвижими имоти, на машини и съоръжения, 
оценител на земеделски земи, подобренията и 
насажденията върху тях.
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5.4. Съдебна компютърно-техническа екс-
пертиза

Миглена Стефанова Атанасова – висше обра-
зование, специалност „Конструкции и технология 
в електронното и механичното уредостроене“, 
диплома за квалификация „Математическо оси-
гуряване на изчислителни машини и системи“.

Милена Николаева Козарева – висше образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“ и 
специалност „Компютърни системи и технологии“.

Мариян Михаилов Пенчев – висше образова-
ние, специалност „ЕТМЕ“.

5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Анка Гатева Николова – висше образование, 

специалност „Промишлено и гражданско строи-
телство“, лиценз за оценка на недвижими имоти.

Велина Иванова Ракова – висше образование, 
специалност „Промишлено и гражданско строи-
телство“, лиценз за оценка на недвижими имоти.

Деян Иванов Георгиев – висше образование, 
специалност „Промишлено и гражданско стро-
ителство“.

Евгения Шишева Живкова – висше образо-
вание, специалност „Промишлено и гражданско 
строителство – конструкции“, лиценз за оценка 
на недвижими имоти, удостоверение за присъ-
дена пълна проектантска правоспособност при 
КИИП, по части „Конструктивна“ и „Организация 
и изпълнение на строителството“.

Йотка Петрова Станчева – висше образова-
ние, специалност „Промишлено и гражданско 
строителство – конструкции“, диплома за пре- 
квалификация, специалност „Счетоводство на 
предприятието“.

Лиляна Тотева Велчева – висше образование, 
специалност „Архитектура“, лиценз за оценка на 
недвижими имоти.

Найда Цочева Щебунаева – висше образование, 
специалност „Промишлено и гражданско строи-
телство“, лиценз за оценка на недвижими имоти.

Фанка Иванова Дочева – висше образование, 
специалност „Архитектура“.

Христина Владимирова Павлова – висше обра-
зование, специалност „Промишлено и гражданско 
строителство“, лиценз за оценка на недвижими 
имоти.

Янка Димитрова Ралева – висше образование, 
специалност „Промишлено и гражданско строи-
телство“, лиценз за оценка на недвижими имоти, 
сертификат за експерт-оценител на земеделски 
земи, подобренията и трайните насаждения.

Боряна Йорданова Иванова – висше образо-
вание, специалност „Промишлено и гражданско 
строителство – конструкции“, лиценз за оценка 
на недвижими имоти, лиценз за оценка на цели 
държавни и общински предприятия, преобразу-
вани или непреобразувани в търговски друже-
ства, удостоверение за присъдена пълна проек-
тантска правоспособност при КИИП по части 
„Конструктивна“ и „Организация и изпълнение 
на строителството“, удостоверение за вписване 
в публичен регистър на лицата, упражняващи 
технически контрол по част „Конструктивна на 
инвестиционните проекти“.

Иван Станчев Иванов – висше образование, 
специалност „Хидротехническо строителство“, 

лиценз за оценка на недвижими имоти, удостове-
рение за присъдена пълна проектантска правоспо-
собност при КИИП по част „Хидротехническа“.

Владка Христова Гатева – висше образование, 
специалност „Водоснабдяване и канализация“.

Христо Рачев Рашеев – висше образование, 
специалност „Водоснабдяване и канализация“.

Юлия Георгиева Георгиева – висше образова-
ние, специалност „Водоснабдяване и канализация“.

Димитър Илиев Босев – висше образование, 
специалност „Земеустройство“, удостоверение за 
инженер-геодезист, лиценз за оценка на недви-
жими имоти, лиценз за оценка на земеделски 
земи и подобренията върху тях, свидетелство 
за правоспособност за извършване на дейности 
по кадастъра, лиценз за специалист по ЗСПЗЗ и 
ЗВСГЗГФ.

Цона Георгиева Христова – висше образование, 
специалност „Икономист по строителство“, серти-
фикат за оценка на недвижими имоти, сертификат 
за оценка на търговски предприятия и вземания, 
удостоверение за оценка на земеделски земи.

Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше 
образование, специалност „АВ – боеприпаси“, 
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия 
на взривните вещества), доцент по „Техника и 
технология на взривните работи“.

Добрин Борисов Иванов – висше образова-
ние, специалност „Водоснабдяване и канализа-
ция – пречистване на водите“, свидетелство за 
допълнителна квалификация „Газоснабдяване“, 
специалист ВиК.

Соня Емилова Белчева – висше образова-
ние, специалност „Промишлено и гражданско 
строителство – конструкции“, удостоверение за 
пълна проектантска правоспособност по част 
„Конструктивна организация и изпълнение на 
строителството“, удостоверение за упражняване 
на технически контрол по част „Конструктивна 
на инвестиционнните проекти, конструкции на 
сгради и съоръжения“, сертификат за завършен 
курс на тема: „Контрол върху качеството на из-
пълнение на строителството и за съответствие 
със съществените изисквания (чл. 169, ал. 1 ЗУТ) 
на влаганите в строежите строителни продукти“.

Радослав Христов Глухов – висше образование, 
сертификат за оценителска правоспособност за 
оценка на недвижими имоти.

Росица Йонкова Николова – висше образова-
ние, специалност „ЕСЕО“, сертификат за оценка 
на недвижими имоти.

Антоанета Иванова Джагарова – висше обра-
зование, специалност „Промишлено и гражданско 
строителство“.

5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Пламен Стефанов Генчев – висше образование, 

специалност „Пожарна и аварийна безопасност“.
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше 

образование, специалност „АВ – боеприпаси“, 
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия 
на взривните вещества), доцент по „Техника и 
технология на взривните работи“.

Соня Емилова Белчева – висше образова-
ние, специалност „Промишлено и гражданско 
строителство – конструкции“, удостоверение за 
пълна проектантска правоспособност по част 
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„Конструктивна организация и изпълнение на 
строителството“, удостоверение за упражняване 
на технически контрол по част „Конструктивна 
на инвестиционнните проекти, конструкции на 
сгради и съоръжения“, сертификат за завършен 
курс на тема: „Контрол върху качеството на из-
пълнение на строителството и за съответствие 
със съществените изисквания (чл. 169, ал. 1 ЗУТ) 
на влаганите в строежите строителни продукти“.

6. Клас „Съдебно-биологични експертизи“
6.1. Съдебно-ботаническа експертиза
Йорданка Николова Димитрова – висше об-

разование, специалност „Лозаро-градинарство“, 
удостоверение за придобита правоспособност 
като борсов посредник (брокер) на Софийската 
стокова борса, удостоверение за управленска 
квалификация – „Мениджър“.

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална био- 
логия“, квалификация – биохимик – клиничен 
химик.

6.2. Съдебно-зоологическа експертиза
Делка Александрова Мезинова – висше обра-

зование, специалност „Зоотехника“.
Стефка Димитрова Игнатова – висше образо-

вание, специалност „Биология“.
Христо Димитров Митев – висше образование, 

специалност „Зоотехника“, диплома за следди-
пломна специализация, специалист по хранене 
на селскостопанските животни и промишлена 
технология на фуражите.

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална био- 
логия“, квалификация – биохимик – клиничен 
химик.

6.3. Съдебно-микробиологична експертиза
Мая Иванова Кичева – висше образование, 

специалност „Молекулярна и функционална био- 
логия“, квалификация – биохимик – клиничен 
химик.

6.4. Съдебно-ентомологична експертиза
Янко Георгиев Колев – висше образование, 

специалност „Съдебна медицина“, удостовере-
ние за квалификация по „Съдебномедицинска 
идентификация на личността по костни останки 
и зъбен статус“, удостоверение за квалификация 
по „Автомобилен травматизъм – медицински и 
деонтологични проблеми.“

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална би-
ология“, квалификация – биохимик – клиничен 
химик.

7. Клас „Експертизи на материали, вещества 
и изделия“

7.1. Съдебно-химическа експертиза
Петър Николов Колев – висше образование, 

специалност „Фармация“.
Ценислав Стефанов Влъкненски – висше об-

разование, специалност „Химия“, удостоверение 
за вписване в публичния регистър на експертите, 
извършващи екологична оценка (ЕО) и оценка 
на въздействието върху околната среда (ОВОС) 
със следните заявени елементи на оценката: ка-
чество на атмосферния въздух, опасни вещества, 
отпадъци.

Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше 
образование, специалност „АВ – боеприпаси“, 
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия 
на взривните вещества), доцент по „Техника и 
технология на взривните работи“.

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална био- 
логия“, квалификация – биохимик – клиничен 
химик, определяне и количествен анализ на нар-
котични и упойващи вещества, алкохол и други 
в биологични проби и обекти.

7.3. Съдебни физико-химически експертизи
Доц. д-р инж. Ради Христов Ганев – висше 

образование, специалност „АВ – боеприпаси“, 
инженер-химик (инженер по боеприпаси и химия 
на взривните вещества), доцент по „Техника и 
технология на взривните работи“.

Васко Христов Наков – висше образование, 
специалност „Фармация“, сертификат за преми-
нал следдипломна квалификация, за хранителни 
добавки, по програмата NATURA SANAT“, удосто-
верение за преминат курс „Консултантската роля 
на фармацевта при отпускане на пробиотици“ и 
„Съвременни антибактериални средства“.

8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска експер-

тиза
Неделчо Михов Михов – висше образование, 

специалност „Ветеринарна медицина“, лиценз 
за ветеринарномедицинско обслужване на вете-
ринарен участък, издаване на ветеринарномеди-
цински документи и изпълнение на държавната 
профилактична програма по чл. 8а от Закона за 
ветеринарното дело.

Илко Иванов Попов – висше образование, 
специалност „Ветеринарна медицина“.

8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Стояна Стоянова Илиева – висше образо-

вание, специалност „Полевъдство“, диплома за 
следдипломна специализация по „Биологична и 
интегрирана борба с болестите и неприятелите 
по селскостопанските култури“.

Ангел Петков Колчевски – висше образование, 
специалност „Горско стопанство“, удостоверение 
за регистрация в публичния регистър за упраж-
няване на частна лесовъдска практика.

Кръстю Панайотов Панайотов – висше обра-
зование, специалност „Полевъдство“.

9. Клас „Съдебно-изкуствоведски експертизи“
Юлияна Мирчева Шулекова – висше образо-

вание, специалност „История“.
10. Клас „Оценителни и други съдебни експертизи“
Павел Цонков Ванков – средно специално 

образование, специалност „Геодезия и картогра-
фия“, сертификат за оценка на недвижими имоти.

Татяна Дешкова Стойчева – средно образова-
ние, удостоверение за изработка, преработка и 
ремонт на изделия от благородни метали.

Христо Петков Христов – висше образование, 
специалност „Геодезия, фотограметрия и кар-
тография“, удостоверение за присъдена пълна 
проектантска правоспособност при КИИП по 
част „Геодезическа“, удостоверение за включване в 
списъка на вещите лица по чл. 19а, ал. 8 от Закона 
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за собствеността и ползването на земеделските 
земи като оценител на земеделски земи;.

Жанета Атанасова Трифонова – висше обра-
зование, специалност „Математика“.

Димитър Петров Димитров – висше образо-
вание, специалност „Ел. снабдяване и ел. обза-
веждане“.

Тихомир Донков Досев – висше образование, 
специалност „Застрахователно и социално дело“.

Иванка Славчева Пакиданска – висше об-
разование, специалност „Текстилна техника“, 
свидетелство за професионална квалификация 
„Мениджмънт на интелектуалната собственост“, 
лиценз за оценка на други активи (дизайн и 
приложни изкуства), лиценз за права на инте-
лектуална и индустриална собственост и други 
фактически отношения.

Ана Антонова Антонова – висше образование, 
специалност „Хидравлична и пневматична тех-
ника“, лиценз за оценка на недвижими имоти.

Мая Иванова Кичева – висше образование, 
специалност „Молекулярна и функционална био- 
логия“, квалификация – биохимик – клиничен 
химик, молекулярно-генетична идентификация и 
определяне произход на животни и пол на птици, 
определяне на състав и произход на хранителни 
продукти, суровини и фуражи, експертиза по 
писмени данни, касаещи предходните две.

Юлиян Пенчев Пенев – висше образование, 
специалност „Маркшайдерство и геодезия“, 
удостоверение за пълна проектантска право- 
способност квалификация – минен инженер по 
маркшайдерство и геодезия.

Андрей Любенов Костадинов – висше обра-
зование, специалност „Техника и технология за 
опазване на природната среда“, специализация 
„Технически средства и системи за контрол и 
анализ на индустриалното замърсяване“.

Цоньо Колев Гичев – висше образование, спе-
циалност „Застрахователно дело“, социално дело.

Пламен Христов Христов – висше образова-
ние, специалност „Геодезия, фотограметрия и 
картография“, лиценз за оценка на недвижими 
имоти, лиценз да извършва оценка на земеделски 
земи, подобренията и насажденията върху тях, 
лиценз да извършва технически дейности при 
прилагане на ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ и правилниците 
за тяхното прилагане.

Диана Христова Гергова-Влаева – висше обра-
зование, специалност „Геодезия, фотограметрия 
и картография“, удостоверение за пълна про-
ектантска правостопобност по част „Геодезия“, 
удостоверение за оценител на земеделски земи, 
включен в списъка на вещите лица по чл. 19а, 
ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на 
земеделски земи.

Николай Димитров Николов – висше обра-
зование, специалност „Технология и управление 
на транспорта“, оценител в областта на железо-
пътния транспорт.

Забележка. При необходимост за вещи лица 
могат да се назначават и специалисти, които не са 
включени в този списък, както и специалисти от 
други съдебни райони. Промени в списъка могат 
да се правят и през течение на годината.
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27. – Министърът на правосъдието на ос-
нование чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната 
власт обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от 
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния 
район на Окръжния и Административния съд – 

Разград, за 2017 г.
1. Клас „Криминалистични експертизи“
Димитър Костадинов Димитров, графолог, 

експерт-криминалист.
Красимир Спасов Димитров, графолог, екс-

перт-криминалист.
Стоян Йорданов Стоянов, графолог, експерт-

криминалист.
Иван Георгиев Атанасов, балистични и био-

метрични експертизи.
2. Клас „Съдебномедицински експертизи“
2.1. Съдебномедицинска експертиза
Ангелина Миткова Литева, офталмолог.
Борис Петров Шахов, молекулярна биология, 

ДНК анализ.
Вихрен Николаев Башаков, стоматолог.
Диана Василева Тодорова, съдебна медицина.
Ивайло Арабаджиев, нервни болести.
Красимир Ангелов Манолов, патологоана-

томия.
Мая Иванова Кичева, молекулярна биология, 

ДНК (генетичен) анализ.
Мишел Елиас Озиолор, акушер-гинеколог.
Николай Гинчев Тюфекчиев, биохимия и 

микробиология, вирусология, ДНК (генетичен) 
анализ.

3. Клас „Съдебна експертиза на психичното 
състояние“

3.1. Съдебно-психиатрична експертиза
Владимир Иванов Заимов, психиатър.
Диана Петрова Киселова, психиатър.
3.2. Съдебно-психологична експертиза
Александър Милчев Цолчовски, психолог.
Даринка Кирилова Стефанова, психолог.
Иванина Недкова Иванова, психолог
Татяна Аврамова Костова, психолог.
4. Клас „Съдебно-икономически експертизи“
4.1. Съдебно-счетоводна експертиза
Албена Иванова Стойкова-Първанова, счето-

водство и контрол.
Бонка Златева Цонева, счетоводна отчетност.
Геновева Генова Драганова, счетоводство и 

контрол, икономика на туризма.
Димитрина Борискова Цонева, счетоводител, 

стопанско управление.
Димитричка Грозева Манчева, икономист-

счетоводител.
Иван Петков Абаджиев, икономист-счето-

водител; оценител на машини, съоръжения и 
недвижими имоти.

Иванка Богданова Братованова, счетоводство 
и контрол.

Иванка Тодорова Петкова, счетоводна от-
четност.

Красимир Атанасов Атанасов, счетоводна 
отчетност, данъчно производство.

Петя Александрова Занкова, счетоводство и 
контрол, икономист-счетоводител, методология 
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на счетоводната отчетност и контрола на банко-
вите институти, числени методи и програмиране.

Петя Русева Матеева, счетоводство и контрол, 
икономист.

Светлана Цветанова Павлова, дипломиран 
експерт-счетоводител, данъчно облагане, иконо-
мически анализи, търговски взаимоотношения, 
проекти и програми.

Снежана Иванова Карабелова, счетоводство 
и контрол.

Станислава Николова Ангелова, счетоводство 
и контрол, икономист.

Тодор Станчев Николов, икономика и упра-
вление на строителството.

Янко Георгиев Киров, счетоводство и контрол, 
оценител на земеделски земи и подобрения върху 
тях, на цели предприятия и обособени части, 
недвижими имоти, машини и съоръжения, ак-
тиви, инвестиционни проекти.

4.2. Съдебна финансово-икономическа екс-
пертиза

Боян Димов Байчев, счетоводство и контрол.
Венцислав Георгиев Николов, финанси.
Ганка Петрова Георгиева, счетоводна от-

четност.
Георги Тодоров Георгиев – икономика, ан-

глийска филология.
Зорница Евгениева Якимова – финанси, за-

страховане.
Ивайло Петров Узунов, икономист-счетово-

дител, данъчен и митнически контрол.
Йордан Петров Йорданов, икономика и орг. 

на матер.-техническото снабдяване.
Мария Атанасова Тасева, икономика на ин-

дустрията, стопански и финансов контрол.
Младен Петров Енчев, публични финанси.
Наско Витанов Илиев, икономист по аг-

рарно-промишлено производство, икономика, 
отчетност и планиране на селското стопанство. 
оценка на недвижими имоти, земеделски земи 
и трайни насаждения, оценител на търговски 
предприятия и вземания.

Николинка Тенева Цекова, счетоводна от-
четност.

Симеон Панов Изворов, икономист, счето-
водни, финансови, социални експертизи.

5. Клас „Съдебни инженерно-технически екс-
пертизи“

5.1. Съдебна инженерно-техническа експертиза
Анелия Димова Каменова, публична адми-

нистрация и машинен инженер.
Васко Георгиев Станев, машинен инженер, 

лиценз за оценка на машини, съоръжения и 
недвижими имоти; сертификат за оценяване на 
земеделски земи и трайни насаждения.

Горка Иванова Косева, механична технология 
на дървесината, счетоводна и правна дейност 
на фирмата.

Димитър Павлов Димитров, икономист по 
промишлеността, ел. снабдяване на промишлено 
предприятие.

Димитър Христов Томов, ел. снабдяване и 
ел. обзавеждане.

Ирина Иванова Сайкова, инженер-геодезист.
Пламен Георгиев Пенчев, машинен инженер, 

електроинженер.

Симислав Иванов Михайлов, инженер – хид-
ромелиоративно строителство.

Слави Иванов Илиев, оценител на машини 
и съоръжения, на цели държавни и общински 
предприятия, консултант по внедряване на меж-
дународен стандарт за управление на качеството 
ISO-9001, сертификатор на системи за управление 
на качеството по стандарт ISO-9001.

5.2. Съдебна автотехническа експертиза
Венцеслав Стефанов Димитров, двигатели с 

вътрешно горене, автоексперт-оценител, експерт-
оценител на машини и съоръжения, активи.

Ганчо Иванов Малчев, двигатели с вътрешно 
горене.

Николай Иванов Дечков, машинен инженер, 
транспортна техника и технологии.

5.3. Съдебна инженерно-технологична екс-
пертиза

Петранка Колева Неделчева, специалист по 
биотехнологии, екология и техника за опазване 
на околната среда.

Христо Димитров Василев, органична химия, 
технология на лекарствените, природни органич-
ни вещества, растежни стимулатори и регулатори, 
експерт на ADR превоз на опасни товари.

5.5. Съдебна строителнотехническа експертиза
Виолетка Станкова Кулева, промишлено и 

гражданско строителство, икономика на стро-
ителството, оценител на недвижими имоти, 
замеделски земи и трайни насаждения.

Даниела Маринова Табакова, геодезия, фо-
тограметрия и картография.

Елга Милева Бонева, архитект.
Елка Маринова Койчева, архитект.
Емил Тотев Проданов, архитект.
Илиян Гецов Илиев, геодезия, фотография и 

картография.
Йордан Димитров Пенев, архитект.
Камен Димитров Илиев, промишлено и 

гражданско строителство, икономика на стро-
ителството.

Милчо Христов Маринов, строителен инже-
нер по промишлено и гражданско строителство.

Христомир Великов Панайотов, геодезия, 
фотограметрия и картография.

5.6. Съдебна пожаротехническа експертиза
Ангел Станчев Стилиянов, противопожарна 

техника и безопасност.
Михаил Руменов Генчев, пожарна и аварийна 

безопасност.
Неделчо Василев Василев, пожарна и аварийна 

безопасност.
Радослав Христов Христов, пожарна и ава-

рийна безопасност.
Стойко Стоянов Стойчев, пожарна и аварийна 

безопасност
8. Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
8.1. Съдебна ветеринарномедицинска екс-

пертиза
Стефка Тодорова Тодорова, ветеринарна 

медицина.
8.2. Съдебна агротехническа експертиза
Тодорка Андреева Димитрова, агроинженер-

ство, полевъдство.
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27а. – Министърът на правосъдието на ос-
нование чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната 
власт обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от 
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния район 
на Административния съд – Шумен, за 2017 г.

