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ЗАКОН
за защита на търговската тайна

Г л а в а  п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет
Чл. 1. Този закон урежда условията и реда 

за защита от неправомерно придобиване, из-
ползване и разкриване на търговска тайна, 
осъществявана по съдебен път в производство 
по граждански дела.

Ограничения
Чл. 2. (1) Този закон не се прилага по 

отношение на: 
1. правото на свободно изразяване на 

мнение и правото на информация съгласно 
Хартата на основните права на Европейския 
съюз (ОВ, C 326/391 от 26 октомври 2012 г.), 
включително зачитайки свободата и плура-
лизма на медиите;

2. разкриването на търговска тайна от 
нейния притежател, когато съгласно правото 
на Европейския съюз или българското зако-

Министерство  
на вътрешните  

работи

	Наредба	за	изменение	и	допълнение	на	
Наредба	 №	8121з-920	 от	 2017	г.	 за	 ус-
ловията	и	реда	за	изплащане	на	обез-
щетенията	по	 глава	единадесета	от	
Закона	 за	 Министерството	 на	 вът	-
решните	работи	 16

Национална  
здравноосигурителна каса

	Условия и ред	за	сключване	на	дого-
вори	за	отпускане	и	заплащане	на	ле-
карствени	продукти	по	чл.	262,	ал.	6,	
т.	1	от	Закона	за	лекарствените	про-
дукти	в	хуманната	медицина,	на	ме-
дицински	изделия	и	на	диетични	храни	
за	специални	медицински	цели,	запла-
щани	напълно	или	частично	от	НЗОК	 17

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

нодателство такова разкриване е от общест-
вен интерес и е необходимо за упражняване 
правомощията на държавни органи;

3. разкриването на търговска тайна от 
институциите и от органите на Европейския 
съюз или от органите на държавите членки, 
когато им е била предоставена от предприятие 
съгласно правото на Европейския съюз или 
националното законодателство за упражнява-
не на техните правомощия и разкриването е 
задължително или допустимо съгласно пра-
вото на Европейския съюз или националното 
законодателство; 

4. независимостта на синдикалните орга-
низации и организациите на работодателите и 
правото им да сключват колективни трудови 
договори съгласно правото на Европейския 
съюз или българското законодателство.

(2) Този закон не може да се прилага като 
основание за ограничаване движението на 
работниците или служителите, като не следва: 

1. да ограничава работниците или служи-
телите да използват информация, която не е 
търговска тайна по смисъла на този закон;

2. да ограничава работниците или служи-
телите да използват опита и уменията, при-
добити добросъвестно в процеса на работа;

3. да налага допълнителни ограничения 
на работниците или служителите чрез тру-
довите им договори, извън тези, които са в 
съответствие с правото на Европейския съюз 
или българското законодателство.

(3) Установяването на нарушения, нала-
гането на санкции и принудителни адми-
нистративни мерки за узнаване, използване 
или разгласяване на търговската тайна при 
осъществяване на стопанска дейност в проти-
воречие с добросъвестната търговска практика 
се извършва при условията и по реда на Закона 
за защита на конкуренцията. Решенията на 
Комисията за защита на конкуренцията не 
са пречка за осигуряване на защита срещу 
неправомерно придобиване, използване и 
разкриване на търговска тайна при условията 
и по реда на този закон.
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придобилото информацията лице, което не е 
правно задължено да ограничи придобиването 
на търговската тайна;

3. чрез упражняване на правото на инфор-
мация и консултация от страна на работници 
или служители или техните представители в 
съответствие с правото на Европейския съюз 
и българското законодателство; 

4. по силата на договор или по друг начин, 
който не противоречи на добросъвестната 
търговска практика по смисъла на Закона за 
защита на конкуренцията. 

(2) Придобиването, използването или раз-
криването на търговска тайна е правомерно, 
доколкото такова придобиване, използване 
или разкриване се изисква или разрешава от 
правото на Европейския съюз или от българ-
ското законодателство.

Неправомерно придобиване, използване и раз-
криване на търговска тайна

Чл. 8. (1) Придобиването на търговска тайна 
без съгласието на нейния притежател се смята 
за неправомерно, когато е извършено чрез: 

1. нерегламентиран достъп, присвояване 
или копиране на документи, вещи, материали, 
вещества или електронни документи, върху 
които се упражнява правомерен контрол от 
притежателя на търговската тайна и съдържат 
търговска тайна или информация, от която 
тайната може да бъде извлечена;

2. друго поведение, което противоречи на 
добросъвестната търговска практика по сми-
съла на Закона за защита на конкуренцията. 

(2) Използването или разкриването на 
търговска тайна без съгласието на нейния 
притежател се смята за неправомерно, когато 
е извършено от лице, което е:

1. придобило неправомерно търговската 
тайна, или

2. нарушило споразумение за запазване на 
поверителност или друго задължение да не 
разкрива търговската тайна, или

3. нарушило задължение за ограничаване 
използването на търговската тайна.

(3) Придобиването, използването или раз-
криването на търговска тайна се смята за 
неправомерно, когато към момента на при-
добиването, използването или разкриването 
є лицето, предвид обстоятелствата, е знаело 
или е следвало да знае, че търговската тайна 
е била получена пряко или косвено от друго 
лице, което я е използвало или разкрило не-
правомерно.