I. Икономически
Емилия Йорданова Апостолова-Константино-

ва, висше образование – магистър, специалност 
„Организация на производството и управлението 
в промишлеността“.

Румяна Върбева Александрова, висше обра-
зование – магистър, специалност „Икономист по 
строителството“.

Дафинка Найденова Илиева, висше образо-
вание – магистър, специалност „Икономика на 
промишлеността“.

Виолин Веселинов Енчев, висше образова-
ние – магистър, специалност „Счетоводство и 
контрол“.

Симеон Стефанов Бънков, висше образова-
ние – магистър, специалност „Кооперативно 
дело“.

Пенка Жечкова Йорданова, висше образо-
вание – магистър, специалност „Икономика на 
търговията и вътрешен финансов контрол“.

Диана Кирилова Рангелова, висше образова-
ние – магистър, специалност „Икономика“.

Нели Йорданова Филева, висше образова-
ние – магистър, специалност „Икономика и 
управление на промишлеността“.

Валентина Николова Петрова, висше об-
разование, специалност „Контрол и анализ на 
фирмената дейност“.

Георги Дончев Петров, висше образование, 
„Счетоводство и контрол“.

Дарина Михайлова Генчева, висше образо-
вание – бакалавър, специалност „Икономика“.

Николай Руменов Константинов, висше обра-
зование по специалност „Счетоводство и контрол“ 
и по специалност „Информатика“.

Миглена Георгиева Маринова, висше образо-
вание – счетоводство.

II. Технически
Пламен Енев Пеев, висше образование – ма-

гистър, специалност „Двигатели с вътрешно 
горене“.

Симеон Стефанов Куцаров, висше образование 
по специалност „Органична химия“, квалифика-
ция инженер-технолог и висше образование – ма-
гистър по икономика, специалност „Счетоводство 
и контрол“.

Петко Грудов Шаренков, висше образование- 
магистър, инженер по радиоелектронна техника.

Евгений Христов Ганчев, висше образова-
ние – магистър, специалност „Автоматизация на 
производството“.

Инж. Николай Йосифов Стоянов, висше 
образование – магистър, инженер по горско 
стопанство.

Галя Стойчева Симеонова, висше образова-
ние – магистър, специалност „Съобщителна и 
осигурителна техника и системи“.

Инж. Венелин Николаев Борисов, висше об-
разование – магистър по изчислителна техника, 
магистър по финанси, магистър по застраховане 
и социално дело.

Инж. Красен Георгиев Трифонов, висше обра-
зование – магистър, специалност „Технология на 
металорежещи и металообработващи машини“.

Стоян Крайчев Крайчев, висше образова-
ние – магистър по специалностите „Счетоводство 
и контрол“ и „Радиоелектроника“.

ІІІ. Строителство, архитектура и геодезия
Инж. Станислав Георгиев Момов, висше об-

разование – магистър, специалност „Транспортно 
строителство“.

Арх. Димо Иванов Марков, висше образо-
вание – магистър, специалност „Архитектура“.

Жулиян Димов Желев, висше образова-
ние – магистър, специалност „Промишлено и 
гражданско строителство“.

Атанас Рачев Орманов, специалност строите-
лен техник – геодезист.

Кремена Маринова Вичева-Желева, висше об-
разование, специалност „Геодезия и картография“.

IV. Медицински
Д-р Стефан Юриев Стефанов, висше образо-

вание по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Емилия Емилова Димитрова, висше обра-

зование – магистър, специалност „Психология“ .
Д-р Мария Благоева Хринчева, висше образо-

вание по медицина, специалност „Психиатрия“. 
Д-р Нели Николова Тодорова, висше образо-

вание по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Свилен Радославов Станчев, висше обра-

зование по медицина, специалност „Психиатрия“. 
Д-р Юджел Хаккъ Баки, висше образование 

по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Росица Рашкова Телбизова, висше образо-

вание по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Румен Георгиев Францов, висше образо-

вание по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Соня Величкова Николова, висше образо-

вание по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Румяна Георгиева Попова, висше образо-

вание по медицина, специалност „Психиатрия“.
Д-р Милчо Иванов Ванчиков, висше образо-

вание по медицина, специалност „Психиатрия. 
Д-р Светлана Евтимова Симеонова, висше 

образование по медицина, специалност „Пси-
хиатрия“.

Д-р Жулиета Иванова Витанова-Узунова, 
висше образование по медицина, специалност 
„Медицинска радиология“.

V. Разни
Петя Русева Янева, висше образование, специ-

алност „Агроинженерство и полевъдство“.
Борислав Димитров Янев, висше образование, 

специалност „Агроинженерство и полевъдство“.
Христина Кръстева Стоянова, висше образо-

вание, специалност „История“.
Светлана Венелинова Кавръкова, висше обра-

зование, специалност „Балканистика“.
Д-р Стефан Иванов Стефанов, висше образо-

вание, специалност „Ветеринарен лекар“.
Допълнение към утвърдения списък на вещите 
лица за съдебния район на Административния 

съд – Шумен
Технически
Мурадик Мушех Мурадян, висше образова-

ние – магистър, специалност „Технология на 
машини и метали“ и магистър по специалност 
„НОПТУП“.
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Румен Цветанов Пейчев, висше образова-
ние – магистър, специалност „Корабостроене“. 

Инж. Маргарита Янкова Йорданова, висше 
образование – магистър, специалност „Промиш-
лено и гражданско строителство – конструкции“.

Инж. Стефан Станчев Стефанов, висше обра-
зование – магистър, специалност „Изчислителна 
техника“.

Н.с. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, машинен 
инженер-конструктор, комплексни фрактодиаг-
ностични – пожаротехнически, автотехнически 
експертизи, металографически – трасологични 
експертизи.

Строителство, архитектура и геодезия
Петър Павлов Пекарек, висше образова-

ние – магистър, специалност „Геодезия, карто- 
графия и фотограметрия“.

Росен Иванов Христов, висше образование 
магистър – специалност „Геодезия, фотограме-
трия и картография“.

Лиляна Димитрова Янкова-Гайдаржиева, 
висше образование – магистър, специалност 
„Промишлено и гражданско строителство – кон-
струкции“.

Валентина Михайлова Терзиева, висше обра-
зование – магистър, специалност „Транспортно 
и пътно строителство“.

Инж. Сотир Иванов Сотиров, висше образо-
вание – специалност „Промишлено и гражданско 
строителство“. 

Веселин Колев Григоров, висше образова-
ние – магистър, специалност „Промишлено и 
гражданско строителство“.

Медицински
Д-р Веселин Койнов Койнов, висше образо-

вание – ортопедия и травмотология. 
Допълнение към утвърдения списък на вещите 
лица за съдебния район на Административния 

съд – Шумен
Технически
Сузана Савева Недева, висше образова-

ние – магистър, специалност „Икономика и 
управление на промишлеността“, оценител на 
търговски предприятия и вземания, права на 
интелектуална и индустриална собственост и 
други фактически отношения, недвижими имоти, 
земеделски земи и трайни насаждения, разреше-
ние за достъп до класифицирана информация. 

Венцислав Здравков Илиев, висше образо-
вание – магистър, специалност „Икономика и 
управление на промишлеността“.

Медицински
Д-р Парашкева Райкова Вичева, висше обра-

зование – детски болести.
Допълнение към утвърдения списък на вещите 
лица за съдебния район на Административния 

съд – Шумен
Строителство, архитектура и геодезия
Арх. Румен Борисов Чифликчиев, средно техни-

ческо образование „Строителство и архитектура“.
Допълнение към утвърдения списък на вещите 
лица за съдебния район на Административния 

съд – Шумен
Икономически
Сашко Иванов Александров, висше образо-

вание, специалност „Икономика и управление 
на строителството“, диплом от ИДЕС – София.

Димитър Запрянов Паунов, висше образование, 
специалност „ОПУП“.

Петър Стоянов Даулов, висше образование, 
специалност „Електроинженер“, удостоверение за 
курс по мениджмънт от Бургаския технологичен 
университет, специалист по електроснабдяване 
и електроенергия.
Допълнение към утвърдения списък на вещите 
лица за съдебния район на Административния 

съд – Шумен
Технически
Ангел Стоянов Ангелов, висше образование, 

специалност магистър – инженер „Компютърни 
системи и технологии“.
Допълнение към утвърдения списък на вещите 
лица за съдебния район на Административния 

съд – Шумен
Технически
Снежина Михайлова Несторова, висше обра-

зование, „Промишлено и гражданско строител-
ство – технология“.

Стефан Пеев Стефанов, висше образование, 
„Топлоенергетика“.

Мариела Марчева Димова, висше образова-
ние, „Технология на растителни, хранителни и 
вкусови продукти“.

Пламен Йорданов Димитров, висше образо-
вание, „Противопожарна техника и безопасност“.

Икономически
Дияна Симеонова Стефанова, висше образо-

вание, „Икономика на индустрията“, „Публична 
администрация“, „Право“.
Допълнение към утвърдения списък на вещите 
лица за съдебния район на Административния 

съд – Шумен
Инж. Илия Христов Илиев, висше образова-

ние, професионална квалификация – инженер по 
геодезия, фотограметрия и картография“.

Технически
Инж. Валентин Атанасов Братоев, висше 

образование – машинен инженер, специалност 
„Промишлена топлотехника“.
Допълнение към утвърдения списък на вещите 
лица за съдебния район на Административния 

съд – Шумен
Икономически
Диян Иванов Делев, висше образование – спе-

циалност „Математика и информатика“, „Марке-
тинг и мениджмънт“ и „Счетоводство и контрол“.
10161

27б. – Министърът на правосъдието на ос-
нование чл. 401, ал. 3 от Закона за съдебната 
власт обнародва:

СПИСЪК
на специалистите, утвърдени за вещи лица от 
комисията по чл. 401, ал. 1 ЗСВ за съдебния 
район на Шуменския окръжен съд за 2017 г.

Клас „Съдебно-икономически експертизи“
Симеон Стефанов Бънков, висше образова-

ние – магистър, специалност „Кооперативно 
дело“, оценителни експертизи на недвижими 
имоти, вещи, автомобили, машини и съоръже-
ния, цели предприятия и съдебно-икономически 
експертизи.

Диана Кирилова Рангелова, висше образо-
вание – магистър, специалност „Икономика“, 
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оценител на движимо имущество – машини и 
съоръжения.

Пенка Жечкова Йорданова, висше образо-
вание – магистър, специалност „Икономика 
на търговията и вътрешен финансов контрол“, 
икономист-счетоводител; съдебно-счетоводна, 
съдебна финансово-икономическа и съдебно-
стокова експертиза.

Христо Костадинов Христов, висше образова-
ние – магистър, специалност „Счетоводна отчет-
ност“, счетоводни услуги на свободна практика, 
икономически експертизи.

Сузана Савева Недева, висше образование – 
магистър, специалност „Икономика и управление 
на промишлеността“, оценител на: търговски 
предприятия и вземания; права на интелектуална 
и индустриална собственост и други фактически 
отношения; недвижими имоти, земеделски земи и 
трайни насаждения; разрешение за достъп до КИ.

Емилия Йорданова Апостолова-Константино-
ва, висше образование – магистър, специалност 
„Организация на производството и управлението в 
промишлеността“, съдебно- счетоводни и съдебни 
финансово-икономически експертизи.

Румяна Върбева Александрова, висше об-
разование – магистър, специалност „ОПУС“ и 
квалификация – икономист по строителството, 
видове експертизи: съдебно-счетоводна, съдеб-
на финансово-икономическа и съдебно-стокова 
експертиза.

Дафинка Найденова Илиева, висше образо-
вание – магистър специалност „Икономика на 
промишлеността“, видове експертизи: съдебно-
счетоводна и съдебна финансово-икономическа 
експертиза.

Виолин Веселинов Енчев, висше образова-
ние – магистър, специалност „Счетоводство 
и контрол“, икономист-счетоводител; видове 
експертизи: съдебно-счетоводна и съдебна фи-
нансово-икономическа експертиза.

Делян Красимиров Димов, висше образо-
вание – магистър, специалност „Счетоводство 
и контрол“, икономист-счетоводител; съдебно-
счетоводни, финансово-икономически и стокови 
експертизи.

Ангел Петров Ангелов, висше образова-
ние – магистър, специалност „Счетоводна отчет-
ност“, икономист-счетоводител; съдебно-счето-
водни експертизи.

Красимира Костадинова Иванова, висше обра-
зование – бакалавър, специалност „Математика и 
икономика“, съдебно-счетоводни, съдебни финан-
сово-икономически; съдебно-стокови експертизи; 
оценителни експертизи.

Петър Димитров Петров, Добрич, висше обра-
зование, специалност „Икономика и управление 
на търговията“; съдебен експерт по финансови и 
икономически експертизи, експерт-оценител на 
ДМА и оборотни средства.

Галина Радкова Златева, висше образова-
ние – магистър, специалност „Финанси“, иконо-
мист-счетоводител.

Нели Йорданова Филева, висше образова-
ние – магистър, специалност „Икономика и упра-
вление на промишлеността“, съдебно-счетоводни 
експертизи, експерт по оценка на активи и пасиви.

Радка Димитрова Манова, висше образова-
ние – магистър, специалност „Счетоводство и 
контрол“, икономически експертизи. 

Надежда Йорданова Иванова, икономист-сче-
товодител – магистър по специалността „Счето-
водна отчетност“; съдебно-икономически експер-
тизи; лиценз за оценител на цели предприятия.

Венцислав Здравков Илиев, висше образо-
вание – магистър, специалност „Икономика и 
управление на промишлеността“, експерт по 
финансово-икономически проблеми, оценител на 
машини и съоръжения, на недвижими имоти, на 
търговски предприятия и вземания.

Петя Тодорова Стоянова, висше образование, 
специалност „Икономика и управление на индус-
трията“, икономически експертизи.

Сашко Иванов Александров, висше образова-
ние, дипломиран експерт-счетоводител, съдебно-
счетоводни, финансово-икономически и стокови 
експертизи. 

Блага Енчева Ангелова, висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“, иконо-
мист-счетоводител; съдебно-счетоводни, финан-
сово-икономически и стокови експертизи.

Петранка Енчева Тодорова, висше образование, 
специалност „Счетоводна отчетност“, икономист-
счетоводител; съдебно-счетоводни експертизи.

Николай Руменов Константинов, висше обра-
зование – бакалавър по специалност „Информа-
тика“; магистър по специалност „Мениджмънт на 
регионалното развитие“, магистър по специалност 
„Счетоводство и контрол“; икономически счето-
водни експертизи, технически – информационни 
технологии и комуникации, други – оценка на 
реализация и изпълнение на проекти, финанси-
рани от европейски фондове.

Мая Петрова Йорданова, висше образование, 
магистър по специалност „Финансов контрол“, 
съдебно-икономически експертизи.

Валентин Тодоров Стоянов, висше образова-
ние, специалност „Икономика и управление на 
селското стопанство“; съдебна финансово-иконо-
мическа експертиза; съдебно-стокова експертиза.

Петя Иванова Радева, висше образование, 
специалност „Икономика и организация на 
МТС“, икономист по МТС, съдебно-счетоводни 
експертизи.

Христина Кирилова Александрова, висше 
образование – магистър по специалностите: „Сче-
товодство и контрол“; „Агрохимия с фермерство 
и агробизнес“ и „Съдебни криминалистически 
експертизи“; съдебно-четоводни, финансово-ико-
номически и стокови експертизи.

Диян Иванов Делев, висше образование, спе-
циалности: „Математика и информатика“ с ОКС 
магистър, „Маркетинг и мениджмънт“ с ОКС 
бакалавър и „Счетоводство и контрол“ с ОКС 
магистър; съдебно-икономически експертизи.

Цветелина Добрева Христова, висше образо-
вание, специалност „Счетоводство и контрол“, 
съдебно-счетоводни и икономически експертизи.

Соня Кръстева Кръстева, висше образование, 
специалност „Счетоводство и контрол“, съдебно-
счетоводни, финансово-икономически и съдебно-
стокови експертизи.

Клас  „Съдебни инженерно-технически експертизи“
Пламен Енев Пеев, висше образование – ма-

гистър, специалност „Двигатели с вътрешно 
горене“, автоексперт, оценител на машини и 
съоръжения.

Симеон Стефанов Куцаров, висше образова-
ние – магистър, специалности: „Счетоводство и 
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контрол“ и „Органична химия“, инженер-тех-
нолог, оценител на недвижими имоти, машини, 
съоръжения и цели предприятия.

Инж. Николай Йосифов Стоянов, висше обра-
зование – магистър, инженер по горско стопан-
ство, оценител на земи и гори от горския фонд.

Румен Цветанов Пейчев, висше образование – 
магистър, специалност „Корабостроене“, оценител 
на машини и съоръжения, автоексперт-оценител.

Петър Стоянов Даулов, висше образова-
ние – магистър, специалност „Електроснабдя-
ване и електрообзавеждане“ – електроинженер; 
специалист по здравословни и безопасни условия 
на труд; видове експертизи: съдебна инженерно-
техническа и съдебно-енергийна.

Петко Грудов Шаренков, висше образование – 
магистър, инженер – радиоелектронна техника.

Кънчо Генков Кънчев, висше педагогическо 
образование, оценител на машини и съоръжения, 
автоексперт.

Евгений Христов Ганчев, висше образова-
ние – магистър, специалност „Автоматизация на 
производството“, оценител на машини и съоръ-
жения, автотехнически експертизи, обследване 
за енергийна ефективност и сертифициране на 
сгради; на свободна практика.

Н.с. д-р инж. Ивко Пенков Иванов, Варна, 
машинен инженер-конструктор, комплексни 
фрактодиагностични – пожаротехнически, авто-
технически експертизи, металографически – тра-
сологични експертизи.

Инж. Милко Борисов Миланов, гр. Нови пазар, 
висше образование – магистър, машинен инженер 
с педагогическа правоспособност, оценител на 
оборотни и дълготрайни активи.

Галя Стойчева Христова, висше образова-
ние – магистър, специалност „Съобщителна и 
осигурителна техника и системи“, експерт по 
телекомуникационни съоръжения и системи, 
оценител на машини и съоръжения, активи – дви-
жимо имущество; недвижими имоти; земеделски 
земи и подобренията върху тях; автотехнически 
експертизи; обследване за енергийна ефективност 
и сертифициране на сгради.

Стоян Крайчев Крайчев, висше – магистър по 
специалности „Счетоводство и контрол“ и „Ра-
диоелектроника“, инженер по радиоелектроника.

Радко Георгиев Каменов, гр. Нови пазар, 
средно медицинско образование, специалност 
„Медицински фелдшер“, Специализирана школа 
за експерт-криминалисти – Москва, експерт-кри-
миналист, графологични експертизи.

Инж. Венелин Николаев Борисов, висше об-
разование – магистър по изчислителна техника, 
магистър по финанси, магистър по застраховане 
и социално дело, автоексперт, съдебна автотехни-
ческа експертиза.

Инж. Стефан Станчев Стефанов, висше обра-
зование – магистър, специалност „Изчислителна 
техника“, инженер по радиоелектроника. 

Марчо Георгиев Петев, висше образова-
ние – магистър, специалност „Радиоелектронна 
техника“, автоексперт-оценител.

Валентин Иванов Терзиев, гр. Нови пазар, 
висше образование, военен инженер по експло-
атация на АТТ и гражданска специалност „Дви-
гатели с вътрешно горене“ – машинен инженер, 
вещо лице – съдебна автотехническа експертиза.

Иван Димитров Радев, висше образование, 
магистър по специалност „Корабни енерг. машини 
и механизми“ – машинен инженер, автоексперт-
оценител, автотехнически експертизи – проблеми, 
методика, пазарна стойност.

Димитър Славчев Ковчазов, висше обра-
зование, специалност „Електроснабдяване и 
електрообзавеждане“, електроинженер, съдебна 
инженерно-техническа експертиза.

Ивайло Георгиев Серафимов, висше образова-
ние, специалност „Автоматизация на производ-
ството“, инженер по електроника и автоматика, 
съдебни инженерно-технически, инженерно-
технологични и енергийни експертизи; 8 години 
трудов стаж в областта на: енергетиката, елек-
тротехниката, отчитане и пласмент на ел. енер-
гия, безопасност на труда при работа с ел. ток; 
7 години трудов стаж в областта на логистиката, 
материални запаси, оценка на електроматери-
али, транспорт, отчитане и продажба на черни 
и цветни метали за скрап, отчитане на вредни и 
опасни отпадъци.

Емил Ангелов Атанасов, висше образование, 
специалност „Биология и химия“, „Независима 
лаборатория за криминалистически изследвания“, 
Варна, експерт по всички видове криминалис-
тически експертизи – почеркови (графически), 
техническо изследване на документи, трасоло-
гически, балистически.

Ценко Маринов Цачев, висше образование, 
специалност „Ел. снабдяване и ел. обзавежда-
не“, електроинженер; „Независима лаборатория 
за криминалистически изследвания“ – Варна; 
експерт по всички видове криминалистически 
експертизи – почеркови (графически), техниче-
ско изследване на документи, трасологически, 
балистически

Красен Николов Николов, висше образование, 
специалност „Полевъдство“, инженер-агроном; 
съдебни инженерно-технически експертизи, съ-
дебна автотехническа експертиза; оценител на 
недвижими имоти; машини и съоръжения.

Пламен Йорданов Димитров, висше образо-
вание, инженер, специалност „Противопожарна 
техника и безопастност“, съдебни-пожаротехни-
чески експертизи.