(4) Производството, предлагането или 
пускането на пазара на стоки – предмет на 
нарушение, както и вносът, износът или 
съхранението им с такива цели се смята за 
неправомерно използване на търговската тай-
на, когато извършителят е знаел или предвид 
обстоятелствата е следвало да знае, че тър-

Г л а в а  в т о р а

ПРИДОБИВАНЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ И РАЗ-
КРИВАНЕ НА ТЪРГОВСКА ТАЙНА

Раздел I
Определения
Определение

Чл. 3. Търговска тайна е всяка търговска 
информация, ноу-хау и технологична ин-
формация, която отговаря едновременно на 
следните изисквания:

1. представлява тайна по такъв начин, че 
като цяло или в точната си конфигурация и 
съвкупност от елементи не е общоизвестна 
или леснодостъпна за лица от средите, които 
обичайно използват такъв вид информация;

2. има търговска стойност, поради тайния 
си характер;

3. по отношение на нея са предприети мерки 
за запазването є в тайна, от лицето, което 
има контрол върху информацията.

Притежател на търговска тайна
Чл. 4. Притежател на търговска тайна е 

всяко физическо или юридическо лице, което 
правомерно контролира търговска тайна.

Нарушител
Чл. 5. Нарушител е всяко физическо или 

юридическо лице, което неправомерно е при-
добило, използвало или разкрило търговска 
тайна.

Предмет на нарушение
Чл. 6. (1) Стоки – предмет на нарушение, са 

стоки, чийто дизайн, проектиране, характерис-
тики, функциониране, производствен процес 
или предлагане на пазара са в значителна 
степен повлияни благоприятно от търговски 
тайни, които са неправомерно придобити, 
използвани или разкрити.

(2) Нарушение е налице и когато се пред-
лагат или предоставят услуги, чиито ха-
рактеристики и начин на предоставяне или 
предлагане на пазара са в значителна степен 
повлияни благоприятно от търговски тайни, 
които са неправомерно придобити, използвани 
или разкрити.

Раздел II
Придобиване, използване и разкриване на 

търговска тайна
Правомерно придобиване, използване и разкри-

ване на търговска тайна
Чл. 7. (1) Придобиването на търговска тайна 

е правомерно, когато е извършено:
1. чрез независимо откритие или създаване;
2. чрез наблюдение, изучаване, разглобя-

ване или изпитване на продукт или обект, 
който е бил предоставен на разположение на 
обществеността или е законно притежание на 
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говската тайна е използвана неправомерно по 
смисъла на ал. 2.

Изключения 
Чл. 9. Придобиването, използването или 

разкриването на търговска тайна не се смята 
за неправомерно в следните случаи:

1. при упражняване на правото на свободно 
изразяване на мнение и правото на достъп 
до информация по смисъла на Хартата на 
основните права на Европейския съюз, вклю-
чително зачитането на свободата и плурализма 
на медиите; 

2. за разкриване на престъпления, наруше-
ния или други противоправни деяния, когато 
това се извършва с цел защита на обществе-
ния интерес;

3. когато работници или служители разкри-
ват търговска тайна на техни представители в 
рамките на законовото упражняване на функ-
циите на представителството в съответствие с 
правото на Европейския съюз или българското 
законодателство, ако разкриването е било не-
обходимо за упражняването на тези функции;

4. за защита на интерес, признат от право-
то на Европейския съюз или от българското 
законодателство. 

Г л а в а  т р е т а

ПРОИЗВОДСТВО ЗА ЗАЩИТА НА ТЪРГОВ-
СКАТА ТАЙНА

Раздел I
Общи разпоредби

Право на иск
Чл. 10. (1) Притежателят на търговска 

тайна има право да предяви иск пред съда 
срещу всеки нарушител на търговската тайна 
за установяване на неправомерното придоби-
ване, използване или разкриване на търговска 
тайна, както и за: 

1. присъждане на обезщетение за претър-
пените вреди и пропуснатите ползи; 

 2. преустановяване или забрана за използ-
ването или разкриването на търговската тайна;

3. забрана за производството, предлагане-
то, пускането на пазара или използването на 
стоките – предмет на нарушение, вноса или 
износа, както и съхранението на тези стоки, 
с тези цели; 

4. унищожаване на цели или на част от 
документи, вещи, материали, вещества или 
електронни документи, които съдържат или 
носят търговската тайна, или когато е целе-
съобразно – предаването им на ищеца; 

5. забрана за предлагането или предоста-
вянето на услугите, които са в значителна 
степен повлияни благоприятно от търговски 
тайни, които са неправомерно придобити, 
използвани или разкрити. 

(2) Едновременно с исковете по ал. 1 ище-
цът може да поиска от съда и налагане по 

отношение на стоките или услугите – предмет 
на нарушение, на една или повече от мерките 
по чл. 20, ал. 3.

(3) Съдът може по искане на ищеца да за-
дължи ответника или трето лице с разпореж-
дане да предостави информация от значение 
за решаване на делото като:

1. име, адрес, съответно наименование, 
седалище и адрес на управление на произво-
дителите, разпространителите, доставчиците 
и на други лица, които са били държатели на 
стоките – предмет на нарушението, както и 
на търговците на едро и на дребно, за които 
са били предназначени;

2. данни за произведените, доставените, 
получените или поръчаните количества, както 
и приходите, получени от стоките – предмет 
на нарушението, съответно данни за пред-
лагането или предоставянето на услугите и 
приходите от тях;

3. документи или части от тях, вещи, ма-
териали, вещества или електронни документи 
или части от тях, които съдържат или носят 
търговската тайна;

4. лицето, от което са получили търгов-
ската тайна;

5. лицата, пред които са разкрили търгов-
ската тайна.

(4) В разпореждането се посочва срок, в 
който страната трябва да изпълни задълже-
нието си за предоставяне на пълна, точна, 
достоверна и незаблуждаваща информация.

Давностен срок
Чл. 11. (1) Правото на иск на притежателя 

на търговска тайна се погасява с изтичането 
на 5 години от извършване на нарушението. 

(2) Правото на иск по чл. 15, ал. 4 и по 
чл. 20, ал. 4 на ответника и на всяко трето 
засегнато лице се погасява с изтичането на 
едногодишен срок от влизането в сила на 
съдебния акт, от който е породен правният 
интерес.

(3) За спирането и прекъсването на дав-
ността се прилагат чл. 115 и 116 от Закона за 
задълженията и договорите.

Мерки за поверителност в съдебното произ-
водство

Чл. 12. (1) Във всяко положение на делото 
страните и всяко друго заинтересовано лице, 
включително свидетели, може да поискат от 
съда да определи дадена информация по делото 
като поверителна, тъй като съдържа търговска 
тайна или предполагаема търговска тайна. 

(2) Искането по ал. 1 трябва да бъде на-
длежно обосновано.

(3) В случаите, когато съдът определи 
дадена информация по ал. 1 за поверителна, 
съдът със същото определение може да нало-
жи следните специални мерки за запазване 
на поверителния є характер, като:
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1. ограничи напълно или частично достъпа 
до представен по делото документ, който съ-
държа търговска тайна или за който се твърди, 
че съдържа търговска тайна, като предостави 
достъп до документа само на определени лица;

2. ограничи достъпа до съдебните заседания, 
както и до съответните записи или протоко-
ли, като постанови разглеждането на делото 
или извършването само на някои действия 
да стане при закрити врата;

3. изготви вариант на съдебен акт за лицата, 
които са лишени от достъп до търговската 
тайна, със заличена търговска тайна.

(4) Броят на лицата, на които се предос-
тавя достъп до поверителната информация 
относно търговска тайна, не трябва да над-
вишава необходимия за осигуряване правото 
на защита на страните в процеса. Не може 
да се ограничава достъпът до информация 
на лицата, които са страни по делото, и на 
техните процесуални представители. 

(5) При определяне на съответната мяр-
ка съдът взема предвид необходимостта от 
осигуряване правото на справедлив процес 
и ефективност на мярката, зачитане на за-
конните интереси на страните и когато е 
целесъобразно – на третите лица, както и 
вероятността да им бъдат причинени вреди 
от налаганата мярка.

(6) Определението по ал. 3 се обжалва по 
реда на чл. 274 – 278 от Гражданския проце-
суален кодекс.

(7) Страните, техните адвокати или други 
процесуални представители, съдебните слу-
жители, свидетелите, вещите лица и всички 
други лица, които участват в съдебни про-
изводства по този закон или имат достъп до 
документи, които са част от такива производ-
ства, са задължени да пазят информацията, 
определена като поверителна съгласно ал. 1 
и 3, която им е станала известна в резултат 
на това участие или достъп.

(8) Използването или разкриването на 
информация, която представлява търговска 
тайна или предполагаема търговска тайна, е 
забранено и след приключването на съдебното 
производство, освен когато: 

1. съдът установи с влязъл в сила акт, че 
информацията, за която се твърди, че съдържа 
търговска тайна, не отговаря на определените 
в този закон изисквания за търговска тайна;

2. информацията, защитена като търгов-
ска тайна, стане общоизвестна и достъпна за 
лицата от средите, които обичайно използват 
този вид информация. 

(9) Лицата по ал. 7 носят отговорност по 
този закон за използването или разгласяване-
то на информация, която съдържа търговска 
тайна или предполагаема търговска тайна, 
определена за поверителна съгласно ал. 1 и 3. 

Подсъдност
Чл. 13. Исковете по този закон се раз-

глеждат по реда на Гражданския процесуален 
кодекс.

Раздел II
Привременни мерки за защита

Обезпечителни мерки
Чл. 14. (1) Преди предявяването на иска, 

както и във всяко положение на делото до 
приключване на съдебното дирене пред въз-
зивната инстанция, по искане на притежателя 
на търговска тайна съдът може да наложи 
следните временни обезпечителни мерки:

1. преустановяване или забрана за използ-
ването или разкриването на търговската тайна 
като временна мярка;

2. забрана за производството, предлага-
нето, пускането на пазара или използването 
на стоките – предмет на нарушение, вноса 
или износа на тези стоки, както и тяхното 
съхранение с тези цели;

3. задържане чрез изземване и предаване 
на стоките – предмет на предполагаемото на-
рушение, включително когато са били внесени 
от трети страни, така че да се предотврати 
тяхното пускане или движение на пазара; 
изземването и предаването се извършва по 
отношение на лицето, в което се намират, 
със запор;

4. забрана за предлагането или предоста-
вянето на услугите, които са в значителна 
степен повлияни благоприятно от търговски 
тайни, които са неправомерно придобити, 
използвани или разкрити.

(2) Съдът може да определи внасяне на 
гаранция от ответника вместо прилагане на 
мерките по ал. 1. Размерът на гаранцията се 
определя съобразно размера на преките и 
непосредствени вреди, които ищецът би пре-
търпял, ако ответникът продължи да ползва 
търговската тайна. Не се допуска разкрива-
нето на търговска тайна срещу внасянето на 
гаранция.

(3) Размерът на гаранцията не може да е 
по-голям от размера на възнагражденията, 
които биха били дължими, ако нарушителят 
е бил поискал разрешение да ползва търгов-
ската тайна.