Мариела Марчева Димова, висше образова-
ние, специалност „Технология на хранителните 
продукти и напитки“, инженер-технолог по 
хранително-вкусова промишленост, специалист 
в областта на мениджмънта и безопасността на 
храните, технически експерт към БСА.

Иван Милчев Попжелев, висше образование, 
специалност „Химични технологии“, съдебна 
компютърно-техническа експертиза, компютър-
на криминалистика, основи на сигурността на 
информационните технологии.

Николай Стефчев Ризов, висше военно обра-
зование, специалност „ЗТЧ“, съдебни кримина-
листически експертизи.

Инж. Ангел Стоянов Ангелов, магистър по 
специалност „Компютърни системи и технологии“, 
видове експертизи: съдебна инженерно-техническа 
и съдебна компютърно-техническа.

Саша Тодорова Атанасова, машинен инже-
нер – специалност „Трактори и кари“, магистър 
по управление; видове експертизи: съдебна ин-
женерно-техническа, съдебна автотехническа и 
съдебна инженерно-технологична и други съдебни 
експертизи (свързани с недвижими имоти).
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Клас „Съдебни строителнотехнически експер-
тизи“

Инж. Маргарита Янкова Йорданова, висше 
образование – магистър, специалност „Про-
мишлено и гражданско строителство – кон-
струкции“ – строителен инженер, оценител на 
недвижими имоти.

Сотир Иванов Сотиров, висше образова-
ние – магистър, строителен инженер, специалност 
„Промишлено и гражданско строителство“, оце-
нител на недвижими имоти и цели предприятия.

Инж. Станислав Георгиев Момов, висше об-
разование – магистър, специалност „Транспортно 
строителство“, строителен инженер, видове екс-
пертизи: съдебна инженерно-техническа експер-
тиза, съдебна строителнотехническа експертиза, 
оценителни експертизи на недвижими имоти.

Петър Павлов Пекарек, висше образование –
магистър, специалност „Геодезия, картография и 
фотограметрия“, геодезист, дейности по кадастъра.

Росен Иванов Христов, висше образование ма-
гистър – специалност „Геодезия, фотограметрия 
и картография“, инженер-геодезист, дейности по 
кадастъра.

Веселин Колев Григоров, висше образова-
ние – магистър, специалност „Промишлено и 
гражданско строителство“, строителен инженер, 
оценител на земеделски земи, подобренията и 
трайните насаждения върху тях.

Жулиян Димов Желев, висше образова-
ние – магистър, специалност „Промишлено и 
гражданско строителство“, строителен инженер.

Кремена Маринова Вичева-Желева, висше 
образование, специалност „Геодезия и картогра-
фия“, инженер-геодезист, оценител на недвижими 
имоти и земеделски земи, дейности по кадастъра.

Виолина Любомирова Гичева, висше образо-
вание, специалност „Геодезия“, инженер-геоде-
зист, оценител на земеделски земи, дейности по 
кадастъра.

Лиляна Димитрова Янкова-Гайдаржиева, 
висше образование – магистър, специалност 
„Промишлено и гражданско строителство – кон-
струкции“, втора специалност „Счетоводство и 
контрол“, строителен инженер – промишлено и 
гражданско строителство, и оценител на недви-
жими имоти.

Валентина Михайлова Терзиева, висше обра-
зование – магистър, специалност „Транспортно и 
пътно строителство“, главен специалист – пътно 
строителство, експерт по пътно строителство и 
оценител на недвижими имоти.

Николай Веселинов Терзиев, висше обра-
зование, строителен инженер по транспортно 
строителство.

Инж. Илия Христов Илиев, общ трудов стаж 
34 г. в областта на геодезията, кадастъра и ре-
гулацията; магистър инженер по специалност 
„Геодезия, картография и земеустройство“, член 
на КИИП, експерт-оценител на недвижими имо-
ти и земеделски земи, независим експерт към 
МРРБ – ОПРР.

Пенка Василева Гърбева висше образова-
ние – магистър, строителен инженер – специ-
алност „Промишлено и гражданско строител-
ство – конструкции“.

Иванка Радкова Борисова, висше образова-
ние – бакалавър, специалност „Строителство на 
сгради и съоръжения“, строителен инженер.

Стефанка Илиева Димитрова, гр. Смядово, 
средно спец. образование, специалност „Водно 
строителство“, среден техник.

Снежина Михайлова Несторова, висше об-
разование – строителен инженер, специалност 
„Промишлено и гражданско строителство – тех-
нология“.

Диана Михайлова Касчиева, строителен инже-
нер по водоснабдяване и канализация, магистър 
по специалност „Архитектура“, видове експер-
тизи: съдебни инженерно-технически и съдебни 
строителнотехнически експертизи.

Валентин Атанасов Братоев, висше образо-
вание – машинен инженер, специалност „Про-
мишлена топлотехника“, видове експертизи: 
съдебна инженерно-техническа – отоплителни, 
вентилационни, климатични, котелни, термо-
помпени, соларни и газови системи, съдебна 
строителнотехническа, съдебно-енергийна – топ-
лопотребление и газопотребление в сградите, 
дялово разпределение на топлинната енергия 
(топлинно счетоводство), оценителни и други 
съдебни експертизи.

Клас „Съдебномедицински експертизи“
Д-р Златко Атанасов Златев, висше образова-

ние, специалност: „Патологоанатомия“.
Д-р Владимир Петков Владов, висше образо-

вание, специалности: 1. „Патологоанатомия“, 2. 
„Съдебна медицина“.

Д-р Недко Пламенов Тодоров висше образо-
вание; специалност „Хирургия“.

Д-р Огнян Илиев Обретенов, висше образо-
вание, специалности: 1. „Хирургия“, 2. „Детска 
хирургия“.

Д-р Бисерка Колева Илиева, висше образова-
ние, специалност „Очни болести“.

Д-р Снежана Пенчева Начева, висше образо-
вание, специалност „Очни болести“.

Д-р Маргарита Коева Мартинова, висше об-
разование, специалност „Очни болести“.

Д-р Парашкева Райкова Вичева, висше обра-
зование, специалност „Детски болести“.

Д-р Галин Колев Чобанов, висше образование, 
специалност „Детски болести“.

Д-р Севдалина Стойкова Делчева, висше об-
разование, специалности: 1. „Детски болести“, 
2. „Неонатология“.

Д-р Събина Баева Граматикова, висше обра-
зование, специалности: 1. „Детски болести“, 2. 
„Неонатология“.

Д-р Ивайло Кирилов Петров, висше образо-
вание, специалност „Нервни болести“.

Д-р Сава Иванов Савов, висше образование, 
специалност „Нервни болести“.

Д-р Петко Стоянов Загорчев, висше обра-
зование, специалности: 1. „Анестезиология и 
реанимация“, 2. „Токсикология“, 3. „Клинична 
токсикология“.

Д-р Румяна Бонева Димитрова, висше обра-
зование, специалност „Анестезиология и реани-
мация“.

Д-р Димитър Бонев Димитров, висше образова-
ние, специалност „Анестезиология и реанимация“.

Д-р Пламен Петров Николов, висше образова-
ние, специалност „Анестезиология и реанимация“.

Д-р Юлия Димитрова Илиева, висше образова-
ние, специалност „Физиотерапия, рехабилитация 
и курортология“.
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Д-р Красимир Живков Бозов, висше образова-
ние, специалност „УНГ“.

Д-р Росица Илиева Страшимирова, висше 
образование, специалност „УНГ“.

Д-р Ивелин Юриев Христов, висше образование, 
специалност „УНГ“.

Жулиета Иванова Витанова-Узунова; висше об-
разование, специалност „Медицинска радиология“.

К.б.н. Мая Иванова Кичева, София, висше 
образование, специалност „Молекулярна и функ-
ционална биология“, биохимик – клиничен химик, 
специалист в областта „ДНК анализ и иден- 
тификация“, съдебномедицински експертизи: за 
установяване на родителски произход, за иден- 
тификация на човека, по писмени данни.

Николай Гинчев Тюфекчиев, София, висше 
образование, специалност „Биохимия и микроби-
ология“, специалист в областта на ДНК анализи, 
съдебномедицински експертизи за установяване на 
родителски произход и идентификация на човек.

Борис Петров Шахов, София, висше образо-
вание – магистър по специалност „Молекулярна 
биология“; експерт в областта на ДНК анализа, 
съдебномедицински експертизи за установяване на 
родителски произход и за идентификация на човека.

Клас „Съдебна експертиза на психичното със-
тояние“

Д-р Соня Величкова Николова, висше образо-
вание по медицина, специалност „Психиатрия“, 
психиатър; видове експертизи: съдебно-психиа-
трична, съдебна психолого-психиатрична и съдебна 
експертиза на психичното състояние по писмени 
данни.

Д-р Стефан Юриев Стефанов, висше образование 
по медицина, специалност „Психиатрия“, психи-
атър; видове експертизи: съдебно-психиатрична, 
съдебна психолого-психиатрична и съдебна експер-
тиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р Свилен Радославов Станчев, висше обра-
зование по медицина, специалност „Психиатрия“, 
психиатър; видове експертизи: съдебно-психиатрич-
на, съдебна психолого-психиатрична и съдебна 
експертиза на психичното състояние по писмени 
данни.

Д-р Милчо Иванов Ванчиков, висше образование 
по медицина, специалност „Психиатрия“, психи-
атър; видове експертизи: съдебно-психиатрична, 
съдебна психолого-психиатрична и съдебна експер-
тиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р Росица Рашкова Телбизова, висше образо-
вание по медицина, специалност „Психиатрия“, 
психиатър; видове експертизи: съдебно-психиа-
трична, съдебна психолого-психиатрична и съдебна 
експертиза на психичното състояние по писмени 
данни.

Д-р Нели Николова Тодорова, висше образова-
ние по медицина, специалност „Психиатрия“, пси-
хиатър; видове експертизи: съдебно-психиатрична, 
съдебна психолого-психиатрична и съдебна експер-
тиза на психичното състояние по писмени данни.

Д-р Светлана Евтимова Симеонова, висше 
образование по медицина, специалност „Психи-
атрия“, психиатър; видове експертизи: съдебно-
психиатрична, съдебна психолого-психиатрична 
и съдебна експертиза на психичното състояние 
по писмени данни.

Изабела Владкова Коларова, висше образование 
по медицина, специалност „Психиатрия“ – психи-
атър; видове експертизи: съдебно-психиатрична, 
съдебна психолого-психиатрична и съдебна експер-
тиза на психичното състояние по писмени данни.

Наташа Иванова Станева, висше образование по 
философия, специалност „Медицинска психология и 
педагогическа рехабилитация“, клиничен психолог.

Емилия Емилова Димитрова, висше обра-
зование – магистър, специалност „Психология“, 
видове експертизи: съдебно-психологична, съдебна 
психолого-психиатрична и съдебна експертиза на 
психичното състояние по писмени данни; клини-
чен психолог.

Емилия Жечева Бежанова, висше образование, 
специалност „Психология“, видове експертизи: 
съдебна психолого-психиатрична експертиза и 
съдебна експертиза на психичното състояние по 
писмени данни; клиничен психолог.

Александър Милчев Цолчовски, висше обра-
зование – магистър, специалност „Психология“, 
видове експертизи: съдебно- психологична и съдебна 
психолого-психиатрична експертиза.

Катя Красимирова Крумова, висше образова-
ние – магистър, специалност „Психология. Соци-
ална психология“, 16-годишен опит като детски 
психолог; видове експертизи: съдебно-психологична 
и съдебна психолого-психиатрична експертиза.

Силвия Йорданова Шопова, висше образова-
ние – магистър, специалност „Психология. Социал-
на психология“; съдебно-психологична експертиза.

Ася Стоянова Домусчиева-Борисова, висше 
образование – магистър, специалност „Психология 
и философия“.

Иванка Иванова Петрова, висше образова-
ние – магистър , специалност „Психология“ – пси-
холог на свободна практика.

Маргарита Станкова Браилска, висше обра-
зование – магистър , специалност „Психология“, 
психолог.

Клас „Съдебни селскостопански експертизи“
Магдалена Колева Йорданова, висше образова-

ние – магистър, специалност „Растителна защита“, 
агроном по растителна защита.

Калчо Йорданов Калев, висше образование, 
специалност „Зоотехника“, зооинженер, оценител 
на недвижими имоти, на земеделски земи, подо-
бренията и трайните насаждения върху тях.

Д-р Йорданка Илиева Йорданова, висше обра-
зование, специалност „Животновъдство“, доктор 
по научна специалност „Говедовъдство и биволо-
въдство“, оценител на стопанско имущество.

Красен Николов Николов, висше образование, 
специалност „Полевъдство“, инженер-агроном; съ-
дебно-биологични, ботанически, ентомологични и 
агротехнически експертизи, оценител на земеделски 
земи и трайни насаждения.

Клас „Други съдебни експертизи“
Иванка Славчева Пакиданска, висше образова-

ние – магистър, специалност „Текстилна техника“, 
експерт по интелектуална собственост, оценител 
на нематериални активи, оценител на дизайн и 
художествени произведения.

Николай Руменов Константинов, бакалавър по 
специалност „Информатика“; магистър по специ-
алност „Мениджмънт на регионалното развитие“, 
магистър по спец. „Счетоводство и контрол“; 
икономически – счетоводни експертизи, техниче-
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ски – информационни технологии и комуникации, 
други – оценка на реализация и изпълнение на 
проекти, финансирани от европейски фондове.

Мая Иванова Кичева, висше образование, спе-
циалност Молекулярна и функционална биология, 
биохимик – клиничен химик, специалист в областта 
„ДНК анализ и идентификация“, молекулярно-
генетична идентификация и определяне произход 
на животни и пол на птици; определяне състав 
и произход на хранителни продукти, суровини и 
фуражи, включително генно-модифицирани орга-
низми (ГМО), с молекулярно-генетични методи и 
експертизи по писмени данни; съдебно-химически 
експертизи – определяне и количествен анализ на 
наркотични и упойващи вещества, алкохол и др. 
в биологични проби и обекти.
10162

79. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж 
№ РС-84 от 16.12.2016 г. за обект: Пристанищен 
терминал „Росенец“ – „Реконструкция и ремонт 
на съществуващи тръбопроводна инфраструктура 
и оборудване с цел обезпечаване на по-високи 
скорости на претоварване на нефтопродукти през 
Пирсове 1, 2 и 3“, на територията на област Бургас, 
община Бургас, землище кв. Крайморие, Лесопарк 
Росенец, м. Пристанище Бургас – Росенец, ПИ с 
идентификатор 07079.831.92, и м. Отманли, ПИ 
с идентификатор 07079.831.1. Обектът включва 
следните 24 подобекта: 1. Резервоарен парк и 
нови помпи за бензин А-92Н; 2. Резервоарен 
парк и помпено за бензин А-95; 3. Междуцехови 
комуникации; 4. Пирс 1; 5. Пирс 2; 6. Пирс 3; 7. 
Резервоарен парк и помпено за дизелово гори-
во – суровинна база; 8. Помпено-химична база; 9. 
Резервоарен парк химична база; 10. Резервоарен 
парк и помпено за метанол; 11. Реконструкция 
на резервоар Р-17. Преобвръзка на резервоари 
Р-16 и Р-17. Нови помпи за котелно гориво; 12. 
Възел за подгряване на мазут. Реконструкция и 
преобвръзка на резервоар Р-18; 13. Нова помпена 
станция. Ефективно пеногасене; 14. Нов проти-
вопожарен резервоар с черпателна камера; 15. 
Тръбопроводи за противопожарна вода и пенен 
разтвор; 16. Работа на два котела едновременно. 
Монтаж на нова система за подготовка на котелна 
вода. Демонтаж на пароспътници и замяната им 
с електрообогреви; 17. Обособяване на три апа-
ратни зали: ПСН, ПСП, ЕПГ. Единна операторна 
зала. Пожарно помещение дежурни диспечери; 18. 
Реконструкция на подстанция химична баня; 19. 
Реконструкция на подстанция 02 – 6 kV. Комплект 
токозахранваща система/акумулаторна батерия с 
токоизправители; 20. Реконструкция на подстанция 
01 – 6 kV. Кондензаторни батерии с автоматична 
компенсация на соs; 21. Пожароизвестителна сис-
тема; 22. Система за сигнализация на довзривна 
концентрация; 23. Система за видеонаблюдение; 
24. Структурно окабеляване. На основание чл. 149, 
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на 
обжалване от заинтересованите лица пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок 
от обнародването на съобщението в „Държавен 
вестник“ чрез Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството.
10380

81. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 
ЗУТ обявява, че е издал Разрешение за строеж 
№ РС-82 от 15.12.2016 г. за обект: „Граничен кон-

тролно-пропускателен пункт „Рудозем – Ксанти“ и 
подходен път“ с подобекти: Граничен контролно-
пропускателен пункт „Рудозем – Ксанти“; Подхо-
ден път към Граничен контролно-пропускателен 
пункт „Рудозем – Ксанти“ от км 134+000 до км 
135+066,40 на път II-86, намиращ се в община 
Рудозем, област Смолян. На основание чл. 149, 
ал. 4 ЗУТ разрешението за строеж подлежи на 
обжалване от заинтересованите лица пред Вър-
ховния административен съд в 14-дневен срок от 
обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ 
чрез Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството.
10318

38. – Съдийската колегия на Висшия съдебен 
съвет: 

1. Открива на основание чл. 167, ал. 2 от За-
кона за съдебната власт процедура за избор на 
административни ръководители в органите на 
съдебната власт, както следва:

1.1. Административен ръководител – председа-
тел на Административния съд – София-град – из-
тичащ мандат на 30.01.2017 г.

1.2. Административен ръководител – председа-
тел на Административния съд – Бургас – изтичащ 
мандат на 30.01.2017 г.

1.3. Административен ръководител – предсе-
дател на Административния съд – Велико Тър-
ново – изтичащ мандат на 30.01.2017 г.

1.4. Административен ръководител – председа-
тел на Административния съд – Видин – изтичащ 
мандат на 30.01.2017 г.

1.5. Административен ръководител – председа-
тел на Административния съд – Враца – изтичащ 
мандат на 30.01.2017 г.

1.6. Административен ръководител – предсе-
дател на Административния съд – Габрово – из-
тичащ мандат на 30.01.2017 г.

1.7. Административен ръководител – председа-
тел на Административния съд – Кюстендил – из-
тичащ мандат на 30.01.2017 г.

1.8. Административен ръководител – председа-
тел на Административния съд – Пловдив – изти-
чащ мандат на 30.01.2017 г.

1.9. Административен ръководител – председа-
тел на Административния съд – Русе – изтичащ 
мандат на 30.01.2017 г.

1.10. Административен ръководител – предсе-
дател на Административния съд – Силистра – из-
тичащ мандат на 30.01.2017 г.

1.11. Административен ръководител – председа-
тел на Административния съд – Сливен – изтичащ 
мандат на 30.01.2017 г.

1.12. Административен ръководител – председа-
тел на Административния съд – Търговище – из-
тичащ мандат на 30.01.2017 г.

1.13. Административен ръководител – предсе-
дател на Административния съд – Кърджали – из-
тичащ мандат на 15.02.2017 г.

1.14. Административен ръководител – председа-
тел на Административния съд – Ловеч – изтичащ 
мандат на 15.02.2017 г.

1.15. Административен ръководител – предсе-
дател на Административния съд – Монтана – из-
тичащ мандат на 15.02.2017 г.

1.16. Административен ръководител – председа-
тел на Административния съд – Шумен – изтичащ 
мандат на 15.02.2017 г.