Допускане и налагане на обезпечението
Чл. 15. (1) Обезпечение се допуска, когато 

ищецът е представил убедителни доказател-
ства, че:

1. е налице търговска тайна;
2. е притежател на търговската тайна; 
3. търговската тайна е придобита, използва 

се или е разкрита неправомерно, или има 
непосредствена опасност от неправомерно 
придобиване, използване или разкриване на 
търговската тайна. 
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(2) При налагане на обезпечение съдът 
взема предвид следните обстоятелства:

1. стойността и други специфични харак-
теристики на търговската тайна; 

2. предприетите мерки за защита на тър-
говската тайна;

3. поведението на ответника при придо-
биването, използването или разкриването на 
търговската тайна;

4. последиците от неправомерното използ-
ване или разкриване на търговската тайна;

5. законните интереси на страните и дейст-
вието на обезпечението спрямо тях;

6. законните интереси на трети лица;
7. обществения интерес; 
8. защитата на основните права. 
(3) При налагане на обезпечение съдът може 

да задължи ищеца да представи парична или 
имотна гаранция, която да обезпечи преките 
и непосредствени вреди, които ответникът ще 
претърпи, ако налагането на обезпечението 
е неоснователно, а когато е необходимо – и 
вредите, претърпени от трети лица, засегнати 
от обезпечението. 

(4) Когато обезпечителните мерки бъдат 
отменени или престанат да действат поради 
действие или пропуск от страна на ищеца, 
както и когато се установи липса на неправо-
мерно придобиване, използване или разкри-
ване на търговска тайна или риск за такова 
действие, съдът може по искане на ответника 
или на трето засегнато лице да осъди ищеца 
да заплати подходящо обезщетение за пре-
търпените вреди. 

(5) Обезщетението по ал. 4 не може да е в 
размер, по-малък от необходимото за покри-
ване на разходите и вредата, причинени на 
ответника от неоснователното искане. 

Отмяна на обезпечението
Чл. 16. Обезпечението може да бъде от-

менено по искане на:
1. ответника или служебно от съда, ако 

не бъдат представени доказателства за пре-
дявяването на иска по чл. 10 в едномесечен 
срок от налагане на обезпечителните мерки;

2. ответника, когато информацията, по повод 
на която са наложени обезпечителни мерки, 
престане да отговаря на определените в този 
закон изисквания за търговска тайна поради 
причини, които не се дължат на ответника.

Прилагане на Гражданския процесуален кодекс
Чл. 17. Допускането, налагането и отмя-

ната на обезпечителните мерки се извършва 
по реда на чл. 389 – 403 от Гражданския 
процесуален кодекс, с изключение на чл. 398, 
ал. 2, изречение първо, доколкото този закон 
не предвижда друго. 

Раздел III
Обезщетение за вреди
Обезщетение за вреди

Чл. 18. (1) Нарушителят е длъжен да 
обезщети притежателя на търговска тайна за 
всички претърпени вреди и пропуснати ползи, 
които са пряка и непосредствена последица от 
неправомерното придобиване, използване или 
разкриване на търговска тайна. Обезщетението 
се дължи, когато нарушителят е знаел или 
е следвало да знае при тези обстоятелства, 
че участва в неправомерно придобиване, из-
ползване или разкриване на търговска тайна. 

(2) Служителите и работниците носят отго-
ворност за вредите, настъпили вследствие на 
неправомерно придобиване, използване или 
разкриване на търговска тайна на техен рабо-
тодател, в размер на не повече от трикратния 
размер на уговореното трудово възнагражде-
ние, когато не са действали умишлено.

Определяне на обезщетението
Чл. 19. (1) При определяне размера на 

обезщетението съдът взема предвид всички 
обстоятелства, свързани с неправомерното 
придобиване, използване или разкриване на 
търговска тайна, като:

1. вреди, включително пропуснатите пол-
зи, които са настъпили за притежателя на 
търговска тайна;

2. приходите, получени от нарушителя в 
резултат от неправомерното придобиване, 
използване или разкриване на търговската 
тайна;

3. неимуществените вреди, претърпени от 
притежателя на търговска тайна, когато е 
приложимо.

(2) Когато искът е основателен, но няма 
достатъчно данни за неговия размер, съдът 
присъжда обезщетение, което е не по-малко 
от размера на възнагражденията, които биха 
били дължими, ако нарушителят е бил поис-
кал разрешение да ползва търговската тайна, 
както и разходите, направени от притежателя 
на търговската тайна, включително разходите 
за идентификация и проучване.

Раздел IV
Съдебно решение
Решение по делото 

Чл. 20. (1) С решението по делото съдът 
установява неправомерното придобиване, из-
ползване или разкриване на търговска тайна и 
съобразно искането на ищеца и конкретните 
обстоятелства може да наложи по отношение 
на нарушителя следните мерки: 

1. преустановяване или забрана за използва-
нето или разкриването на търговската тайна;
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2. забрана за производството, предлагане-
то, пускането на пазара или използването на 
стоките – предмет на нарушение, вноса или 
износа, както и съхранението на стоките с 
тези цели; 

3. унищожаване на цели или на част от 
документи, вещи, материали, вещества или 
електронни документи, които съдържат или 
носят търговската тайна, или когато е целе-
съобразно – предаването им на ищеца;

4. забрана за предлагането или предоста-
вянето на услугите, които са в значителна 
степен повлияни благоприятно от търговски 
тайни, които са неправомерно придобити, 
използвани или разкрити. 

(2) Съдът може да наложи мерките по ал. 1, 
т. 1, 2 и 4 за определен срок, достатъчен за 
отстраняване на всички търговски или ико-
номически предимства, които нарушителят 
е получил от неправомерното придобиване, 
използване или разкриване на търговската 
тайна.