2. В 30-дневен срок от датата на обнародване 
на свободните длъжности в „Държавен вестник“ 
могат да се подават в администрацията на Вис-
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шия съдебен съвет предложения за назначаване 
на административен ръководител на съответния 
орган на съдебната власт. Към предложението се 
прилагат: подробна автобиография, подписана от 
кандидата; копие от диплома за завършено висше 
образование по специалността „Право“; копие от 
удостоверение за придобита юридическа право- 
способност; свидетелство за съдимост, издадено за 
участие в конкурс по Закона за съдебната власт; 
медицинско удостоверение, издадено в резултат 
на извършен медицински преглед, че лицето не 
страда от психическо заболяване; концепция за 
работата като административен ръководител, която 
трябва да съдържа: лична мотивация за заемане 
на длъжността, анализ и оценка на състоянието на 
органа на съдебната власт, очертаване на дости-
женията и проблемите в досегашната му дейност, 
набелязване на цели за развитието и мерки за 
тяхното достигане; удостоверение от Национал-
ната следствена служба, Столичната следствена 
служба или от окръжните следствени отдели към 
окръжните прокуратури за образувани досъдебни 
производства; декларация за имотно състояние и 
произход на средствата за придобиване на имуще-
ството по образец, утвърден от Висшия съдебен 
съвет; документи, удостоверяващи наличието на 
стажа по чл. 170 ЗСВ, и други документи, които 
по преценка на кандидата имат отношение към 
професионалните или нравствените му качества.
10271

19. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в ка-
чеството си на инвеститор на обект: „Автомаги-
страла „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡ 
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за 
управление с временна връзка към съществуващ 
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона 
за държавната собственост съобщава на Катя 
Димитрова Гетова, собственик на имот № 3.9, 
намиращ се в землището на с. Градево, община 
Симитли, за постановяването на Решение № 749 
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
10172

19а. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Автома-
гистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡ 
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за 
управление с временна връзка към съществуващ 
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона 
за държавната собственост съобщава на Лина 
Трифонова Русева, наследница на Стоица/Стоян 
Ангелов Драгов, собственик на имот № 79.19, на-
миращ се в землището на гр. Симитли, община 
Симитли, за постановяването на Решение № 749 
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
10173

19б. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Автома-
гистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡ 
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център 

за управление с временна връзка към същест-
вуващ път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от 
Закона за държавната собственост съобщава на 
Таня Елефтерова Тодорова, наследница на Славе 
Стоянов Милчев, собственик на имот № 216.37, 
намиращ се в землището на гр. Симитли, община 
Симитли, за постановяването на Решение № 749 
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
10174

19в. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Автома-
гистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡ 
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за 
управление с временна връзка към съществуващ 
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за 
държавната собственост съобщава на Владимир 
Красимиров Тимев, наследник на Божана Да-
наилова Кьосева, собственик на имот № 216.40, 
намиращ се в землището на гр. Симитли, община 
Симитли, за постановяването на Решение № 749 
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
10175

19г. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Автома-
гистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡ 
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за 
управление с временна връзка към съществуващ 
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за 
държавната собственост съобщава на Павлина 
Александрова Тасева, наследница на Ангел Сандев 
Деничин, собственик на имот № 216.41, намиращ 
се в землището на гр. Симитли, община Симитли, 
за постановяването на Решение № 749 на Минис-
терския съвет от 10.09.2016 г., с което са отчуждени 
имоти и части от имоти – частна собственост, за 
държавна нужда. Решението на Министерския съвет 
може да бъде обжалвано пред Върховния админи-
стративен съд в 14-дневен срок от обнародването 
на настоящото обявление в „Държавен вестник“.
10176

19д. – Агенция „Пътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Автома-
гистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡ 
км 359+483.52 от Лот 2 до км 376+000 и Център за 
управление с временна връзка към съществуващ 
път I-1“, на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за 
държавната собственост съобщава на Аспарух 
Благоев Стоименов, наследник на Аспарух Сто-
янов Стоименов, собственик на имот № 37.33, 
намиращ се в землището на с. Зелен дол, община 
Благоевград, за постановяването на Решение № 749 
на Министерския съвет от 10.09.2016 г., с което 
са отчуждени имоти и части от имоти – частна 
собственост, за държавна нужда. Решението на 
Министерския съвет може да бъде обжалвано 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването на настоящото обявление 
в „Държавен вестник“.
10177
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92. – Столичната община на основание чл. 25, 
ал. 4 ЗОС съобщава, че по реда на чл. 25, ал. 2 
във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 ЗОС са 
издадени заповеди за отчуждаване на недвижими 
имоти, попадащи в улична регулация и в обхва-
та на обект: „Трасе на Главен канализационен 
колектор – клон II по ул. Емилиян Станев – II 
етап“ – район „Триадица“, София, съгласно вля-
зъл в сила ПУП (утвърден с Решение № 45 по 
протокол № 24 от 30.03.2001 г. на СОС и Решение 
№ 147 по протокол № 40 от 18.07.2002 г.), както 
следва: 1. Заповед за отчуждаване № СОА16-
РД40-112 от 1.11.2016 г. на кмета на Столична 
община на реална част от ПИ № 397 (незастро-
енa), кв. 58, м. Кръстова вада и Южен парк – IV 
част, район „Триадица“, по плана на гр. София, с 
площ на отчуждаваната част – 41 кв. м. Липсват 
данни за собственика на имота. 2. Заповед за 
отчуждаване № СОА16-РД40-113 от 1.11.2016 г. 
на кмета на Столична община на реална част от 
ПИ № 397-А (незастроена), кв. 58, м. Кръстова 
вада и Южен парк – IV част, район „Триадица“, 
по плана на гр. София, с площ на отчуждаваната 
част – 33 кв. м. Липсват данни за собственика 
на имота. 3. Заповед за отчуждаване № СОА16-
РД40-129 от 9.11.2016 г. на кмета на Столична община 
на реална част от ПИ № 1888 (незастроена), кв. 77, 
м. Кръстова вада и Южен парк – IV част, район 
„Триадица“, по плана на гр. София, с площ на 
отчуждаваната част – 13 кв. м. Липсват данни за 
собственика на имота.
10168

224. – Община Банско, отдел „ТСУ“, на осно-
вание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен 
проект на подробен устройствен план – парце-
ларен план, с регистър на имотите и частите от 
тях, които попадат в сервитутната зона на трасе 
на елементи на техническата инфраструктура 
извън границите на урбанизираните територии, 
за „Водопровод и канализация“ и „Захранващи 
кабели 20 kV“ за ПИ 02676.150.70 в обхват на ПИ 
02676.150.1606 и ПИ 02676.149.1605 по КК и КР 
на гр. Банско, община Банско. Документацията 
по изработения проект е на разположение всеки 
работен ден в стая 309 в сградата на общинска-
та администрация – Банско. Съгласно чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и 
искания по проекта могат да бъдат направени до 
общинската администрация в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
10226

1. – Община Благоевград на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на под-
робен устройствен план (ПУП) за: 1. изменение на 
плана за улична регулация (ПУР) за образуване 
на нова улица-тупик с о.т. 224а, о.т. 224б, о.т. 224в 
и о.т. 224г в кв. 11 по плана на с. Изгрев, община 
Благоевград; 2. изменение на плана за регулация 
(ПР) на УПИ ІІІ и УПИ IV в кв. 11 по плана на 
с. Изгрев, община Благоевград, с цел образуване 
на нови УПИ III, отреден за имот с пл. № 327, 
УПИ IV, отреден за имот с пл. № 327, УПИ XII, 
отреден за имот с пл. № 327, УПИ XIII, отреден 
за имот с пл. № 327, УПИ XIV, отреден за имот 
с пл. № 327 и имот с пл. № 446, и УПИ XV, от-
реден за имот с пл. № 446, с предназначение „за 
жилищно строителство“; 3. план за застрояване 
(ПЗ) на новообразувани УПИ III-327, УПИ IV-327, 
УПИ XII-327, УПИ XIII-327, УПИ XIV-327,446 и 
УПИ XV-446 в кв. 11 по плана на с. Изгрев, общи-
на Благоевград – ново ниско свободно жилищно 
застрояване. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 

едномесечен срок от обнародването му в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация – Благоев-
град. Проектът се намира в отдел „Архитектура и 
проектиране“ при Община Благоевград.
10227

11. – Община Бургас на основание чл. 128, ал. 1 
ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по 
смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен окончателен 
проект за подробен устройствен план – парцеларен 
план за трасе на нова ВЛ 400 kV от подстанция 
„Марица-изток“ до подстанция „Бургас“, за частта от 
трасето, преминаващо през територията на община 
Бургас. Проектът е изложен за разглеждане в стая 
401, ет. 4, в сградата на Община Бургас. На осно-
вание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат 
да направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до общинската администрация 
в едномесечен срок от обнародването на съобще-
нието в „Държавен вестник“.
10141

34. – Община Бургас на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собстве-
ници по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изработен 
проект за изменение на подробен устройствен 
план – план за регулация и застрояване за част 
от кв. 16, кв. 17, кв. 18 и 19 по плана на кв. Краймо-
рие, гр. Бургас. Проектът е изложен за разглеждане 
в стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните 
могат да направят писмени възражения, предло-
жения и искания по проекта до общинската адми-
нистрация в едномесечен срок от обнародването 
на обявлението в „Държавен вестник“.
10150

694. – Община гр. Долни чифлик, област Вар-
на, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на 
заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ, 
че Общинският експертен съвет по устройство на 
територията при Община Долни чифлик с Реше-
ние № 5 от протокол № 8 от 24.11.2016 г. е приел 
проект на ПУП – парцеларен план за външно 
ел. захранване за базова станция в ПИ 000757 
по КВС на с. Голица. Проектът се съхранява в 
дирекция „УТТТОС“ при Община Долни чифлик. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
в общинската администрация – Долни чифлик.
10139

509. – Община гр. Елхово, област Ямбол, на 
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинте-
ресуваните, че е изработен ПУП – парцеларен план 
за нова ВЛ 400 kV по п/ст „Марица изток“ до п/
ст „Бургас“. Проектът за ПУП (парцеларен план), 
засягащ имоти в землището на с. М. Манастир, 
е изложен в отдел „ТСУС“ на Община Елхово. 
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания но проекта 
за ПУП до общинската администрация – Елхово.
10041

314. – Община Кнежа на основание чл. 128, ал. 1 
ЗУТ съобщава, че e изработен подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за мрежите 
на техническата инфраструктура за захранване 
с електроенергия на ПИ 731078 в землището на 
гр. Кнежа, местност Мерата, община Кнежа, област 
Плевен, по постъпило писмо с вх. № АБ-10-1 от 
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1.12.2016 г. от възложителя Венцислав Владими-
ров Цветков и Георги Петров Бебов. ПУП – ПП 
e разрешен с протокол № 59, т. 4, Решение № 513 
от 30.04.2014 г. на Общинския съвет – гр. Кнежа, 
съгласно чл. 124а, ал. 1 ЗУТ. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да прегледат проекта, намиращ се в Община Кне-
жа – стая 301, да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
10151

318. – Община Кнежа на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че e изработен подробен ус-
тройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) 
за мрежите на техническата инфраструктура за 
изграждане на „Електропровод 20 kW“, захранващ 
трафопост в ПИ 731054 – стопански двор на Коо-
перация „Зора“ – Кнежа, в землището на гр. Кне-
жа, община Кнежа, област Плевен, по постъпило 
писмо с вх. № АБ-20-25 от 8.12.2016 г. от възло-
жителя Кооперация „Зора“ – Кнежа. ПУП – ПП 
e разрешен с протокол № 29, т. 3, Решение № 302 
от 18.11.2016 г. на Общинския съвет – гр. Кнежа, 
съгласно чл. 124а, ал. 1 ЗУТ. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да прегледат проекта, намиращ се в Община Кне-
жа – стая 301, да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
10152

17. – Община Момчилград на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за под-
робен устройствен план – парцеларен план (ПУП 
–ПП) за обект „Електросхема“ на поземлен имот 
№ 010002 по КВС на землището на с. Соколино, 
община Момчилград, област Кърджали, с възложи-
тели Самет Осман Ахмед и Фатме Ахмед Ахмед. 
Проектът е изложен в сградата на общинската 
администрация, стая № 23. На основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до общинската администрация.
10153

1. – Община Несебър на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на 
основание чл. 134, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 108, 
ал. 2, т. 5 ЗУТ е изготвен проект за ПУП – пар-
целарен план за обект: „Кабелно захранване на 
вилно селище от еднофамилни жилищни сгради 
и басейн – първи етап“, намиращ се в имот с 
идентификатор по кадастрална карта 39164.26.159, 
м. Сокбунар, землище с. Кошарица, премина-
ващо през ПИ 39164.26.16 и ПИ 39164.26.22 по 
кадастралната карта на м. Сокбунар, землище 
с. Кошарица. Трасето на кабела започва от БКТП 
„Морава“ в ПИ 39164.26.18, преминава през ПИ 
39164.26.16 (публична общинска собственост) и 
начин на трайно ползване – за полски път, и през 
ПИ 39164.26.22 (публична общинска собственост) 
и начин на трайно ползване – за полски път, и 
достига до табло мерене на границата на ПИ 
39164.26.159 по плана на м. Сокбунар, землище 
с. Кошарица. Дължината на трасето на кабела е 
106 м, които са изцяло в земеделска територия, 
като 66 м са в ПИ 39164.26.16 и 40 м са в ПИ 
39164.26.22. Създава се сервитут с ширина 1 м от 
двете страни спрямо оста на трасето на кабела с 

обща площ 215 кв. м, изцяло в земеделска тери-
тория, като 133 кв. м попадат в ПИ 39164.26.16 и 
82 кв. м попадат в ПИ 39164.26.22 по кадастрал-
ната карта на м. Сокбунар, землище с. Кошарица. 
Проектът е изложен в сградата на общинската 
администрация в стая 31, ет. 3, тел. 2-93-69. На 
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтере-
сованите могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
10154

15. – Община Никопол на основание чл. 28, 
ал. 1 и 2 и чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава на 
заинтересованите лица, че са изработени помощни 
планове на местностите в землището на гр. Нико-
пол: м. Чарталия, м. Чанаджик и м. Сазлъ дере. 
Плановете са изложени в сградата на общината, 
ет. 1, Техническа служба, стая 116. На основание 
чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от 
обнародването в „Държавен вестник“ заинтересо-
ваните лица могат да направят писмени искания 
и възражения по плановете и придружаващата ги 
документация до кмета на общината.
10194

65. – Община гр. Роман, област Враца, на ос-
нование чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава, че са 
изготвени помощен план и план на новообразува-
ните имоти за земите по § 4 ЗСПЗЗ, както следва: 
за местност Язова могила, местност Долни поле-
ни, местност Иванова могила, местност Средни 
полени и местност Булин камък в землището на 
с. Курново, община Роман, за местност Балваня, 
местност Лозище, местност Чепина, местност 
Рухар, местност Кьосова падина и местност По-
повци в землището на с. Синьо бърдо, община 
Роман; за местност Селището и местност Кръста 
в землището на с. Струпец, община Роман. В 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени искания и възражения по плановете и 
придружаващата ги документация до кмета на 
община Роман.
10193 

37. – Община Сливен на основание чл. 128, 
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
ПУП – парцеларен план за линейните обекти  на 
техническата инфраструктура извън границите 
на населените места и селищните образувания за 
трасе на водопроводно отклонение от съществуващ 
водопровод в ПИ 000404 до ПИ 051035, отреден „За 
оранжерия“, местност Джинджи чифлик, землище 
с. Самуилово, община Сливен. Трасето със своя 
сервитут засяга имот 000404, полски път, общин-
ска собственост, в землището на с. Самуилово, 
община Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят 
писмени възражения по проекта до общинската 
администрация.
10195

91. – Община Угърчин обявява на основание 
чл. 128, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ 
на заинтересованите собственици на поземлени 
имоти в масив 478 по кадастралната карта на 
землището на гр. Угърчин, че е изработен про-
ект на подробен устройствен план – парцеларен 
план (ПУП – ПП) на елементите на техническата 
инфраструктура извън границите на урбанизи-
раните територии за обекти: ел. и ВиК схеми 
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към ПУП – ПРЗ – захранващи с електричество 
и вода ПИ с идентификатор 75054.478.1, а от-
там и ново образувания от него ПИ № 478.102 с 
идентификатор 75054.478.102, масив 478, местност 
Морун, в землището на гр. Угърчин, община 
Угърчин, област Ловеч, отреден „За кравеферма“. 
Подробният устройствен план – парцеларен план 
(ПУП – ПП), с ел. и ВиК схемите се намират в 
стая № 106 на първия етаж в сградата на Община 
Угърчин за разглеждане от заинтересованите лица 
всеки работен ден от седмицата. Заинтересова-
ните лица в едномесечен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“, след като се запознаят с 
проекта и схемите, могат да направят мотивирано 
възражение, предложение или искане по проекта. 
Възраженията, предложенията или исканията се 
подават чрез кмета на община Угърчин до об-
щинската администрация на основание чл. 128, 
ал. 5 ЗУТ. Горният срок е преклузивен.
10196

3. – Община с. Горна Малина, Софийска област, 
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е из-
работен проект за подробен устройствен план – из-
менение на план за регулация (ПУП – ИПР) на 
улица по границата на УПИ II-165, кв. 29, с о.т. 
131 и о.т. 132; отпадане на улица от о.т. 138 до о.т. 
131, гранична с УПИ II-165 и УПИ I-167; създава-
не на нова улица с о.т. 190 до о.т. 194; изменение 
на границата на УПИ II-165, кв. 29; създаване на 
УПИ XIII – За озеленяване и паркинг, кв. 29; 
създаване на УПИ XIV – За озеленяване, и УПИ 
XII-168, кв. 22. Подробен устройствен план – из-
менение на план за застрояване (ПУП – ИПЗ) 
на УПИ II-165, кв. 29, и новосъздаден УПИ XII-
168, кв. 22, по регулационния, застроителния и 
кадастралния план на с. Байлово, община Горна 
Малина. Проектът за ПУП – ИПРЗ е изложен за 
разглеждане в сградата на Община Горна Малина, 
стая № 29, етаж 3. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ 
заинтересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“. 
10231

50. – Община с. Струмяни, област Благоев-
град, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, 
че е изработен проект на подробен устройствен 
план (ПУП) – план за застрояване (ПЗ) за имот 
№ 007132, землището на с. Гореме, с площ 0,832 дка 
с цел промяна предназначение от „широколистна 
гора“ в „за водохващане“. Проектът е изложен в 
сградата на общината, дирекция „ОССИД“, ет. 3, 
стая 306, и може да бъде разгледан всеки работен 
ден от 8,30 до 17 ч. На основание чл. 128, ал. 5 
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването му в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до общинската администра-
ция – с. Струмяни, пл. Седми април 1, п.к. 2825.
10228

СЪДИЛИЩА

17. – Върховният касационен съд, гражданска 
и търговска колегия, на основание чл. 289 ГПК 
съобщава на интересуващите се страни, че в от-
крито съдебно заседание през февруари 2017 г. ще 
се разгледат посочените по-долу дела по отделения 
и дати, както следва:

НА 6.02.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 2543/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
15955/2015 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от Дафина Макариева Милева-Въле-
ва, София, ул. Тинтява 24, вх. Г, ет. 6, ап. 54, 
срещу Никола Марков Вълев чрез адвокат 
Станимир Кондев, Ямбол, ул. Жорж Папазов 
14, кантора 108.

Второ гражданско отделение, 3248/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
961/2015 по описа на Окръжен съд Благоевград, 
подадена от „Бамби 87“ – ЕООД, представля-
вано от управителя Елена Станоева Лазарова, 
чрез адвокат Михаела Аршинкова, Благоевград, 
ул. Тодор Александров 47, ет. 3, офис 3, срещу 
„Югострой“ – ООД, представлявано от управи-
теля Калин Методиев Бучински, с. Покровник, 
област Благоевград.

Второ гражданско отделение, 60051/2016, 
(51/2016 по описа на Първо търговско отделе-
ние) по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 513/2015 по описа на Апелативен съд 
Пловдив, подадена от „Термикс ЕС“ – ООД, чрез 
адвокат Георги Попов, Пазарджик, ул. Иван 
Вазов 12б, ет. 1, офис 6, срещу Община Плов-
див – район „Централен“, Пловдив, ул. Хр. Г. 
Данов 39.

НА 6.02.2017 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 2732/2016, 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 2542/2015 по описа на Апелативен съд 
София, подадена от Илейн Раштън чрез адвокат 
Ивона Йотова, София, пл. Баба Неделя 6, вход 
откъм ул. Доспат; Алтеа Маргарет Дикинсън 
чрез адвокат Ивона Йотова, София, пл. Баба 
Неделя 6, вход откъм ул. Доспат, срещу „Би 
Пи – 21“ – ООД, София, ж.к. Южен парк, бл. 91, 
вх. А, партер.

Четвърто гражданско отделение, 2885/2016, 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 2719/2015 по описа на Окръжен съд 
Пловдив, подадена от Мария Атанасова Дживон-
дова чрез адвокат Димитър Юруков, Пловдив, 
бул. Шести септември 152, Легис център, ет. 4, 
офис 4-4Б; Красимир Атанасов Шумелов чрез 
адвокат Димитър Юруков, Пловдив, бул. Шести 
септември 152, Легис център , ет. 4, офис 4-4Б; 
Лили Кръстева Шумелова чрез адвокат Димитър 
Юруков, Пловдив, бул. Шести септември 152, 
Легис център, ет. 4, офис 4-4Б, срещу Мария 
Димитрова Влахова чрез адвокат Христо Въл-
чев, Първомай, ул. Христо Ботев 1В; Весела 
Петрова Тодорова чрез адвокат Христо Вълчев, 
Първомай, ул. Христо Ботев 1В; Елена Христева 
Влахова чрез адвокат Христо Вълчев, Първо-
май, ул. Христо Ботев 1В; Георги Димитров 
Влахов чрез адвокат Христо Вълчев, Първомай, 
ул. Христо Ботев 1В; Веска Димитрова Станева, 
Пловдив, бул. Шести септември 120.

Четвърто гражданско отделение, 2945/2016, 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 62/2016 по описа на Окръжен съд 
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Плевен, подадена от „Строител 51“ – ЕООД, 
представлявано от управителя Васко Нейков 
Вутев, чрез адвокат Анита Димчева, Плевен, 
ул. Александър Стамболийски 1, офис 304; срещу 
Димитър Трайков Андонов чрез адвокат Любо-
мир Ризов, Радомир, ул. Кирил и Методий 18.

Четвърто гражданско отделение, 50310/2016, 
(310/2016 по описа на Второ търговско отделе-
ние) по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 2508/2015 по описа на Апелативен съд 
София, подадена от Катя Филипова Бояджиева 
чрез адвокат Вихър Найденов, София, ул. Иван 
Денкоглу 7, ет. 4, ап. 9, срещу „ДЗИ – Общо 
застраховане“ – ЕАД, чрез адвокат Маргарита 
Димитрова, София, бул. Драган Цанков 23, 
вх. А, ет. 2.

НА 6.02.2017 Г. ОТ 11 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 2389/2016, 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 2260/2015 по описа на Апелативен съд 
София, подадена от Валентина Любомирова 
Тошева чрез адвокат Атанас Иванов Железчев, 
София, ул. Княз Борис І № 55, срещу Росица 
Иванова Христова чрез адвокат Гергана Витано-
ва, София, ул. Кешан 10, ап. 1; Христо Иванов 
Христов чрез адвокат Гергана Витанова, София, 
ул. Кешан 10, ап. 1.

Четвърто гражданско отделение, 3012/2016, 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 113/2016 по описа на Окръжен съд Шу-
мен, подадена от „Топлофикация Шумен“ –  ЕАД 
(несъстоятелност), представлявано от синдика 
адвокат Елвира Танчева, Шумен, ул. Съедине-
ние 62А, срещу Снежанка Георгиева Герганска, 
Шумен, бул. Велики Преслав 8, ет. 5, ап. 21.

Четвърто гражданско отделение, 60048/2016, 
(48/2016 по описа на Второ търговско отделе-
ние) по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 4791/2015 по описа на Апелативен 
съд София, подадена от Светлана Николова 
Савова-Иванова, гр. Елин Пелин, ул. Средец 
12; Георги Стефанов Иванов, гр. Елин Пелин, 
ул. Средец 12, срещу „ЗАД Армеец“ – АД, Со-
фия, ул. Стефан Караджа 2.

Четвърто гражданско отделение, 60094/2016, 
(94/2016 по описа на Второ търговско отделе-
ние) по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 94/2016 по описа на Окръжен съд 
Русе, подадена от „Булмаркет ДМ“ – ООД, 
представлявано от  управителя Станко Добрев 
Станков, чрез адвокат Силвия Кирякова, Доб- 
рич, ул. Независимост 2А, ет. 3, срещу „Бест 
Ойл Къмпани“ – ЕООД, представлявано от 
Любомир Стелянов Василев, чрез адвокат Ан-
тоанета Ганева, Русе, бул. Фердинанд 34, ет. 1.

Четвърто гражданско отделение, 60176/2016, 
(176/2016 по описа на Първо търговско отделе-
ние) по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 669/2016 по описа на Апелативен съд 
София, подадена от „Застрахователно друже-
ство ЕИГ Ре“ – АД, с изпълнителни директори 
Йоанна Цветанова Цонева и Петър Веселинов 
Аврамов, София, бул. Христофор Колумб 43, 

срещу Филип Любомиров Филипов чрез адвокат 
Борислав Михайлов, София, ул. Цар Асен 5, 
ет. 1, ап. 7.

НА 7.02.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение

Второ гражданско отделение, 4999/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
17070/2011 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от Георги Викторов Хърдина чрез 
адвокат Ангел Донов, Варна, ул. Радко Димитри-
ев 7; Виктор Уго Хърдина-Шилинг чрез адвокат 
Ангел Донов,  Варна, ул. Радко Димитриев 7; 
Карел Стефан Хърдина-Шилинг чрез адвокат 
Ангел Донов,  Варна, ул. Радко Димитриев 7; 
Станислав Хърдина чрез адвокат Ангел Донов, 
Варна, ул. Радко Димитриев 7; Екатерина Кон-
стантинова Попова чрез адвокат Ангел Донов, 
Варна, ул. Радко Димитриев 7; Добринка Сте-
фанова Атанасова чрез адвокат Николай Ганев, 
София, ул. Съборна 14, ет. 2, ап. 4; Олдржих 
Хърдина чрез адвокат Николай Ангелов Ганев, 
София, ул. Съборна 14, ет. 2, ап. 4; Милена Бо-
учкова чрез адвокат Николай Ангелов Ганев, 
София, ул. Съборна 14, ет. 2, ап. 4; Мирослав 
Лаушман чрез адвокат Николай Ангелов Ганев, 
София, ул. Съборна 14, ет. 2, ап. 4; Констанца 
Константинова Сейменлийска чрез адвокат 
Николай Ангелов Ганев, София, ул. Съборна 14, 
ет. 2, ап. 4, срещу „Лиди – Р“ – АД, чрез адвокат 
Галина Димитрова Илиева, София, ул. Света 
София 8, ет. 5, ап. 9, и трета страна държавата 
чрез Министерството на регионалното развитие 
и благоустройство чрез адвокат Ани Филипова 
Кюртева, София, ул. Алабин 22, и страна Галина 
Петкова Главчева, София, кв. Бъкстон, ул. Вих- 
рен, бл. 25, ет. 16, ап. 76; Антоанета Борисова 
Златарева-Миланова, София, ж.к. Стрелбище, 
бл. 1, вх. А, ет. 9, ап. 66; Евгений Николаев 
Гацов, София, ул. Елин Пелин 2, партер.

Второ гражданско отделение, 2691/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2863/2015 по описа на Окръжен съд Пловдив, 
подадена от Христина Атанасова Манчева, 
Пловдив, ул. Светилник 23; Иво Иванов Люц-
канов, Пловдив, ул. Светилник 23.

Второ гражданско отделение, 2923/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
768/2015 по описа на Окръжен съд Хасково, 
подадена от Атанаска Димитрова Бакладжи 
чрез адвокат Димитър Димитров, Кърджали, 
ул. Републиканска 26, ет. 2; Стойчо Димит- 
ров Нучев чрез адвокат Димитър Димитров, 
Кърджали, ул. Републиканска 26, ет. 2, срещу 
Желязка Манахилова Колева чрез адвокат Сте-
фан Гинев, Хасково, ул. Преслав 32а; Иванка 
Николова Гочева чрез адвокат Стефан Гинев, 
Хасково, ул. Преслав 32а; Атанас Николов 
Атанасов чрез адвокат Стефан Гинев, Хасково, 
ул. Преслав 32а.

Второ гражданско отделение, 50007/2016, 
(7/2016 по описа на Второ търговско отделе-
ние) по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 385/2015 по описа на Апелативен 
съд Варна, подадена от Агенция за приватиза-
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ция и следприватизационен контрол, София, 
ул. Врабча 23, срещу „Металагроинвест“ – АД 
(в ликвидация), чрез адвокат Валерия Христова 
Харитонова, София, ул. Перник 97, ет. 1, ап. 1.

Второ гражданско отделение, 60077/2016, 
(77/2016 по описа на Първо търговско отделе-
ние) по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 27/2016 по описа на Апелативен съд 
Пловдив, подадена от Пламен Владимиров Ботев 
чрез адвокат Бойчо Георгиев Бойчев, Хасково, 
ул. Преслав 35, срещу Малин Стоименов Марчев 
чрез адвокат Асен Делчев Георгиев, Пловдив, 
ул. Петко Каравелов 24.

Второ гражданско отделение, 60109/2016, 
(109/2016 по описа на Първо търговско отде-
ление) по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 265/2015 по описа на Апелативен 
съд Пловдив, подадена от „Ай Ди Импери-
ал“ – ООД, чрез адвокат Екатерина Николова, 
Пловдив, ул. Алцеко 16, ет. 2, срещу Камен 
Христов Кралев чрез адвокат Тодор Тодоров, 
София, ул. Уилям Гладстон 20 – 22, ет. 6, офис 
18; Христо Каменов Кралев чрез адвокат Тодор 
Тодоров, София, ул. Уилям Гладстон 20 – 22, 
ет. 6, офис 18.

Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2942/2016, 

по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 118/2016 по описа на Окръжен съд 
Пазарджик, подадена от „Завод за хартия Бе-
лово“ – АД, Белово, ул. Дъбравско шосе 1А, 
срещу Иван Ангелов Илиев чрез адвокат Тако 
Ангелов, Пазарджик, ул. Иван Вазов 12Б.

Четвърто гражданско отделение, 2962/2016, 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 1083/2016 по описа на Окръжен съд 
Стара Загора, подадена от „Медина Мед“ – ООД, 
чрез адвокат Стефан Анков, Стара Загора, 
ул. Хаджи Димитър Асенов 86, ет. 2, срещу 
Атанас Желязков Василев чрез адвокат Свет-
ломира Панталеева, Стара Загора, ул. Света 
Богородица 98.

Четвърто гражданско отделение, 2999/2016, 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 101/2016 по описа на Окръжен съд 
Смолян, подадена от Райчо Илиев Гергин-
ски, Девин, ул. Рожен 2, вх. Б, ет. 3, срещу 
„Каролина Ко“ – ЕООД, представлявано от 
управителя Асен Хариев Въжелиев, Златоград, 
ул. Гривица 36.

Четвърто гражданско отделение, 60147/2016, 
(147/2016 по описа на Първо търговско отде-
ление) по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 793/2015 по описа на Апелати-
вен съд Пловдив, подадена от „Тръкс енд 
Кардс“ – ЕООД, управител Денко Атанасов 
чрез адвокат Гергана Янакиева, Благоев- 
град, пл. Георги Измирлиев 15, ет. 1, офис 4, 
срещу Мирослав Минчев Самуилов чрез адво-
кат Соня Скъпиева, Бургас, ул. Шейново 61, и 
трета страна Денко Благоев Атанасов, Созо-
пол, ул. Морски скали 15, ет. 1, офис 4; „Елиа 
Транс“ – ООД, Благоевград, пл. Георги Из-
мирлиев 15, ет. 1, офис 4.

Четвърто гражданско отделение, 61211/2016, 
(1211/2016 по описа на Второ търговско отде-
ление) по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 3404/2015 по описа на Апелативен 
съд София, подадена от „Орикс Тим“ – ЕООД, 
чрез адвокат Ана Велкова, София, ул. Алабин 8, 
ет. 7, срещу „Интернешънъл Асет Банк“ – АД, 
представлявано от юрисконсулт Росица Дончева, 
София, бул. Тодор Александров 81 – 83.

НА 8.02.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 2680/2016, 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 61/2016 по описа на Окръжен съд Кюс-
тендил, подадена от „ТЕЦ – Бобов дол“ – ЕАД, 
чрез юрисконсулт Георги Валентинов Стефанов, 
с. Големо село, област Кюстендил; Алберто 
Ивайлов Габраков чрез адвокат Вася Пешева, 
Кюстендил, ул. Гороцветна 35.

Четвърто гражданско отделение, 2953/2016, 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 96/2016 по описа на Окръжен съд 
Русе, подадена от Камелия Петкова Денчева 
чрез адвокат Павлина Иванова, Русе, ул. Хан 
Аспарух 31, ет. 2, срещу Асен Димитров Даре-
лов, Русе, ул. Студентска 5, вх. 3, ап. 9; ПГСАГ 
„Пеньо Пенев“, Русе, бул. Цар Освободител 105А.

Четвърто гражданско отделение, 50235/2016, 
(235/2016 по описа на Второ търговско отде-
ление) по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 4359/2014 по описа на Апелативен 
съд София, подадена от „ЧЕЗ Електро Бъл-
гария“ – АД, София, бул. Цариградско шосе 
159, БенчМарк Бизнес Център, срещу „Ис-
трес“ – ЕООД, чрез адвокат Павел Петров 
Смолички, София, ул. Позитано 9.

Четвърто гражданско отделение, 60030/2016, 
(30/2016 по описа на Първо търговско отделе-
ние) по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 1890/2015 по описа на Апелативен 
съд София, подадена от „Еастра“ – ООД, чрез 
адвокат Никола Кирилов Аргиров, София, 
бул. Черни връх 9, ет. 3, ап. 8, срещу „Транс- 
монд“ – ООД, чрез адвокат Антоанета Китова, 
София, ул. Алабин 56, ет. 5, офис 1; „Алайънс 
Уан Табако България“ – ЕООД, чрез адвокат 
Николай Колев, София, бул. Патриарх Евти-
мий 82.

Четвърто гражданско отделение, 60101/2016, 
(101/2016 по описа на Първо търговско отде-
ление) по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 4851/2016 по описа на Апелативен 
съд София, подадена от Емил Александров 
Сашов чрез адвокат Йордан Дамянов, София, 
ж.к. Люлин 3, бл. 385, вх. А, партер, срещу 
ЗК „Олимпик“ – клон България КЧТ, София, 
бул. Гоце Делчев 142 – 142а, и трета страна 
ЗАД „Булстрад Виена Иншурънс Груп“, София, 
ул. Позитано 5.

НА 8.02.2017 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение

Четвърто гражданско отделение, 50182/2016, 
(182/2016 по описа на Второ търговско отде-
ление) по касационна жалба срещу решението 
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по гр. дело 417/2015 по описа на Апелативен 
съд Пловдив, подадена от „Уникредит ли-
зинг“ – ЕАД, чрез адвокат Гергана Иванова 
Попова-Смоличка, София, ул. Позитано 9, вх. А, 
ет. 3, офис 9, срещу Владимир Кирилов Нико-
лов чрез адвокат Маргарита Кирилова Димова, 
Пловдив, ул. Йоаким Груев 11, ет. мансарден; 
Кирил Владимиров Николов чрез адвокат Да-
рина Янчева Божкова, Пловдив, ул. Златарска 
16, ет. 1.

Четвърто гражданско отделение, 61273/2016, 
(1273/2016 по описа на Първо търговско отде-
ление) по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 1630/2015 по описа на Апелативен 
съд София, подадена от Земеделска производ-
ствено-потребителна обслужваща кооперация 
„Единство“ чрез адвокат Владимир Чернев, 
Враца, ул. Лукашов 10, ет. 5, офис 502, срещу 
„Дариз ЕМ“ – ЕООД, чрез адвокат Лилия 
Василева, Враца, ул. Димитраки Хаджитошев 
19, ет. 2; Росен Петров Рангелов чрез адвокат 
Лилия Василева, Враца, ул. Димитраки Хад-
житошев 19, ет. 2.

НА 9.02.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 2703/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
12370/2010 по описа на Софийски градски съд, 
подадена от Столична община, София, ул. Мос-
ковска 33; Григор Любенов Денкин чрез адво-
кат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Никола Любенов Денкин чрез 
адвокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Тинка Наумова Кьосева чрез 
адвокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Петър Илиев Бенев чрез ад-
вокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Ангелина Наумова Делибал-
това чрез адвокат Христо Тодоров Петров, 
София, ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Владимир 
Георгиев Денкин чрез адвокат Христо Тодоров 
Петров, София, ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Мар-
гарита Славева Ласкина чрез адвокат Христо 
Тодоров Петров, София, ул. Рачо Димчев 8, 
ет. 1; Венетка Славева Бонева чрез адвокат 
Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо Дим-
чев 8, ет. 1; Вида Николова Перфанова чрез 
адвокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Радка Николова Малканова 
чрез адвокат Христо Тодоров Петров, София, 
ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Зорка Николова Че-
решарова чрез адвокат Христо Тодоров Петров, 
София, ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Венка Нико-
лова Рогачева чрез адвокат Христо Тодоров 
Петров, София, ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Петър 
Илиев Бенев чрез адвокат Христо Тодоров 
Петров, София, ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Петър 
Иванов Славков чрез адвокат Христо Тодоров 
Петров, София, ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Ва-
лентин Иванов Славков чрез адвокат Христо 
Тодоров Петров, София, ул. Рачо Димчев 8, 
ет. 1; Лиляна Славева Динчева чрез адвокат 
Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо Дим-
чев 8, ет. 1; Алекси Крумов Алексиев чрез 
адвокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 

Димчев 8, ет. 1; Трайко Стоилков Турмачки 
чрез адвокат Христо Тодоров Петров, София, 
ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Красимир Иванов 
Кръстев чрез адвокат Христо Тодоров Петров, 
София, ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Димитър 
Иванов Турмачки чрез адвокат Христо Тодоров 
Петров, София, ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Петър 
Мирчев Турмачки чрез адвокат Христо Тодоров 
Петров, София, ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Евтим 
Златков Турмачки чрез адвокат Христо Тодоров 
Петров, София, ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Нен-
ка Златкова Николова чрез адвокат Христо 
Тодоров Петров, София, ул. Рачо Димчев 8, 
ет. 1; Васил Костов Турмачки чрез адвокат 
Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо Дим-
чев 8, ет. 1; Любен Костов Турмачки чрез ад-
вокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Радойчо Костов Турмачки чрез 
адвокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Марийка Панева Иванова чрез 
адвокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Боянчо Иванов Фильов чрез 
адвокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Венета Маринова Костадино-
ва чрез адвокат Христо Тодоров Петров, София, 
ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Златко Павлов Дим-
чев чрез адвокат Христо Тодоров Петров, София, 
ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Сийка Янкова Мали-
нова чрез адвокат Христо Тодоров Петров, 
София, ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Надка Благо-
ева Гогова чрез адвокат Христо Тодоров Петров, 
София, ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Йордан Геор-
гиев Димчев чрез адвокат Христо Тодоров 
Петров, София, ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Не-
вяна Атанасова Пачова чрез адвокат Христо 
Тодоров Петров, София, ул. Рачо Димчев 8, 
ет. 1; Любен Атанасов Крутев чрез адвокат 
Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо Дим-
чев 8, ет. 1; Роза Петрова Крутева чрез адвокат 
Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо Дим-
чев 8, ет. 1; Красимир Иванов Кръстев чрез 
адвокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Василка Костадинова Крутева 
чрез адвокат Христо Тодоров Петров, София, 
ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Евда Лазарова Дин-
чева чрез адвокат Христо Тодоров Петров, 
София, ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Троян Лазаров 
Славков чрез адвокат Христо Тодоров Петров, 
София, ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Венета Петко-
ва Славкова чрез адвокат Христо Тодоров 
Петров, София, ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Ла-
зарина Денчова Пърмакова чрез адвокат Хрис-
то Тодоров Петров, София, ул. Рачо Димчев 8, 
ет. 1; Гълъбина Янкова Иванова чрез адвокат 
Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо Дим-
чев 8, ет. 1; Еленка Янкова Цветкова чрез 
адвокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Ивелина Иванова Георгиева 
чрез адвокат Христо Тодоров Петров, София, 
ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Кирил Иванов Кален-
деров чрез адвокат Христо Тодоров Петров, 
София, ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Пламен Ан-
гелов чрез адвокат Христо Тодоров Петров, 
София, ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Борислав 
Ангелов чрез адвокат Христо Тодоров Петров, 
София, ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Монка Дими-
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трова Манолова чрез адвокат Христо Тодоров 
Петров, София, ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Ди-
митър Йорданов Велчев чрез адвокат Христо 
Тодоров Петров, София, ул. Рачо Димчев 8, 
ет. 1; Асен Мирчев Велчев чрез адвокат Хрис-
то Тодоров Петров, София, ул. Рачо Димчев 8, 
ет. 1; Димитър Мирчев Велчев чрез адвокат 
Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо Дим-
чев 8, ет. 1; Георги Стойков Велчев чрез адво-
кат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Борислав Кръстев Велчев чрез 
адвокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Георги Николов Масов чрез 
адвокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Янко Николов Масов чрез 
адвокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Лиляна Иванова Денева чрез 
адвокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Милчо Малинов Масов чрез 
адвокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Тошо Матеев Масов чрез ад-
вокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Радойчо Матеев Масов чрез 
адвокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Димитър Кирилов Масов чрез 
адвокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Васил Асенов Масов чрез ад-
вокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Цанка Наумова Бабунска чрез 
адвокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Елза Василева Трюбнер чрез 
адвокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Боянчо Бонев Йовчев чрез 
адвокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Григор Георгиев Йовчев чрез 
адвокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Георги Евтимов Йовчев чрез 
адвокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Пламен Иванов Йовчев чрез 
адвокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Георги Иванов Йовчев чрез 
адвокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Алекси Крумов Алексиев чрез 
адвокат Христо Тодоров Петров, София, ул. Рачо 
Димчев 8, ет. 1; Трайко Стоилков Турмачки 
чрез адвокат Христо Тодоров Петров, София, 
ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Асен Витков Турмач-
ки чрез адвокат Христо Тодоров Петров, София, 
ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Спас Велев Турмачки 
чрез адвокат Христо Тодоров Петров, София, 
ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Веле Свиленов Велев 
чрез адвокат Христо Тодоров Петров, София, 
ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Радой Велев Турмач-
ки чрез адвокат Христо Тодоров Петров, София, 
ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Георги Велев Илиев 
чрез адвокат Христо Тодоров Петров, София, 
ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Виолета Лазарова 
Гюрова чрез адвокат Христо Тодоров Петров, 
София, ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Лиляна Геор-
гиева Крушкина чрез адвокат Христо Тодоров 
Петров, София, ул. Рачо Димчев 8, ет. 1; Сви-
лен Йорданов Костов чрез адвокат Христо 
Тодоров Петров, София, ул. Рачо Димчев 8, 
ет. 1; Мирка Здравкова Стоева, София, ж.к. Лю-
лин 4, бл. 421, вх. Д, ет. 7; Валерия Будинова 
Йорданова, София, ж.к. Младост, бл. 73, вх. 7, 

ет. 1, ап. 3; Мариана Будинова Георгиев, София, 
ж.к. Младост 2, бл. 208, вх. 1, ет. 2, ап. 14; 
Петрунка Веселинова Ту рмачка , София , 
ж.к. Дружба, бл. 136, вх. Б, ет. 2, ап. 13; Кос-
т а д ин Любомиров Кос т а д инов ,  Софи я , 
ж.к. Дружба, бл. 116, вх. Б, ет. 3, ап. 23; Лидия 
Любомирова Костадинова, София, ж.к. Друж-
ба, бл. 136, вх. Б, ет. 2, ап. 13; Елена Радоева 
Иванова, София, ул. Симеонов век 4, вх. Г, 
ет. 3, ап. 66; Наталия Радоева Костова, София, 
ж.к. Гоце Делчев, бл. 256, вх. Б, ет. 1, ап. 26; 
Стамболка Костадинова Бонева, София, ж.к. Су-
хата река, бл. 89, вх. А, ет. 5, ап. 10; Надежда 
Василева Георгиева, София, ж.к. Лагера, бл. 13, 
вх. В, ет. 1, ап. 1; Зора Крумова Славкова, 
София, ж.к. Надежда 4, бл. 426, вх. Б, ет. 1, 
ап. 15; Ваньо Троянов Славков, София, ж.к. Обе-
ля 2, бл. 220, вх. Г, ет. 4, ап. 91; Никола Геор-
гиев Масов, София, ул. Фредерик Жолио-Кюри, 
бл. 312, ет. 3, ап. 12; Валентин Георгиев Масов, 
София, ж.к. Дървеница, бл. 28, вх. А, ет. 2, 
ап. 4; Красимир Янков Масов, София, ж.к. Мла-
дост 3, бл. 345, вх. 4, ет. 3, ап. 77; Мими Янко-
ва Масова-Бонева, София, ж.к. Обеля 2, бл. 208, 
вх. В, ет. 5, ап. 54; Малин Милчов Масов, Со-
фия, ж.к. Младост 4, бл. 417, вх. 1, ет. 5, ап. 17; 
Милка Христова Илиева, София, ул. Констан-
тин Игнатов 5А; Елена Георгиева Тинкова, 
София, ул. Константин Игнатов 5, ет. 2, ап. 6; 
Антоанета Георгиева Велева, София, ул. Кон-
стантин Игнатов 5А, ет. 4, ап. 8, срещу ОСЗ 
„Панчарево“, Панчарево, ул. Сини вир 2; 
РУГ – София-град, София, ул. Аксаков 14; 
Държавно горско или ловно стопанство при 
землището на с. Плана, София, ул. Аксаков 14; 
Регионално управление на горите, София, 
ул. Аксаков 14.