(3) По искане на ищеца съдът може да на-
ложи и една или повече от следните мерки по 
отношение на стоките или услугите – предмет 
на нарушението: 

1. изтегляне на стоките от пазара или по 
искане на притежателя на търговска тай-
на – предаване на стоките на юридически 
лица с нестопанска цел за дейности в об-
ществена полза;

2. премахване на тези характеристики на 
стоките или услугите, във връзка с които е 
установено нарушение;

3. унищожаване на стоките или, когато е 
целесъобразно, тяхното изтегляне от пазара, 
при условие че изтеглянето не засяга защитата 
на търговската тайна.

(4) Когато с влязло в сила съдебно реше-
ние бъде установено, че иск по този закон е 
неоснователен, както и че ищецът е поискал 
образуване на съдебното производство недо-
бросъвестно или с цел злоупотреба, по искане 
на ответника съдът може едновременно или 
поотделно да присъди:

1. обезщетение за претърпените от ответ-
ника вреди; 

2. разпространяване на информацията 
относно решението при условията по чл. 24.

(5) Искането по ал. 4 се разглежда в същото 
или в отделно производство.

Определяне на мерките
Чл. 21. (1) При определяне вида на мерките 

по отношение на нарушителя и на стоките или 
услугите – предмет на нарушение, и тяхната 
пропорционалност съдът, спрямо конкретния 
случай, взема предвид следните обстоятелства: 

1. стойността или други специфични ха-
рактеристики на търговската тайна;

2. предприетите мерки за защита на тър-
говската тайна;

3. поведението на нарушителя при придо-
биването, използването или разкриването на 
търговската тайна;

4. последиците от неправомерното използ-
ване или разкриване на търговската тайна;

5. законните интереси на страните и после-
диците на мерките по отношение на страните;

6. законните интереси на трети лица;
7. обществения интерес;
8. защитата на основни права. 
(2) Разходите за изпълнението на мерките 

по чл. 20, ал. 1, т. 3 и ал. 3 са за сметка на 
нарушителя, освен ако съдът прецени, че не 
са налице конкретни основания за това. Раз-
ходите се заплащат от нарушителя независимо 
от обезщетението за вреди.

(3) Основания по смисъла на ал. 2 са налице, 
когато поемането на разходите от нарушителя 
надхвърлят необходимото за постигане на цел-
та. В този случай разходите по изпълнението 
на мерките се заплащат от ищеца.

Отмяна на мерките
Чл. 22. Действието на мерките по чл. 20, 

ал. 1, т. 1, 2 и 4 се отменя от съда по искане 
на ответника, когато информацията престане 
да отговаря на определените в този закон изис-
квания за търговска тайна по причини, които 
не се дължат пряко или непряко на ответника.

Заплащане на обезщетение без налагане на мерки
Чл. 23. (1) След установяване на непра-

вомерното използване или разкриване на 
търговска тайна, по искане на ответника 
съдът може да го осъди да заплати парично 
обезщетение, без да налага мерките по чл. 20, 
ал. 1, ако са налице едновременно следните 
условия:

1. към момента на използването или раз-
криването на търговската тайна ответникът 
не е знаел, нито е следвало да знае, че търгов-
ската тайна е получена от друго лице, което 
я е използвало или разкрило неправомерно, 
и след узнаването на това обстоятелство е 
продължило да я използва;

2. налагането на мерки би довело до не-
съразмерни вреди за ответника; 

3. паричното обезщетение за вредите, пре-
търпени от притежателя на търговска тайна, 
е справедливо.

(2) Размерът на обезщетението по ал. 1, 
наложено вместо мерките по чл. 20, ал. 1, 
т. 1, 2 и 4, не може да надвишава размера на 
възнагражденията, които биха били дължими, 
ако нарушителят е бил поискал разрешение 
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за използване на търговската тайна за период, 
за който използването на търговската тайна 
е могло да бъде забранено.

Публикуване на съдебното решение
Чл. 24. (1) По искане на ищеца съдът 

може да осъди ответника да разгласи за своя 
сметка и по подходящ начин информация за 
решението по делото, както и неговото пуб-
ликуване частично или в цялост със заличена 
търговска информация. Съдът се произнася 
по искането, като взема предвид:

1. стойността на търговската тайна;
2. поведението на нарушителя при придо-

биването, използването или разкриването на 
търговската тайна;

3. правните последици от неправомерното 
използване или разкриване на търговската 
тайна;

4. вероятността нарушителят да продължи 
неправомерното използване или разкриване 
на търговската тайна;

5. възможното разкриване на самолич-
ността на нарушителя – физическо лице, и 
вредите, които могат да бъдат причинени на 
личния му живот и доброто му име.

(2) При постановяване на решението по 
ал. 1 съдът взема предвид също дали ин-
формацията относно нарушителя позволява 
да се идентифицира физическо лице и ако 
това е така, дали публикуването на тази 
информация би било оправдано, с оглед на 
евентуалната вреда, която тази мярка може 
да причини на личния живот и репутацията 
на нарушителя.

(3) Решението на съда по ал. 1 се изпълня-
ва в съответствие с чл. 26 и при спазване на 
поверителния характер на търговската тайна, 
определен по реда на чл. 12.

Раздел V
Изпълнение на наложените мерки

Изпълнение, глоби и имуществени санкции 
Чл. 25. (1) Изпълнението на наложените 

със съдебно решение мерки става по реда на 
Гражданския процесуален кодекс.