Първо гражданско отделение, 2856/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
255/2016 по описа на Окръжен съд Варна, по-
дадена от Нейко Георгиев Нейков чрез адвокат 
Драгомир Димов, Варна, бул. Сливница 100А; 
Василка Тодорова Нейкова чрез адвокат Драго-
мир Димов, Варна, бул. Сливница 100А, срещу 
Стоян Тодоров Михалев чрез адвокат Николай 
Ташев, Варна, ул. Владислав 10.

Първо гражданско отделение, 50147/2016, 
(147/2016 по описа на Първо търговско отде-
ление) по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 2/2015 по описа на Апелативен 
съд София, подадена от Тодорка Павлова Ва-
цева чрез адвокат Борислав Георгиев, София, 
ул. Димитър Хаджикоцев 110, ет. 2, ап. 5, срещу 
„Банка ДСК“ – ЕАД, София, ул. Бенковски 5.

Първо гражданско отделение, 50185/2016, 
(185/2016 по описа на Второ търговско отде-
ление) по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 147/2015 по описа на Апелативен 
съд Велико Търново, подадена от „Уникредит 
лизинг“ – ЕАД, чрез адвокат Николай Ди-
ков, София, ул. Хенрик Ибсен 15, ет. 7, срещу 
„Дикекс – БД“ – ЕООД, чрез адвокат Ваня 
Кривошиева, Ловеч, ул. Търговска 1, офис 2; 
Биляна Иванова Дерманска чрез адвокат Ваня 
Кривошиева, Ловеч, ул. Търговска 1, офис 2.
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Първо гражданско отделение, 50417/2016 
(417/2016 по описа на Първо търговско отделе-
ние), по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 823/2015 по описа на Апелативен съд 
София, подадена от „Карол финанс“ – ЕООД, 
с управител Станимир Маринов Каролев чрез 
адвокат Радомир Доросиев, София, бул. Вито-
ша 1А, ет. 3, кантора 313, срещу „ЧЕЗ Електро 
България“ – АД, София, бул. Цариградско 
шосе 159.

Първо гражданско отделение, 60034/2016 
(34/2016 по описа на Второ търговско отделе-
ние), по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 548/2015 по описа на Апелативен 
съд Пловдив, подадена от „Райфайзенбанк 
(България)“ – ЕАД, София, бул. Н.Вапцаров 55, 
срещу Иванка Костова Костова-Голденберг чрез 
адвокат Чавдар Николов Държиков, София, 
бул. България 81, ет. 4, офис 14.

Първо гражданско отделение, 61283/2016 
(1283/2016 по описа на Първо търговско отде-
ление), по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 883/2015 по описа на Окръжен съд 
Варна, подадена от Антоанета Тонева Томо-
ва чрез адвокат Елена Каравасилева, Варна, 
бул. Мария Луиза 4, ет. 2, ап. 2, срещу „И Ар 
Би Ауто лизинг“ – ЕАД, чрез адвокат Георги 
Иванов, София, бул. Васил Левски 38; „Матико 
2000“ – ООД, чрез адвокат Елена Каравасилева, 
Варна, бул. Мария Луиза 4, ет. 2, ап. 2.

Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 53384/2015 

(3384/2015 по описа на Второ търговско отде-
ление), по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 1148/2015 по описа на Апелативен 
съд София, подадена от Любима Петрова Сто-
янова чрез адвокат Найден Найденов, Плевен, 
ул. Полтава 1, ап. 1; „Пиреос лизинг Бълга-
рия“ – АД, чрез адвокат Августина Витанова, 
София, бул. Цариградско шосе 115К, секция Б, 
ет. 5, срещу „С. Г. Груп“ – ООД, чрез адвокат 
Виолета Петкова Герова, София, бул. Бълга-
рия 81В, ет. 8, ап. 22.

Четвърто гражданско отделение, 2760/2016, 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 2842/2015 по описа на Окръжен съд 
Пловдив, подадена от Лилия Иванова Костади-
нова чрез адвокат Елица Стоянова Стоянова, 
Пловдив, ул. Шести септември 153, ет. 1; Лилия 
Иванова Костадинова като законен представител 
на Виктор Викторов Дренкаров чрез адвокат 
Елица Стоянова Стоянова, Пловдив, ул. Шести 
септември 153, ет. 1, срещу Николай Василев 
Дренкаров чрез адвокат Владимира Трачева, 
Пловдив, ул. Четвърти януари 38, вх. В, ет. 3.

Четвърто гражданско отделение, 50236/2016 
(236/2016 по описа на Второ търговско отделе-
ние), по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 404/2015 по описа на Апелативен съд 
София, подадена от „Градина“ – АД, чрез адво-
кат Катя Иванова Иванова, Перник, ул. Найчо 
Цанов 4, офис 2, срещу „Мес Ко ММ5“ – ЕООД, 
представлявано от адвокат Янчо Янков, София, 
ул. Димитър Манов 10, ет. 1, ап. 3.

НА 14.02.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 3024/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
6/2016 по описа на Окръжен съд Пловдив, по-
дадена от Ангелина Неделчева Неделчева чрез 
адвокат Вера Сърбова, Асеновград, ул. Вапца-
ров 1; Георги Димитров Неделчев чрез адвокат 
Вера Сърбова, Асеновград, ул. Вапцаров 1; 
Магдалена Димитрова Неделчева чрез майка 
и законен представител Ангелина Неделчева 
Неделчева чрез адвокат Вера Сърбова, Асе-
новград, ул. Вапцаров 1, срещу Веселин Геор-
гиев Неделчев чрез адвокат Тодор Паришев, 
Асеновград, ул. Трети март 32.

НА 15.02.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 2746/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
365/2015 по описа на Окръжен съд Кюстендил, 
подадена от Олег Крумов Петров чрез адвокат 
Ирина Иванова Ильова, Дупница, ул. Солун 2, 
ет. 2; Йорданка Спасова Петрова чрез адвокат 
Ирина Иванова Ильова, Дупница, ул. Солун 2, 
ет. 2, срещу Димитър Илиев Ковачев чрез ад-
вокат Георги Добрев, Пловдив, ул. Съгласие, 7; 
Иван Илиев Ковачев чрез адвокат Георги Добрев, 
Пловдив, ул. Съгласие 7; Елена Илиева Кара-
джова чрез адвокат Георги Добрев, Пловдив, 
ул. Съгласие 7; Величка Илиева Тодорова чрез 
адвокат Георги Добрев, Пловдив, ул. Съгласие 7.

Първо гражданско отделение, 2872/2016, 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 125/2016 по описа на Окръжен съд Бур-
гас, подадена от Петър Владимиров Филипов 
чрез адвокат Силвия Стоева Цветкова, София, 
бул. Васил Левски 41, ет. 2, срещу „Ромфарм 
Компани“ – ООД, чрез адвокат Петър Петков 
Шидеров, Сливен, бул. Хаджи Димитър 14, 
ет. 2, офис 1.

Първо гражданско отделение, 2955/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1636/2015 по описа на Окръжен съд Бургас, 
подадена от Станка Христова Тодорова чрез 
адвокат Красимира Дурчева, Велико Търново, 
ул. Рафаил Попов 2, ет. 1, срещу Емилия Цве-
танова Пекова-Наумова чрез адвокат Жанета 
Димитрова Иванова, Несебър, ул. Иван Вазов 4.

Първо гражданско отделение, 3232/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
94/2016 по описа на Окръжен съд Добрич, по-
дадена от Илия Димитров Митев чрез адвокат 
Дорина Чимширова, Генерал Тошево, ул. В. 
Априлов 8; Недялка Колева Митева чрез адво-
кат Дорина Чимширова, Генерал Тошево, ул. В. 
Априлов 8, срещу Димитър Балчев Димитров 
чрез адвокат Михаел Росенов Игнатов, Добрич, 
ул. Славянска 23, вх. А, ет. 1, ап. 2.

Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2334/2015, по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2377/2014 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „Хипо Алпе – Адриа – Аутоли-
зинг“ – ООД, чрез адвокат Емил Ценов, София, 
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ул. Княз Борис І № 80, срещу ЗАД „Армеец“, 
София, ул. Стефан Караджа 2, и трета страна 
„Анмимар“ – ЕООД, Бургас, с управител Ра-
фаело Петроло чрез адвокат Христина Недева, 
София, ул. Княз Борис І № 80.

Второ търговско отделение, 3230/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
885/2015 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Богомил Йорданов Стойнев чрез 
адвокат Олег Костадинов, София, бул. Васил 
Левски 31, ет. 4, срещу Гаранционнен фонд, 
София, ул. Граф Игнатиев 2, и трета страна 
Петър Ангелов Петров чрез адвокат Христо 
Христов, София, ул. Ген. Щерю Атанасов 5.

Второ търговско отделение, 3646/2015, 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 144/2015 по описа на Окръжен съд 
Добрич, подадена от ТПК „Свежест“ чрез ад-
вокат Десислава Петкова, Варна, ул. Юджийн 
Скайлер 1, ет. 1, ап. 4, срещу Цветана Илиева 
Стоева чрез адвокат Павел Атанасов, Добрич, 
ул. Независимост 2А, ет. 3; Лиляна Станчева 
Неделчева чрез адвокат Павел Атанасов, До-
брич, ул. Независимост 2А, ет. 3.

Второ търговско отделение, 318/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3418/2014 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от държавата чрез Министерството 
на транспорта, информационните технологии 
и съобщенията чрез процесуален представител 
Женета Рогова, София, ул. Дякон Игнатий 9, 
срещу „Дунавски Индустриален парк“ – АД, с 
изпълнителен директор Пламен Ангелов чрез ад-
вокат Георги Георгиев, София, ул. Парчевич 27.

НА 20.02.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 2430/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
53/2015 по описа на Окръжен съд Велико Търно-
во, подадена от ЕТ Румяна Йосифова Хинкова 
с фирма „Румяна Хинкова“ чрез адвокат Дора 
Иванова Симеонова, София, ул. Г. С. Раковски 
108, ет. 5, офис 510, срещу „ГГМ Тантюрк Улу-
сларарасъ Ташъмаджълък ич ве дъш тиджарет 
лимитед ширкети“ чрез адвокат Иван Грошев, 
София, ул. Княз Борис І № 100, ет. 3, ап. 8.

Първо търговско отделение, 3416/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
4195/2013 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „Лесоимпекс“ – АД, чрез адвокат 
Николай Аргиров, София, бул. Черни връх 9, 
ет. 3, ап. 8, срещу ЕТ Петър Додов с фирма 
„Петър Додов – Десон 91“ чрез адвокат Петър 
Знеполски, София, ул. Сан Стефано 17, партер; 
Застрахователно дружество „Евроинс“ – АД, 
София, бул. Христофор Колумб 43.

Първо търговско отделение, 549/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1285/2015 по описа на Окръжен съд Варна, 
подадена от „Консорциум ПБЕС“ – ООД, с уп-
равител Станислав Киров чрез адвокат Митко 
Басаров, Варна, ул. Братя Шкорпил 26а, ет. 4, 
офис 16 и 17, срещу „Сано България“ – АД, 
чрез адвокат Калин Желев, Варна, бул. Генерал 
Колев 14, вх. Б, ет. 1, ап. 4.

НА 20.02.2017 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение

Първо търговско отделение, 908/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
383/2015 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Димитър Цонков Иванов чрез 
процесуален представител Емилия Станчева, 
София, ул. Алабин 33, вх. А, ет. 2, офис 243, 
срещу Международна инвестиционна банка 
чрез адвокат Валентина Йонова, София, ул. Хан 
Крум 25, ет. 3.

НА 22.02.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 2239/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
11/2016 по описа на Окръжен съд Благоевград, 
подадена от „Водоснабдяване и канализа-
ция“ – ЕООД, Благоевград, ул. Антон Чехов 3, 
срещу Ирена Миланова Йорданова, Кюстендил, 
ул. България 6, ет. 5, ап. 15.

Трето гражданско отделение, 50113/2016 
(113/2016 по описа на Първо търговско отделе-
ние), по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 1081/2015 по описа на Апелативен съд 
София, подадена от „Наркооп – София“ – АД, 
чрез адвокат Невена Георгиева, София, ул. Нико-
ла Козлев 3, срещу „Крум Геров – ТМ“ – ЕООД, 
чрез адвокат Галя Башлиева, гр. Гоце Делчев, 
ул. Александър Стамболийски 11, вх. А, партер, 
офис 2; „Бонус ЕМ“ – ООД, чрез адвокат Галя 
Башлиева, гр. Гоце Делчев, ул. Александър 
Стамболийски 11, вх. А, партер, офис 2.

Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 2913/2015, по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
171/2015 по описа на Апелативен съд Варна, 
подадена от „Еко Парк Уинд Пауър“ – ЕООД, 
чрез адвокат Камен Чолов, София, ул. Николай 
Гогол 15, срещу „Енерго – Про Мрежи“ – АД, 
чрез адвокат Николай Банков, Варна, бул. Ма-
рия Луиза 21, ет. 2, и трета страна Държавна 
комисия за енергийно и водно регулиране, 
София, бул. Дондуков 8 – 10.

Второ търговско отделение, 3038/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
751/2015 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Десислава Кирилова Кукушева, Со-
фия, ул. Три уши 6 Б, ет. 4; Десислава Кирилова 
Кукушева, законен представител на Велислав 
Велимиров Николов, София, ул. Три уши 6Б, 
ет. 4, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД, чрез адвокат 
Александър Илиев,София, ул. Джеймс Баучер 
87; Мериям Абдерахман Тебал Василева чрез 
адвокат Христина Маджарова, София, ул. Сла-
вянска 5, ет. 5, офис 30 – 32; Елинор Боби 
Василева чрез адвокат Христина Маджарова, 
София, ул. Славянска 5, ет. 5, офис 30 – 32.

Второ търговско отделение, 3074/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1292/2015 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Мария Спирова Ташакманова чрез 
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славян-
ска 6, офис 10; Георги Петров Ташакманов чрез 
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славян-
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ска 6, офис 10, срещу сдружение „Национално 
бюро на българските автомобилни застрахо-
ватели“ чрез адвокат Теодора Янкова, София, 
ул. Узунджовска 16, ет. 3.

Второ търговско отделение, 3675/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
4247/2014 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Застрахователно дружество „Бул 
Инс“ – АД, София, бул. Джеймс Баучер 87, 
срещу Застрахователно дружество „Виена ин-
шурънс груп“ – АД, София, ул. Позитано 5.

Второ търговско отделение, 582/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
4054/2015 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „Техномикс БГ“ – ООД, София, 
бул. Мадрид 47, срещу Димитър Костадинов 
Щурков чрез адвокат Анна Теодосиева, София, 
бул. Дондуков 7А, партер.

НА 23.02.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 40/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
206/2015 по описа на Апелативен съд Варна, 
подадена от Жоро Борисов Любенов чрез адвокат 
Даниела Петева Петрова, Варна, ул. Драгоман 
25, ет. 3, офис 11, срещу Борислав Георгиев 
Щерев чрез адвокат Иван Красимиров Кръстев, 
Варна, бул. Осми приморски полк 57 А; Ивайло 
Васков Василев чрез адвокат Веселина Братоева, 
Варна, ул. Начо Начев 6; Янина Бориславова 
Янева, действаща чрез законния си представи-
тел, нейна майка Дарина Пламенова Димова, 
чрез адвокат Йордан Георгиев Дяков, Варна, 
бул. Мария Луиза 21, и страна Дирекция „Со-
циално подпомагане“ – Варна, ул. Георги Сава 
Раковски 62.

Трето гражданско отделение, 2686/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
102/2016 по описа на Апелативен съд Варна, 
подадена от Прокуратура на Република Бъл-
гария, София, бул. Витоша 2, срещу Пламен 
Костадинов Димов чрез адвокат Десислава 
Миленова Петкова, Варна, ул. Юджин Скайлер 
1, ет. 1, ап. 4.

Трето гражданско отделение, 2705/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
702/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от „Смак“ – ЕООД, чрез адвокат 
Стоян Филипов Марински, София, бул. Шести 
септември 161, вх. В, ет. 1, ап. 16, срещу Сне-
жана Милкова Бошнакова чрез адвокат Живко 
Росенов Чепишев, гр. Девин, област Смолян, 
ул. Александър Костов 10.

Трето гражданско отделение, 2870/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
187/2016 по описа на Окръжен съд Бургас, пода-
дена от „Приморско клуб“ – ЕАД, чрез адвокат 
Светла Каменова, Бургас, ул. Александровска 17, 
ет. 1, офис 7, срещу Стоянка Георгиева Атанасова 
чрез адвокат Галина Сталева Гарова, Бургас, 
ул. Сливница 31, ет. 1; Людия Георгиев Лисов 
чрез адвокат Галина Сталева Гарова, Бургас, 
ул. Сливница 31, ет. 1; Стоян Георгиев Лисов 
чрез адвокат Галина Сталева Гарова, Бургас, 
ул. Сливница 31, ет. 1.

Трето гражданско отделение, 50128/2016 
(128/2016 по описа на Първо търговско отде-
ление), по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 1234/2015 по описа на Апелативен 
съд София, подадена от Светлана Сергеевна 
Ангелова чрез адвокат Таня Георгиева, София, 
ул. Кадемлия 1, срещу ЗАД „Булстрад Виена 
Иншурънс Груп“ – АД, София, пл. Позитано 5.

Трето гражданско отделение, 50176/2016 
(176/2016 по описа на Първо търговско отде-
ление), по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 1659/2014 по описа на Апелативен 
съд София, подадена от Община „Тунджа“ 
чрез адвокат Надежда Йорданова, София, 
ул. Николай Хайтов 2, вх. Г, ет. 4, ап. 10, срещу 
Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството чрез министъра на регио-
налното развитие и благоустройството, София, 
ул. Св. св. Кирил и Методий 17 – 19.

Трето гражданско отделение, 53476/2015 
(3476/2015 по описа на Второ търговско отде-
ление), по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 266/2015 по описа на Апелативен 
съд Пловдив, подадена от държавата чрез ми-
нистъра на земеделието и храните, Пловдив, 
бул. Марица 122, ет. 3, срещу Георги Тодоров 
Узунов, Пловдив, ул. Георги Кирков 15А.

Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 2637/2014, по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2201/2013 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Мая Комарова чрез адвокат Чавдар 
Пенчев, София, бул. Шипчеснки проход 65, ет. 1; 
„Бороинвест“ – АД, с изпълнителен директор 
Борис Кирилов Попов чрез адвокат Анатоли 
Грънчаров,  София, ул. Аксаков 14, ет. 1, срещу 
Агенция за приватизация и следприватизационен 
контрол, София, ул. Врабча 23.

Първо търговско отделение, 2328/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
748/2014 по описа на Апелативен съд Варна, 
подадена от „Солар Енерджи 5“ – ЕООД, с уп-
равител Мирена Красимирова Великова чрез 
адвокат Милена Михайлова, София, ул. Събор-
на 3, ет. 2, ап. 4, срещу „Енерго – Про Мре-
жи“ – АД, с изпълнителни директори Михеил 
Боцвадзе, Радослав Георгиев Цветков, Петр 
Тесарж, Павел Ваня чрез адвокат Николай 
Банков, Варна, бул. Мария Луиза 21, ет. 2, и 
трета страна Комисия за енергийно и водно 
регулиране, София, бул. Дондуков 8 – 10.

Първо търговско отделение, 2385/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
74/2015 по описа на Окръжен съд Шумен, пода-
дена от „Дженерали застраховане“ – АД, София, 
бул. Княз Ал.Донуков 68, срещу Гаро Магърдич 
Ованесов чрез адвокат Димитър Димитров, 
Шумен, ул. Съединение 68, вх. Б, ет. 1, ап. 19.

Първо търговско отделение, 2754/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
364/2014 по описа на Апелативен съд Велико 
Търново, подадена от Николай Йорданов Кушев 
чрез адвокат Веска Волева, София, ул. Ала-
бин 50, вх. А, ет. 4, срещу „Юробанк Бълга-
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рия“ – АД, чрез адвокат Димитър Ковачев, 
София, ул. Хенрик Ибсен 15, ет. 6.