(2) За виновно неизпълнение на разпореж-
данията по чл. 10, ал. 3 и на задължението 
по чл. 12, ал. 7 съдът налага на задълженото 
лице глоба или имуществена санкция в размер 
до 500 лв. седмично, до преустановяване на 
неизпълнението.

(3) При неизпълнение на определените в 
съдебното решение мерки по чл. 14, ал. 1 и 
чл. 20, ал. 1 и 3, когато не може да се приложи 
редът по чл. 526 от Гражданския процесуален 
кодекс, съдебният изпълнител по искане на 
взискателя принуждава длъжника да извърши 
дължимото действие, като му налага глоба 
или имуществена санкция до 500 лв. Ако и 
след това ответникът не извърши действието, 
съдебният изпълнител му налага последова-

телно нови глоби до същия размер за всяка 
седмица на неизпълнението.

(4) При налагането на глоба или на иму-
ществена санкция по ал. 2 и 3 съдът, съот-
ветно съдебният изпълнител, взема предвид 
следните обстоятелства:

1. стойността на търговската тайна;
2. поведението на виновното лице;
3. правните последици от неизпълнение 

на задължението.
(5) Когато стойността на търговската 

тайна не е определена в съдебния акт, тя се 
определя след изслушване на страните, а при 
необходимост – и след разпит на свидетели 
и вещо лице.

(6) Общата стойност на наложените глоби, 
съответно на имуществените санкции, на 
едно лице по ал. 2 и 3 не може да надхвърля 
стойността на претендираното по предявения 
иск, съответно стойността на присъденото 
обезщетение за неправомерното придобиване, 
използване или разкриване на търговска тайна.

Защита на личните данни
Чл. 26. Обработването на личните данни 

се извършва при спазване изискванията за 
защита на личните данни.

Субсидиарно прилагане на Гражданския проце-
суален кодекс

Чл. 27. За неуредените в тази глава въпроси 
се прилага Гражданският процесуален кодекс.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. Този закон въвежда изискванията на 
Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския 
парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. 
относно защитата на неразкрити ноу-хау 
и търговска информация (търговски тай-
ни) срещу тяхното незаконно придобиване, 
използване и разкриване (ОВ, L 157/1 от 
15 юни 2016 г.). 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. В Закона за защита на конкуренцията 

(обн., ДВ, бр. 102 от 2008 г.; изм., бр. 42 от 
2009 г., бр. 54 и 97 от 2010 г., бр. 73 от 2011 г., 
бр. 38 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 56 от 
2015 г., бр. 2, 7 и 77 от 2018 г. и бр. 17 от 
2019 г.) в чл. 98 ал. 4 се изменя така:

„(4) Решението по ал. 1, с което се уста-
новява извършено нарушение на чл. 37, не е 
пречка за предявяване на иск пред съда по реда 
на Закона за защита на търговската тайна.“

§ 3. В Търговския закон (обн., ДВ, бр. 48 
от 1991 г.; изм., бр. 25 от 1992 г., бр. 61 и 103 
от 1993 г., бр. 63 от 1994 г., бр. 63 от 1995 г., 
бр. 42, 59, 83, 86 и 104 от 1996 г., бр. 58, 100 
и 124 от 1997 г., бр. 21, 39, 52 и 70 от 1998 г., 
бр. 33, 42, 64, 81, 90, 103 и 114 от 1999 г., 
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бр. 84 от 2000 г., бр. 28, 61 и 96 от 2002 г., 
бр. 19, 31 и 58 от 2003 г., бр. 31, 39, 42, 43, 66, 
103 и 105 от 2005 г., бр. 38, 59, 80 и 105 от 
2006 г., бр. 59, 92 и 104 от 2007 г., бр. 50, 67, 
70, 100 и 108 от 2008 г., бр. 12, 23, 32, 47 и 82 
от 2009 г., бр. 41 и 101 от 2010 г., бр. 14, 18 и 
34 от 2011 г., бр. 53 и 60 от 2012 г., бр. 15 и 
20 от 2013 г., бр. 27 от 2014 г., бр. 22 и 95 от 
2015 г., бр. 13 и 105 от 2016 г., бр. 62 и 102 от 
2017 г. и бр. 15, 27 и 88 от 2018 г.) в чл. 52 се 
правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За неизпълнение на задължението по 

ал. 1 нарушителят носи отговорност по реда 
на Закона за защита на търговската тайна.“

Законът е приет от 44-то Народно събрание 
на 21 март 2019 г. и е подпечатан с официал-
ния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:  
Цвета Караянчева

2192

РЕШЕНИЕ
за промяна в състава на Комисията по веро-

изповеданията и правата на човека

Народното събрание на основание чл. 79, 
ал. 1 от Конституцията на Република България 
и чл. 23, ал. 4 от Правилника за организацията 
и дейността на Народното събрание

Р Е Ш И :

Освобождава Таня Тодорова Петрова като 
член на Комисията по вероизповеданията и 
правата на човека.

Решението е прието от 44-то Народно съб-
рание на 3 април 2019 г. и е подпечатано с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание: 
Цвета Караянчева

2574

РЕШЕНИЕ
за попълване състава и ръководството на 
Комисията по вътрешна сигурност и об-

ществен ред 

Народното събрание на основание чл. 79, 
ал. 1 от Конституцията на Република Бъл-
гария и чл. 21, ал. 3 и чл. 23, ал. 4 от Пра-
вилника за организацията и дейността на 
Народното събрание

Р Е Ш И :
1. Избира Пламен Дулчев Нунев за пред-

седател на Комисията по вътрешна сигурност 
и обществен ред.

2. Избира Валентин Иванов Радев за 
заместник-председател на Комисията по 
вътрешна сигурност и обществен ред.

3. Избира Таня Тодорова Петрова за член 
на Комисията по вътрешна сигурност и об-
ществен ред. 

Решението е прието от 44-то Народно съб- 
рание на 3 април 2019 г. и е подпечатано с 
официалния печат на Народното събрание.

Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева

2575

ПРЕЗИДЕНТ  
НА РЕПУБЛИКАТА

УКАЗ № 62
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Освобождавам Константин Стефанов Ди-

митров от длъжността извънреден и пълно-
мощен посланик на Република България в 
Обединеното кралство Великобритания и 
Северна Ирландия.

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

Издаден в София на 28 март 2019 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател: 

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

2525

УКАЗ № 63
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Назначавам Марин Райков Николов за 

извънреден и пълномощен посланик на Ре-
публика България в Обединеното кралство 
Великобритания и Северна Ирландия със 
седалище в гр. Лондон.

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

Издаден в София на 28 март 2019 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател: 

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

2526
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УКАЗ № 64
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Освобождавам Меглена Иванова Плугчие-

ва-Александрова от длъжността извънреден и 
пълномощен посланик на Република България 
в Конфедерация Швейцария и Княжество 
Лихтенщайн.

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

Издаден в София на 28 март 2019 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател: 

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

2527

УКАЗ № 65
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Назначавам Ради Драгнев Найденов за 

извънреден и пълномощен посланик на Репуб-
лика България в Конфедерация Швейцария 
и Княжество Лихтенщайн със седалище в 
гр. Берн, Конфедерация Швейцария.

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

Издаден в София на 28 март 2019 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател: 

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

2528

УКАЗ № 66
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Освобождавам Кирил Любомиров Топалов 

от длъжността извънреден и пълномощен по-
сланик на Република България при Суверенния 
военен хоспиталиерен орден на Св. Йоан от 
Йерусалим, Родос и Малта.

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

Издаден в София на 28 март 2019 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател: 

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

2529

УКАЗ № 67
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията 

на Република България

П О С Т А Н О В Я В А М :
Назначавам Богдан Константинов Пата-

шев – извънреден и пълномощен посланик 
на Република България при Светия престол, 
и за извънреден и пълномощен посланик на 
Република България при Суверенния военен 
хоспиталиерен орден на Св. Йоан от Йеруса-
лим, Родос и Малта със седалище във Ватикана.

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

Издаден в София на 28 март 2019 г.
Президент на Републиката: 

Румен Радев
Министър-председател: 

Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.

2530

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 66 
ОТ 1 АПРИЛ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за 
условията и реда за издаване на удостовере-
ния, свързани с придобита професионална 
квалификация на територията на Република 
България, необходими за достъп или за уп-
ражняване на регулирана професия на тери-
торията на друга държава членка, приета с 
Постановление № 74 на Министерския съвет 
от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 28 от 2011 г.; изм. и 
доп., бр. 9 и 62 от 2013 г., бр. 24 от 2014 г. и 

бр. 76 от 2016 г.)

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

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

1. В ал. 3 се създава т. 3:
„3. гражданство, дата и място на раждане.“
2. В ал. 4:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 2 накрая се добавя „при спазване 

на разпоредбата на ал. 5“;
в) в т. 4 накрая се поставя запетая и се 

добавя „ако заявителят е чужд гражданин“.
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато с документите по ал. 4 се 

удостоверяват факти и обстоятелства, които 
са служебно известни на органа по чл. 3, или 
се отнасят до данни, които са вече създадени, 
събрани, изменени или заличени от друг адми-
нистративен орган, съответните документи не 
се прилагат, като те се описват в заявлението 
по ал. 1 по начин, който да позволява удосто-
веряването и проверката на съответните факти 
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и обстоятелства по служебен път. Органът 
извършва служебна проверка за:

1. издадената диплома за завършено об-
разование, дубликат и приложение към нея, 
доказващи придобитата професионална ква-
лификация на територията на Република 
България, когато дипломата е издадена от 
българско висше училище след 1 януари 2012 г.;

2. диплома за средно образование или дуб-
ликат, доказващи придобитата професионална 
квалификация на територията на Република 
България, издадени след 1 януари 2007 г.;

3. свидетелство за професионална квали-
фикация, издадено от гимназии след 1 юни 
2008 г.;

4. промяна на имената на заявител – бъл-
гарски гражданин, чрез проверка в Нацио-
нална база данни „Население“, поддържана 
от Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството.

Когато е налице обективна невъзможност 
за удостоверяването и проверката на съот-
ветните факти и обстоятелства по служебен 
път, органът може да поиска информация и/
или документи за удостоверяването им от 
заявителя, който е задължен да ги представи.“

4. В ал. 6:
а) точка 1 се изменя така: 
„1. копие на официален документ, от който 

да е видно гражданството, датата и мястото 
на раждане на заявителя, ако заявителят не 
е български гражданин;“

б) в т. 5:
аа) след думата „имена“ се поставя запетая 

и се добавя „ако заявителят не е български 
гражданин“;

бб) създава се изречение второ: „министъ-
рът на здравеопазването извършва служебна 
проверка за промяна на имената на заяви-
тел – български гражданин, чрез проверка 
в Национална база данни „Население“, под-
държана от Министерството на регионалното 
развитие и благоустройството;“

в) в т. 7 след думата „удостоверение“ се 
поставя запетая и се добавя „освен ако пла-
щането не е извършено по електронен път“.