Първо търговско отделение, 3164/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
3618/2014 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „Вълканов и Миланов Ко“ – ООД, 
с управител Искрен Миланов Станков чрез 
адвокат Пламена Василева, София, ул. Проф. 
Н.Михайлов 7, вх. Б, ап. 2 , срещу „Ювен-
та – 3“ – ООД, с управител Андрей Иванов 
Петров чрез адвокат Игнат Недков, София, 
ул. Позитано 24, ет. 1.

Първо търговско отделение, 3624/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1374/2015 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Мариян Василев Иванов чрез адво-
кат Ивайло Костов, София, ул. Аксаков 7А, ет. 4, 
срещу „Буларко“ – АД, чрез адвокат Веселин 
Станчев, София, ул. Алабин 8, ет. 6, офис 5.

Първо търговско отделение, 1846/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
4960/2015 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „Българска телекомуникационна 
компания“ – АД, София, бул. Цариградско 
шосе 115И, срещу Комисия за защита на по-
требителите, София, пл. Славейков 4А.

НА 23.02.2017 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 2634/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
5/2016 по описа на Окръжен съд Пазарджик, 
подадена от Георги Йорданов Генков чрез ад-
вокат Евгения Бързанова, Пазарджик, ул. Иван 
Вазов 8, ет. 2, офис 11, срещу Николина Илиева 
Бикова чрез адвокат Румен Петков, Пазарджик, 
ул. Петко Машев, Офис център 1, ет. 2, офис 11.

Трето гражданско отделение, 60047/2016 
(47/2016 по описа на Второ търговско отделе-
ние), по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 4222/2015 по описа на Апелативен съд 
София, подадена от Петър Владимиров Кичев 
чрез адвокат Виолета Николова, София, ул. Граф 
Игнатиев 14, срещу ЗД „Бул Инс“ – АД, София, 
ул. Джеймс Баучер 87.

НА 27.02.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение

Трето гражданско отделение, 3328/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
852/2016 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Петромил Стоилов Сотиров чрез 
адвокат Генади Дишев, София, ул. Княз Бо-
рис І № 99, ет. 3, срещу Прокуратура на Репу-
блика България, София, бул. Витоша 2.

Трето гражданско отделение, 50246/2016 
(246/2016 по описа на Първо търговско отде-
ление), по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 982/2015 по описа на Апелативен 
съд София, подадена от „ЛЮК“ – АДСИЦ, с 
изпълнителен директор Борис Виденов Божилов 
чрез адвокат Тихомир Василев, София, ул. Граф 
Игнатиев 1, ет. 2, ап. 6, срещу „Обединена 
българска банка“ – АД, чрез адвокат Ясен 
Текемски, София, ул. Леге 10, ет. 5.

Трето гражданско отделение, 53664/2015 
(3664/2015 по описа на Второ търговско отде-
ление), по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 4537/2014 по описа на Апелативен 
съд София, подадена от „Бетапарк“ – ООД, чрез 
адвокат Жулиета Големанова, София, ул. Хан 
Аспарух 53, ет. 1, срещу „ЧЕЗ Разпределение 
България“ – АД, София, бул. Цариградско 
шосе 159, БенчМарк бизнес център.

Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 881/2014, по 

касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2324/2013 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Застрахователна компания „Лев 
Инс“ – АД, с изпълнителни директори Мария 
Масларова-Гъркова и Павел Димитров, Со-
фия, бул. Черни връх 51Д, срещу Олга Асенова 
Христова чрез адвокат Илия Башев, София, 
ж.к. Младост, бл. 16, ап. 25; Александър Светло-
заров Христов, София, ж.к. Христо Смирненски, 
бл. 002, вх. Е, ет. 6, ап. 107.

Първо търговско отделение, 2448/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
4214/2014 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „Енерджи“ – ЕООД, с управител 
Орлин Любомиров Неделчев чрез адвокат Нико-
лай Стойнов, София, бул. Мария-Луиза 19, ет. 1, 
офис 5; „Алфа – 65“ – ЕАД, с изпълнителен 
директор Александър Любомиров Неделчев чрез 
адвокат Николай Стойнов, София, бул. Мария-
Луиза 19, ет. 1, офис 5, срещу „Боляри“ – ЕАД, с 
изпълнителен директор Георги Ганчев Кристоф 
чрез адвокат Ивайло Николов, София, ул. Про-
фесор Фритьоф Нансен 37А, ет. 5.

Първо търговско отделение, 3133/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2668/2014 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „ДЗИ – Общо застраховане“ – ЕАД, 
с изпълнителен директор Недялко Димчев 
Чандъров чрез адвокат Димитър Михайлов, 
София, бул. Драган Цанков 23, вх. А, ет. 2, сре-
щу Веселина Георгиева Петкова чрез адвокат 
Яким Стоянов, София, ул. Позитано 9, вх. Б, 
ет. 6, офис 19.

Първо търговско отделение, 407/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
4210/2014 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „Трейсиз“ – ЕООД, в несъстоятел-
ност, с управител Венцислав Петков Павлов 
чрез адвокат Рая Николова, София, ул. Ца-
рибродска 144, ет. 3, ап. 6, срещу „Ти Би Ай 
Банк“ – ЕАД, с изпълнителни директори Цветан 
Петринин и Нора Петкова чрез адвокат Бисер 
Атанасов, София, бул. Джеймс Баучер 76, ет. 3; 
„Трейсиз“ – ЕООД, в несъстоятелност, със 
синдик Стоил Владимиров Моллов, София, 
бул. Цар Борис ІІІ № 126, ет. 1.

Първо търговско отделение, 572/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1732/2015 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „Нова Люблянска Банка“ – АД, 
чрез адвокат Андрей Вичев, София, бул. Княз 
Ал. Дондуков 13, ет. 2 , срещу „Ти Би Ай 
Банк“ – ЕАД, с изпълнителни директори Цветан 
Стефанов Петринин и Нора Иванова Петкова 
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чрез адвокат Жана Кисьова, София, бул. Евлоги 
и Христо Георгиеви 46, ет. 1, офис 1; „Манхатън 
груп“ – ЕООД, с управител Мария Лука чрез 
адвокат Деница Николова, София, ул. Върто-
по 150, ет. 1, офис 101.

Първо търговско отделение, 721/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1084/2015 по описа на Окръжен съд Стара Загора, 
подадена от „Автобусни превози Баня“ – ООД, 
с управител Иван Гунчев Кутев чрез адвокат 
Анелия Станчева, Казанлък, ул. Кирил и Мето-
дий 5, ет. 1, офис 7, срещу Община Павел баня 
чрез адвокат Вилиана Цонева, Стара Загора, 
ул. Цар Калоян 46.

НА 28.02.2017 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение

Първо гражданско отделение, 2591/2016, 
по касационна жалба срещу решението по 
гр. дело 6716/2014 по описа на Софийски град-
ски съд, подадена от Столична община, София, 
ул. Московска 33, срещу РПК „Младост“, София, 
ул. Врабча 14.

Първо гражданско отделение, 2766/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
787/2015 по описа на Окръжен съд Благоевград, 
подадена от Райна Владова Балдарева чрез адво-
кат Атанаска Богоева, Благоевград, ул. Арсени 
Костенцев 19; Бойка Владимирова Вълчева 
чрез адвокат Атанаска Богоева, Благоевград, 
ул. Арсени Костенцев 19, срещу Тинка Христова 
Стрехина чрез адвокат Бойка Стойчева, София, 
ж.к. Зона Б-5, бл. 8, вх. А, ап. 40.

Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 53459/2015 

(3459/2015 по описа на Второ търговско отде-
ление), по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 299/2015 по описа на Окръжен съд 
Пловдив, подадена от „Шоколина“ – ООД, с 
управител Андрей Калудов чрез адвокат Спас 
Ковачев, София, ул. Христо Станчев 8, срещу 
Градска потребителна кооперация „Наркооп“, 
Хисаря, ул. Д. Благоев 6.

Трето гражданско отделение, 2788/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
71/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от Станимир Станиславов Иванов чрез 
адвокат Станимир Методиев Ченалов, Стара 
Загора, ул. Димитър Наумов 70, офис Е, срещу 
Прокуратура на Република България, София, 
бул. Витоша 2, ет. 4; Областна дирекция на МВР 
Стара Загора, ул. Граф Николай Игнатиев 16.

Трето гражданско отделение, 2924/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
63/2016 по описа на Окръжен съд Варна, по-
дадена от Красимир Драганов Димитров чрез 
адвокат Младен Попов, Варна, ул. Панагюри-
ще 6, ет. 2, срещу „Рубикон инженеринг“ – ЕАД, 
чрез адвокат Иван Кръстев, Варна, бул. Осми 
приморски полк 57А.

Трето гражданско отделение, 3010/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
152/2016 по описа на Окръжен съд Русе, по-
дадена от Гален Иванов Кутов чрез адвокат 
Кирил Дончев, Русе, ул. Хан Аспарух 31, ет. 3, 
срещу „Лубрика“ – ООД, чрез адвокат Анатоли 
Станев, Русе, бул. България 125А.

Трето гражданско отделение, 3210/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
17/2016 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от Живко Димитров Дянков чрез 
адвокат Тихомир Божинов, Пловдив, бул. Цар 
Борис Трети Обединител 33, ап. 9, срещу „Юро-
банк България“ – АД, София, ул. Околовръстен 
път 260, ет. 5, ап. 9.

Трето гражданско отделение, 3333/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
117/2016 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Петър Тихомиров Кунински чрез 
адвокат Светла Генова, Враца, ул. Лукашов 10, 
ет. 3, офис 311, срещу Прокуратура на Република 
България, София, бул. Витоша 2.

Трето гражданско отделение, 5067/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
1427/2016 по описа на Висш адвокатски съвет, 
подадена от Дияна Благоева Атанасова, Благоев- 
град, ул. Тодор Александров 26, вх. Б, ет. 2, 
срещу Висш адвокатски съвет, София, ул. Цар 
Калоян 1А.

Трето гражданско отделение, 60126/2016 
(126/2016 по описа на Второ търговско отде-
ление), по касационна жалба срещу решението 
по гр. дело 686/2016 по описа на Апелативен 
съд София, подадена от Азизе Рамадан Юсеин 
чрез адвокат Павел Смолички, София, ул. По-
зитано 9, вх. А, ет. 3, офис 9; Гюнай Юсеин 
Изет чрез адвокат Павел Смолички, София, 
ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3, офис 9; Седрие 
Юсеин Юмер чрез адвокат Павел Смолички, 
София, ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3, офис 9; 
Семра Юсеин Мюмюн чрез адвокат Павел 
Смолички, София, ул. Позитано 9, вх. А, ет. 3, 
офис 9, срещу Застрахователна компания „Лев 
Инс“ – АД, София, бул. Черни връх 51Д.

Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 89/2016, по каса-

ционна жалба срещу решението по гр. дело 
160/2015 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от „Холидей Шоп“ – ООД, чрез адвокат 
Георги Стефанов Стефанов, Варна, ул. Преслав 
2, ет. 1, срещу „УниКредит Лизинг“ – ЕАД, 
чрез адвокат Стоян Георгиев Атанасов, София, 
ул. Сердика 23.

Второ търговско отделение, 598/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
2129/2015 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Георги Панайотов Захов чрез адво-
кат Петя Керанова, Казанлък, ул. Славянска 6, 
офис 10; Верка Александрова Димитрова чрез 
адвокат Петя Керанова, Казанлък, ул. Сла-
вянска 6, офис 10, срещу Гаранционен фонд, 
София, ул. Граф Игнатиев 2; Младен Малинов 
Караилиев чрез адвокат Димитър Баров, София, 
ул. Цар Асен 2, вх. Б, ет. 2.

Второ търговско отделение, 2095/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
62/2016 по описа на Апелативен съд Велико Тър-
ново, подадена от „Алфа Банк“ А. Е., Гърция, 
адвокат Павел Цанов чрез Павел Цанов, София, 
ул. Бистрица 5, срещу „Медиком“ – ЕООД, чрез 
адвокат Стоян Славчев, София, ул. Лавеле 19, 
ет. 4, офис 2.
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НА 28.02.2017 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение

Второ търговско отделение, 3584/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
4480/2014 по описа на Апелативен съд София, 
подадена от Венцислав Атанасов Великов чрез 
адвокат Николай Димитров, София, ул. Христо 
Белчев 2, четвърти полуетаж, офис 4; Магдалена 
Атанасова Раданова, срещу „ЗАД Алианц – Бъл-
гария“ – АД, с изпълнителни директори Атанас 
Юруков и Максим Сираков, София, бул. Княз 
Дондуков 59, и трета страна Райна Стоянова 
Димитрова, Добрич, ж.к. Балик, бл. 51, вх. Н, 
ап. 13.

Второ търговско отделение, 3631/2015, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
282/2015 по описа на Апелативен съд Пловдив, 
подадена от „Автогара Хасково“ – ЕООД, чрез 
адвокат Митко Цветков, Хасково, ул. Преслав 
24, партер, срещу Мариана Стратева Петрова 
чрез адвокат Иван Петев Демерджиев, Пловдив, 
ул. Хъшовска 5, ет. 3.

Второ търговско отделение, 307/2016, по 
касационна жалба срещу решението по гр. дело 
4923/2014 по описа на Апелативен съд София, по-
дадена от Пол Робърт Смит чрез адвокат Стефан 
Стефанов Стефанов, София, бул. Цар Освободи-
тел 23, срещу „Смартпартнерс – БГ“ – ЕООД, 
чрез адвокат Велислава Петрова Кирилова, 
София, бул. Черни връх 1 – 3, ет. 1, офис 2.
10239 

Административният съд – Благоевград, на 
основание чл. 185 и сл. във връзка с чл. 16, 
ал. 1, т. 1 АПК съобщава, че по протест от про-
курор от Окръжна прокуратура – Благоевград, 
с който са оспорени като незаконосъобразни 
чл. 16, ал. 2, т. 2, чл. 19, ал. 1 и 2, чл. 20, ал. 1 
и чл. 20, ал. 2, т. 4 от Наредба № 6 за реда и 
условията за поставяне на преместваемите 
обекти на територията на община Гоце Делчев, 
приета с Решение № 321 по протокол № 33 от 
2002 г. на Общинския съвет – гр. Гоце Делчев, 
е образувано адм. дело № 464/2016 г. по описа 
на съда и е насрочено за разглеждане в откри-
то съдебно заседание на 27.01.2017 г. в 10,30 ч.
10163

Административният съд – Варна, ХVІІ със-
тав, призовава Райна Желева, Живка Петрова 
Атанасова, Стефан Неделчев Йовев, Николай 
Борисов Николов и Георги Тодоров Ковачев 
като заинтересовани страни по касационно 
административно дело № 2357/2015 г. по описа 
на Административния съд – Варна, ХVІІ със-
тав, за открито съдебно заседание, насрочено 
за 2.02.2017 г. от 14,45 ч., образувано по: каса-
ционна жалба с вх. № 12763 от 22.08.2016 г. на 
Таня Златкова Денчева; касационна жалба с 
вх. № 12764 от 22.08.2016 г. на областния управи-
тел на област с административен център Варна; 
касационна жалба с вх. № 12766 от 22.08.2016 г. 
на Марийка Лазарова Илиева, Златка Танева 
Брумунд, Миглена Танева Йовкова, Валя Сто-
янова Папазова, Бисерка Стоянова Стойкова, 
срещу решение № 1110 от 22.03.2016 г. по гр. д. 
№ 18340/2013 г. на Районния съд – Варна, 
Х състав. Заинтересованите страни да посочат 

съдебен адрес в страната, в противен случай 
делото ще се гледа при условията на чл. 48, 
ал. 1 ГПК във връзка с чл. 144 АПК.
10214

Административният съд – Велико Търново, 
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че 
е постъпил протест от Районна прокурату-
ра – Павликени, против чл. 12, ал. 2 от Наред-
бата за рекламна дейност на територията на 
община Сухиндол, приета с Решение № 160 от 
12.12.2005 г. на Общинския съвет – гр. Сухин-
дол, за което е образувано адм. д. № 739/2016 г. 
по описа на Административния съд – Велико 
Търново. Съдебното заседание е насрочено за 
20.01.2017 г. от 10 ч.
10212

Административният съд – Добрич, на основа-
ние чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК 
съобщава, че е постъпил протест от прокурор 
в Окръжна прокуратура – Добрич, на Наредба 
№ 1 за осигуряване на обществения ред, поддър-
жането и опазването на общинската собственост 
и околната среда, приета с решение № 50.1 от 
20.09.2011 г. на Общинския съвет – Добрички, в 
частта на чл. 3, ал. 4 във връзка с ал. 3 на същия 
член, свързана с налагането на наказание глоба 
в размер от 20 до 100 лв. На основание чл. 189, 
ал. 2 АПК всеки, който има правен интерес, 
може да се присъедини към оспорването или да 
встъпи като страна наред с административния 
орган до началото на устните състезания при 
всяко положение на делото, без да има право 
да иска повтаряне на извършени процесуални 
действия. По протеста е образувано адм. дело 
№ 606/2016 г. по описа на Aдминистративния 
съд – Добрич.
10171

Административният съд – Силистра, на ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК 
съобщава, че е постъпило оспорване от зам. ок-
ръжен прокурор при Окръжна прокуратура – Си-
листра, на чл. 35, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 32, 
т. 7 от Наредба № 1 за поддържане и опазване 
на обществения ред, чистотата и общественото 
имущество на територията на община Тутра-
кан, по което е образувано адм. дело № 165 по 
описа на Административния съд – Силистра, 
за 2016 г., насрочено за 8.02.2017 г. от 10,30 ч.
10170

Административният съд – Смолян, на ос-
нование чл. 181, ал. 1 и 2 АПК обявява, че е 
образувано административно дело № 263/2016 г. 
по описа на Административния съд – Смолян, 
по протест от Вихра Милкова Къдринска – ра-
йонен прокурор при Районна прокуратура 
(РП) – Чепеларе, срещу разпоредбата на чл. 67, 
ал. 2 във връзка с чл. 24, т. 2 от Наредба № 1 
за поддържане и опазване на обществения 
ред, чистотата и общественото имущество на 
територията на Община Чепеларе и ал. 4, 5, 6 
и 7 към чл. 32 от Наредба № 1 за поддържане 
и опазване на обществения ред, чистотата и 
общественото имущество на територията на 
община Чепеларе, приети с Решение № 210 от 
28.09.2016 г. на Общинския съвет – гр. Чепеларе, 
насрочено за 18.01.2017 г. от 13,30 ч.
10164
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Добричкият районен съд, гражданска ко-
легия, ІV състав, уведомява Сами Шимшек, 
гражданин на Република Турция, роден на 
7.03.1974 г., без заявен постоянен и настоящ 
адрес в Република България, че има качеството 
на ответник по гр. д. № 2475/2016 г. по описа 
на съда, образувано по предявен от Севдегюл 
Демирова Ибрямова иск с правно основание 
чл. 127а СК и му указва, че в двуседмичен срок 
от обнародване на съобщението в „Държавен 
вестник“ следва да се яви в канцеларията на 
Добричкия районен съд за връчване на съоб-
щение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба, 
приложенията и уточняващите молби към нея. 
Ответникът да посочи съдебен адрес, в проти-
вен случай делото ще се гледа при условията 
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
10165

Пловдивският районен съд, ХVІ граждански 
състав, съобщава на Фабиен Шарл Рене Граф, 
роден на 12.12.1970 г. в чужбина, с неизвестен 
адрес, че е ответник по гр. д. № 14064/2016 г. 
по описа на ПРС, ХVІ гр. състав, образувано по 
искова молба за прогласяване на недействителна 
по отношение на ищеца покупко-продажба на 
три недвижими имота. Указва, че ответникът 
Фабиен Шарл Рене Граф следва да се яви в 
деловодството на Пловдивския районен съд, 
ХVІ гр. състав, в едноседмичен срок от обна-
родването в „Държавен вестник“, за да получи 
препис от исковата молба и приложенията за 
писмен отговор в едномесечен срок от полу-
чаването им съгласно чл. 131, ал. 1 ГПК, тъй 
като в противен случай ще му бъде назначен 
особен представител по делото. 
10166

Първомайският районен съд, втори съдебен 
състав, призовава Денка Иванова Грушевска 
с постоянен адрес гр. Несебър, бл. 56, ет. 1, 
ап. 3, на който в продължение на повече от 
месец не е могла да бъде призована, да се яви 
в съда 22.02.2017 г. в 10 ч. като ответница по 
ч.гр.д. № 94/2016 г., заведено от Танка Василева 
Атанасова от с Градина, община Първомай, 
област Пловдив, ул. Александър Стамболийски 
29, за да посочи съдебен адрес, в противен 
случай делото ще се гледа при условията на 
чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
10213

Силистренският районен съд призовава 
Хакан Ишлер, роден на 20.02.1974 г. в Репуб- 
лика Турция, да се яви в Съдебната палата – 
Силистра, на 13.02.2017 г. в 15 ч. за връчване 
на искова молба с вх. № 9070 от 18.11.2016 г. с 
приложените към нея доказателства ведно със 
съобщението по чл. 131 ГПК в качеството на 
ответник по гр. д. № 1740/2016 г. по описа на 
Силистренския районен съд, предявена от Сев-
далина Миткова Ишлер от с. Голеш, ул. Седма 
№ 10, за развод на основание чл. 49, ал. 1 СК. 
Ответникът следва да посочи съдебен адрес в 
страната, в противен случай делото ще се гледа 
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
10211

Бургаският окръжен съд на основание чл. 76 
ЗОПДНПИ обявява, че е образувано гр.д. 
№ 1270/2016 г. по описа на съда по постъпила 
на 1.08.2016 г. искова молба на Комисията за 
отнемане на незаконно придобито имущество 
с правно основание чл. 74 ЗОПДНПИ против 
ответниците Николай Ценов Тодоров и Юли-
яна Иванова Тодорова, и двамата от Видин, 
за отнемане в полза на държавата на следното 
имущество на обща стойност 2 231 070,84 лв.:

1. Сумата 5000 лв., представляваща рав-
ностойността на апортна вноска в „Джу-
лия – 2007“ – ЕООД, с ЕИК 105583974.

2. Самостоятелен обект в сграда, който е с 
кадастрален идентификатор 10971.501.166.1.8, с 
предназначение – жилище, апартамент с площ 
99,65 кв. м, с адрес: Видин, ул. Баба Вида 25, 
ет. 3 – апартамент № 8 (среден), състоящ се от 
три стаи, кухня и сервизни помещения, ведно с 
прилежащото му избено помещение № 29 със за-
строена площ 23,59 кв. м, прилежащите идеални 
части от общите части на сградата, равняващи 
се на 3,508 кв. м, както и също толкова идеал-
ни части от правото на строеж върху мястото, 
при съседи на апартамента: отляво – ап. № 7 на 
Любен Добрев, отдясно – ап. № 9, отгоре – № 11 
на Тошо Тошев, и отдолу – ап. № 5 на Аврам 
Ганчев, при съседи на избеното помещение: 
коридор, мазе № 28 и външна стена на сградата. 

3. Самостоятелен обект в сграда, който е с 
кадастрален идентификатор 51500.505.397.1.342, с 
предназначение – жилище, апартамент, с площ 
84 кв. м, намиращ се в Несебър, Хотелски ком-
плекс „Роял Гардън“ (Роял Бийч), вх. А, ет. 6, 
ап. 605, състоящ се от всекидневна с кухня, 
две спални, баня с тоалетна и две тераси, при 
граници: самостоятелни обекти с идентифи-
катори: 51500.505.397.1.341; 51500.505.397.1.343; 
51500.505.397.1.269; 51500.505.397.1.408, ведно с 
0,12 % идеални части от сградата, които иде-
ални части се равняват на 15,13 кв. м, както 
и съответните идеални части от правото на 
строеж върху поземления имот, върху който е 
построена сградата.

4. Сумата 13 300 лв., представляваща стой-
ността, получена при продажбата на нива 
60,400 дка, ЕКАТТЕ 46320, съставляваща имот 
№ 010110, в землището с. Мали Дреновец, община 
Димово, област Видин, местността Падината.

5. Сумата 36 000 лв., представляваща стой-
ността, получена при продажбата на широко-
листна гора 80 дка, съставляваща имот № 244152 
в землището с. Раяновци, община Белоградчик, 
област Видин, в местността Топляк.

6. Сумата 3700 лв., представляваща стойност-
та, получена при продажбата на лек автомобил, 
марка „Фолксваген“, модел „Транспортер“, с рег. 
№ ВН0447 ВТ, рама № WV2ZZZ70ZRH130564.

7. Сумата 4900 лв., представляваща стойност-
та, получена при продажбата на лек автомобил, 
марка „Ауди“, модел „А4“ с рег. № ВН9000ВН, 
рама № WAUZZZ8DZSA014260.

8. Сумата 35 000 лв., представляваща стой-
ността, получена при продажбата на лек автомо-
бил, марка „Санг Йонг“, модел „Рекстон“ с рег. 
ДК № ВН 5551 ВА, рама № KPTG0B1FS6P221760.
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9. Сумата 105 200 лв., представляваща стой-
ността, получена при продажбата на лек автомо-
бил, марка „Мерцедес“, модел „МЛ 280 ЦД“, с рег. 
ДК № ВН 7777 ВМ, рама № WDC1641201A318497.

10. Сумата 697 лв., представляваща равно- 
стойността на преводи с неустановено правно 
основание, извършени от трети лица през 2013 г. 
по сметка с IBAN BG83UNCR96602022208917, 
открита на името на ответницата в „УниКредит 
Булбанк“ – АД.

11. Сумата 17 005 лв., представляваща рав-
ностойността на превод с неустановено правно 
основание, извършен през 2006 г. от „Сиенит 
Инвест“ – ООД, по сметка с IBAN BG 46 UNCR 
76301076561866, открита на името на ответницата 
в „УниКредит Булбанк“ – АД.

12. Сумата 34 950 лв., представляваща рав-
ностойността на преводи с неустановено правно 
основание, извършени през 2006 г. от трети лица 
по сметка с IBAN BG 46 UNCR 76301076561866, 
открита на името на ответницата в „УниКредит 
Булбанк“ – АД.

13. Сумата 43 000 лв., представляваща рав-
ностойността на преводи с неустановено прав-
но основание, извършени през 2006 г. от „Боб 
Тони“ – ООД, с ЕИК 120550045, по сметка с IBAN 
BG 46 UNCR 76301076561866, открита на името 
на ответницата в „УниКредит Булбанк“ – АД.

14. Сумата 6600 лв., представляваща равно- 
стойността на извършена през 2008 г. от страна 
на ответницата вноска по сметка с IBAN BG 46 
UNCR 76301076561866.

15. Сумата 26 000 лв., представляваща рав-
ностойността на преводи с неустановено правно 
основание, извършени през 2008 г. от трети лица 
по сметка с IBAN BG 46 UNCR 76301076561866, 
открита на името на ответницата в „УниКредит 
Булбанк“ – АД.

16. Сумата 4800 лв., внесена от ответницата 
Юлияна Тодорова като депозит за участие в търг 
по сметка с IBAN BG 46 UNCR 76301076561866, 
открита на името на ответницата в „УниКредит 
Булбанк“ – АД. 

17. Сумата 125 173,12 лв., представляваща 
равностойността на касови вноски в евро, на-
правени от ответницата през 2007 г. и постъпили 
по сметка IBAN BG62 UNCR 76301476098273.

18. Сумата 1955,83 лв., представляваща рав-
ностойността на касови вноски в евро, направе-
ни от ответницата през 2007 г. и постъпили по 
депозитна сметка BG96UNCR 70002500545240. 

19. Сумата 2527 лв., представляваща равно- 
стойността на направени от ответницата през 
2014 г. погасителни вноски по договор за кре-
дит № SPEL-10256591, сключен с „БНП Париба 
Пърсънъл Файненс“ – ЕАД. 

20. Сумата 3381 лв., представляваща равно- 
стойността на направени от ответницата през 
2014 г. погасителни вноски по договор за кре-
дит № CASH-10487421, сключен с „БНП Париба 
Пърсънъл Файненс“ – ЕАД. 

21. Сумата 30 лв., внесени на каса от от-
ветницата през 2014 г. по открита на ней-
но име картова (кредитна) сметка с IBAN 
BG67ВUІN95611000445760 в „Алианц Банк Бъл-
гария“ – АД.

22. Сумата 4005 лв., представляваща рав-
ностойността на направени от ответника през 
2010 г. по разплащателна сметка № 16158682 в 
Банка „ДСК“ – ЕАД, погасителни вноски по 
договор за кредит.

23. Сумата 3558,51 лв., представляваща рав-
ностойността на направени от ответницата през 
2010 г. по разплащателна сметка № 3025892 в 
Банка „ДСК“ – ЕАД, погасителни вноски по 
договор за кредит от 2.04.2009 г.

24. Сумата 7415,88 лв., представляващи рав-
ностойността на 3783,61 евро – направени от 
ответника през 2014 г. погасителни вноски по 
сметка № 53259780190423801001 в „Търговска 
банка Д“ – АД, по договор за кредит.

25. Сумата 18 940 лв., представляваща рав-
ностойността на направени от ответника касови 
погасителни вноски, от които 12 550 лв. – през 
2010 г., и 6390 лв. – през 2014 г., по разплащател-
на сметка с IBAN BG35CREX 92601011522101 в 
„Токуда Банк“ – АД, по договор за банков кредит 
„Токуда Стандарт“ № 055-113-005 от 27.10.2008 г.

26. Сумата 15 000 лв., представляваща рав-
ностойността на направени от ответника касови 
погасителни вноски през 2008 г. по разплаща-
телна сметка с IBAN BG62CREX92601011522100 
в „Токуда Банк“ – АД, по договор за банков 
кредит, усвоен на 1.11.2007 г.

27. Сумата 1500,41 лв., представляваща рав-
ностойността на направени от ответника касови 
погасителни вноски, от които 750,41 лв. –  през 
2008 г., и 750 лв. – през 2010 г., по договор за 
банков кредит – овърдрафт № 055-103-009 от 
6.08.2008 г., сключен с „Токуда Банк“ – АД. 

28. Сумата 1 579 500 лв., представляваща 
равностойността на превод с неустановено 
правно основание, извършен на 19.11.2007 г. от 
„Интер Капитал Инвест Център“ – ЕООД, с 
ЕИК 105588035 по разплащателна сметка с IBAN 
BG12CREX92601011522100, открита на името 
на ответницата в „Токуда Банк“ – АД, заедно 
с лихви, начислени по посочената сметка през 
2007 г. и 2008 г. в размер 662,92 лв.

29. Сумата 11 442,29 лв., представляваща 
равностойността на 5850,35 евро – лихви по депо-
зитна сметка с IBAN BG91CREX 92601411552100, 
открита на името на ответницата в „Токуда 
Банк“ – АД, начислени за периода 2007 г. – 2009 г. 
върху главницата по депозита в размер 500 000 
евро.

Делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 6.04.2017 г. от 13 ч.

В двумесечен срок от обнародването в „Дър-
жавен вестник“ на настоящото обявление третите 
заинтересовани лица, които заявяват самосто-
ятелни права върху имуществото, предмет на 
делото, могат да встъпят в процеса, като предя-
вят иск пред Бургаския окръжен съд като първа 
инстанция по настоящото дело.
10252

Софийският градски съд, търговско отделение, 
VI-16 състав, т.д. № 8515/2016 г., на основание 
чл. 679 ТЗ призовава кредиторите на „Юропиън 
Ленд“ – ООД, ЕИК 175138283, да се явят в откри-
то съдебно заседание на 10.01.2017 г. от 13,30 ч. 
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по т.д. № 8515/2016 г. по описа на Софийския 
градски съд, търговско отделение, VI-16 състав, 
образувано по искане на „Интерасет Дивелоп-
мент“ – ЕООД, на основание чл. 679 ТЗ за отмяна 
на решенията на събрание на кредиторите на 
„Юропиън Ленд“ – ООД, ЕИК 175138283, по т.д. 
№ 5829/2015 г., проведено на 8.11.2016 г. Заседа-
нието ще се проведе в Софийския градски съд, 
София, бул. Витоша 2.
10333 

Софийският градски съд на основание 
чл. 17, ал. 1, т. 8 ЗПП вписва промени по ф.д. 
№ 2274/1990 г. за политическа партия с наиме-
нование „БЪЛГАРСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ“, 
както следва: Вписва нов състав на членовете 
на Постоянното присъствие на БЗНС: Даниела 
Таринска-Хаджикова, Димитър Любомиров 
Петков, Пламен Величков Кръстев, Александър 
Тодоров Христов, Цветанка Андреева Андреева, 
Таня Иванова Бушева, Николай Нанков Ненчев 
в качеството му на председател на БЗНС. Пар-
тията се представлява от председателя на БЗНС 
Николай Нанков Ненчев.
10332

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

20. – Управителният съвет на сдружение 
„Мото Клуб Велика България“ – София, на ос-
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ във връзка с чл. 16, ал. 1 
от устава на сдружението свиква общо събрание 
на сдружение „Мото Клуб Велика България“ на 
23.01.2017 г. в 13 ч. в седалището на сдружението: 
София, ж.к. Люлин, бл. 06, вх. Б, ет. 10, ап. 57, 
със следния дневен ред: 1. приемане на Христо 
Маринов Динков; Огнян Атанасов Благоев; Ивай-
ло Атанасов Иванов; Георги Христов Коларов; 
Маргарита Петрова Янкулова; 2. освобождаване 
на Александър Михайлов Иванов; Красимир 
Димитров Димитров; Ивайло Христов Гуглев; 
Михаил Карамфилов Марков; Йордан Петьов 
Кепенеров като членове на сдружението; 3. 
промяна в адреса на управление; 4. приемане 
на нов устав; 5. други.
10372

249. – Управителният съвет на Българска-
та федерация по модерен петобой – София, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 17 от устава на 
федерацията свиква редовно годишно отчетно-
изборно общо събрание на БФМП на 31.01.2017 г. 
в 11 ч. в сградата на Министерството на физи-
ческото възпитание и спорта, София, бул. Васил 
Левски 75, в заседателната зала, ет. 5, при следния 
дневен ред: 1. отчет на председателя на УС за 
дейността на БФМП през 2016 г.; 2. финансов 
отчет за дейността на БФМП за 2016 г.; 3. прие-
мане на проектобюджет и план за дейността на  
БФМП през 2017 г.; 4. приемане на Наредба за 
провеждане на държавни първенства през 2017 г.; 
5. приемане на промени в управителния съвет на 
БФМП; 6. приемане на промени по Правилник 
за условията и реда на трансфер и преотстъпване 
на състезателни права за спортистите, картоте-
кирани в БФМП; 7. разни. При липса на кворум 
за провеждане на събранието в оповестения час 

на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава 
на федерацията събранието ще се проведе в 
12 ч. на същото място и при същия дневен ред 
и ще се счита за редовно проведено независимо 
от броя на явилите се членове. Управителният 
съвет указва на членовете си, че същите следва 
да се легитимират за участие в общото събрание 
с надлежно издадени удостоверения за актуално 
състояние от съответния регистрационен съд 
по седалището на съответния клуб – член на 
БФМП. За участие в общото събрание членовете 
на БФМП следва да се представляват от закон-
ните си органи на представителна власт или от 
нарочно упълномощени за целта на събранието 
лица, притежаващи нарочни, нотариално заве-
рени пълномощни.
10243

41. – Управителният съвет на сдружение 
„Клуб модерен петобой, фехтовка – шпага 
Славия“ – София, на основание чл. 26, ал. 3 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на членовете 
на 20.02.2017 г. в 18 ч. в София, ул. Коломан 1,  
заседателната зала на ОСК „Славия“, ет. 2, при 
следния дневен ред: 1. избор на нов управителен 
съвет и нов председател; 2. отчет на изминалата 
спортно-състезателна година; 3. разни. Поканват 
се всички членове да присъстват лично или чрез 
изрично упълномощени представители. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден в 19 ч., на 
същото място и при същия дневен ред независимо 
от броя на присъстващите членове. Писмените 
материали ще са на разположение на членовете 
в седалището на клуба.
10156

1. – Управителният съвет на Гребен клуб 
„Армеец“ – София, на основание чл. 27, ал. 2 от 
устава и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на членовете на 24.02.2017 г. в 19 ч. в София, На-
ционална гребна база „Панчарево“, при следния 
дневен ред: 1. отчет на управителния съвет за 
дейността на ГК „Армеец“ за 2014, 2015 и 2016 г.; 
2. финансов отчет за дейността на клуба за 2014, 
2015 и 2016 г.; 3. приемане на бюджет на клуба за 
2015, 2016 и 2017 г.; 4. избор на нов управителен 
съвет; 5. избор на председател на управителния 
съвет. При лиса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
20 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10085 

5. – Управителният съвет на Национална 
асоциация „ХоРеКа“ – София, на основание 
чл. 26, ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо от-
четно събрание на асоциацията на 25.02.2017 г. 
в 10,30 ч. в София, ул. Света София 8, ет. 2, 
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността 
на Национална асоциация „ХоРеКа“ за 2016 г.; 
2. отчет на контролния съвет на асоциацията за 
същия период; 3. освобождаване от отговорност 
членовете на УС за дейността им през 2016 г.; 
4. приемане на нови членове в Национална асо-
циация „ХоРеКа“; 5. приемане на бюджета на 
НА „ХоРеКа“ за 2017 г.; 6. съвместни участия в 
предстоящи изложения; 7. общи и оперативни 
въпроси. При липса на кворум на основание 
чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе 
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същия ден в 11,30 ч., на същото място и при 
същия дневен ред и ще се счита за редовно 
независимо от броя на присъстващите членове.
10083 

22. – Съветът на нотариусите на Нотариална-
та 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 № 13 от 26.11.2016 г. 
от редовно заседание на Съвета на нотариусите 
свиква редовно общо събрание на Нотариалната 
камара на 25 и 26.02.2017 г. в 10 ч. в зала „ЕФЕ“ 
на хотел „Маринела“ в София, при следния 
дневен ред: 1. отчет на Съвета на нотариусите, 
Контролния съвет и Дисциплинарната комисия 
на Нотариалната камара за 2016 г.; 2. определяне 
минималния размер на застрахователната сума 
по чл. 30 ЗННД с оглед на изискванията на глава 
четиридесет и пета от Кодекса за застраховане-
то; 3. определяне размера на задължителните 
встъпителни, годишни и допълнителни вноски 
на нотариусите; 4. обсъждане и приемане на 
бюджета на Нотариалната камара за 2017 г.; 5. 
разни. Регистрацията ще започне на 25.02.2017 г. 
в 8,30 ч.
10013

31. – Управителният съвет на сдружение „На-
ционална асоциация на общинските служители в 
България“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ 
свиква по своя инициатива общо събрание на 
членовете на сдружението на 1.03.2017 г. в 16 ч. 
в София, бул. Княз Ал. Дондуков 53, ап. 13, при 
следния дневен ред: 1. приемане на отчет за 
дейността на сдружението за 2015 и 2016 г.; 2. 
приемане на отчет за дейността на управителния 
съвет на сдружението за 2015 и 2016 г.; 3. приема-
не на финансов отчет на сдружението за 2015 и 
2016 г.; 4. приемане на бюджета на сдружението 
за 2017 г.; 5. освобождаване на членовете и на 
председателя на управителния съвет на сдруже-
нието от длъжност и от отговорност, избор и 
назначаване на нови членове и нов председател 
на управителния съвет на сдружението; 6. про-
мяна на адреса на управление на сдружението; 7. 
приемане на промени в устава на сдружението; 8. 
разни. Канят се всички членове на сдружението 
или упълномощените им представители да участ-
ват. При липса на кворум на основание чл. 27 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
17 ч., на същото място и при същия дневен ред.
10082

7. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Училищно настоятелство към 
Национална гимназия за хуманитарни науки и 
изкуства „Константин Преславски“ – Варна, на 
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 

на 27.02.2017 г. в 17,30 ч. във Варна, ул. Атанас 
Георгиев 20, в сградата на НГХНИ „Константин 
Преславски“ – Варна, при следния дневен ред: 1. 
отчет за дейността на настоятелството; 2. прие-
мане и освобождаване на членове на настоятел-
ството; 3. вземане на решение за освобождаване 
на членовете на управителния съвет; 4. избор на 
управителен съвет; 5. изменения и допълнения в 
устава на настоятелството; 6. разни. При липса на 
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието 
ще се проведе същия ден в 18,30 ч. на същото 
място и при същия дневен ред и ще се счита за 
редовно независимо от броя на присъстващите.
10180

13. – Училищното настоятелство на СНЦ 
„Училищно настоятелство при ОУ „Христо 
Смирненски“ – Карнобат, на основание чл. 26 
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 9.03.2017 г. 
в 18 ч. в сградата на ОУ „Христо Смирненски“ 
при следния дневен ред: 1. освобождаване на 
членовете на сдружението и приемане на нови 
членове; 2. приемане на нов устав на сдружени-
ето; 3. освобождаване на ръководните членове 
на училищното настоятелство и на ревизионната 
комисия и избор на нови. При липса на кворум 
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието се 
отлага с един час по-късно на същото място и 
при същия дневен ред.
10145

123. – Адвокатският съвет на Адвокатската 
колегия – Монтана, на основание чл. 81, ал. 2 от 
Закона за адвокатурата свиква редовно годишно 
събрание на колегията на 28.01.2017 г. в 10 ч. в 
Монтана, хотел „Огоста“, конферентната зала, 
при следния дневен ред: 1. отчет за дейността на 
САК за 2016 г. и вземане на решения; 2. отчет 
на контролния съвет за 2016 г. и вземане на ре-
шение; 3. отчет за работата на дисциплинарния 
съд; 4. приемане на бюджет на АС за 2017 г.; 
5. избор на делегати за общото събрание на 
адвокатите в страната; 6. въпроси, включени в 
дневния ред на основание чл. 81, ал. 3 от Закона 
за адвокатурата.
10254

56. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Наука и развитие“ – Плевен, 
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо съ-
брание на сдружението на 20.02.2017 г. в 16 ч. в 
Плевен, ул. Свети Сава 4, при следния дневен 
ред: 1. освобождаване на член на управителния 
съвет по постъпила молба; 2. приемане на нов 
член на управителния съвет; 3. избор на упра-
вителен съвет на сдружението; 4. разни. При 
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден в 17 ч., на 
същото място и при същия дневен ред.
10071

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, факс 939-36-74, 981-17-11
e-mail: DVest@parliament.bg, rumen@parliament.bg. 

Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg 
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:

BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: „Алианс принт“ – ЕООД, София 1592, ул. Илия Бешков 3

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900