5. Създава се нова ал. 7:
„(7) Когато е налице обективна невъзмож-

ност за удостоверяването и проверката на 
съответните факти и обстоятелства по ал. 6 по 
служебен път, министърът на здравеопазването 
може да поиска информация и/или документи 
за удостоверяването им от заявителя, който 
е задължен да ги представи.“

6. Досегашната ал. 7 става ал. 8 и в нея 
думите „по ал. 5“ се заменят с „по ал. 6“.

7. Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно 
ал. 9 и 10.

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

1. В ал. 1 се създават изречения второ и 
трето: „Когато подава заявлението лично, за-
явителят представя документ за самоличност 
за сверяване на данните. В случаите, когато 

заявлението се подава от упълномощено лице, 
то представя пълномощно от заявителя.“

2. В ал. 3 думите „документи за самолич-
ност“ се заменят с „документите по т. 1“.

§ 3. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение първо думата „молба“ 

се заменя със „заявление“.
2. В ал. 2 думата „Молбата“ се заменя със 

„Заявлението“.
§ 4. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „молба“ се заменя със 

„заявление“.
2. В ал. 2 думата „Молбата“ се заменя със 

„Заявлението“.
Министър-председател:  

Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: 

Веселин Даков
2493

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 67  
ОТ 2 АПРИЛ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Правилника 
за прилагане на Закона за лова и опазване 
на дивеча, приет с Постановление № 151 на 
Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, 
бр. 58 от 2001 г.; Решение № 3722 от 2002 г. 
на Върховния административен съд – бр. 43 
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 41 и 101 от 2003 г.; 
Решение № 654 от 2004 г. на Върховния ад-
министративен съд – бр. 10 от 2004 г.; изм. и 
доп., бр. 15 от 2009 г., бр. 80 от 2010 г., бр. 48 
от 2011 г.; Решение № 12586 от 2016 г. на 
Върховния административен съд – бр. 19 от 
2017 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2017 г., бр. 88 от 
2018 г.; Решение № 1944 от 2019 г. на Върхов-
ния административен съд – бр. 16 от 2019 г.)

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

§ 1. В чл. 9а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „Държавните ловни сто-

панства“ се заменят с „Държавните предпри-
ятия по чл. 163 от Закона за горите“ и думите 
„ал. 2, т. 1 – 6“ се заменят с „ал. 9, т. 1 – 6“.

2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „Изпълни-

телната агенция по горите“ се заменят със 
„съответното държавно предприятие“;

б) в т. 1 думите „документите по чл. 9, 
ал. 19“ се заменят с „декларации за наличие 
на обстоятелствата по чл. 9, ал. 19, т. 4 и 7“.

§ 2. В чл. 9б се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Офертите се разглеждат в съответното 

държавно предприятие от комисия, назначена 
със заповед на министъра на земеделието, 
храните и горите или на оправомощено от 
него длъжностно лице, след изтичането на 
срока за представянето им.“

2. В ал. 6 думите „изпълнителния директор 
на Изпълнителната агенция по горите“ се 
заменят с „органа, издал акта за определяне 
на състава є“.
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§ 3. В чл. 9д се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 4 думата „класирането“ се 

заменя с „предложение за класиране“.
2. В ал. 2 думите „изпълнителния директор 

на Изпълнителната агенция по горите“ се 
заменят с „органа, издал акта за определяне 
на състава є“.

3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) При поискване от страна на канди-

дат в конкурса органът по ал. 2 е длъжен да 
осигури достъп до протокола на комисията. 
Отказ за достъп до информация, съдържаща 
се в протокола, се постановява, когато пре-
доставянето є противоречи на нормативен акт 
или предотвратява, ограничава или нарушава 
конкуренцията.“

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

1. В ал. 1 думите „Изпълнителният дирек-
тор на Изпълнителната агенция по горите“ 
се заменят с „Министърът на земеделието, 
храните и горите“.

2. В ал. 2 накрая се добавя „и може да се 
обжалва в 14-дневен срок от съобщаването 
є пред съответния административен съд“.

3. В ал. 3 думите „Изпълнителният дирек-
тор на Изпълнителната агенция по горите“ 
се заменят с „Директорът на държавното 
предприятие“.

§ 5. В чл. 9ж се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „ал. 1, т. 1 – 6“ се заме-

нят с „ал. 9, т. 1 – 6“ и думите „директора на 
държавното ловно стопанство“ се заменят с 
„директора на съответното държавно пред-
приятие“.

2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
§ 6. В чл. 9з, в основния текст съюзът „и“ 

се заменя със „след“.
§ 7. В чл. 25, ал. 2 т. 1 – 3 се отменят.

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

2508

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 68 
ОТ 2 АПРИЛ 2019 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за 
държавните изисквания за признаване на 
придобито висше образование и завършени 
периоди на обучение в чуждестранни висши 
училища, приета с Постановление № 168 на 
Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 69 
от 2000 г.; изм. и доп., бр. 25 и 79 от 2009 г., 
бр. 59 от 2010 г., бр. 102 от 2011 г., бр. 62 от 
2013 г., бр. 76 от 2016 г. и бр. 86 от 2017 г.)

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

§ 1. В чл. 1 накрая се добавя „и научни 
организации“.

§ 2. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. Право на признаване на придобито 

висше образование на образователно-квалифи-
кационни степени „бакалавър“ и „магистър“ 
и на образователна и научна степен „доктор“, 
както и на завършени периоди на обучение 
имат български граждани, чужди граждани 
и чужденци с предоставена международна 
закрила, които са се обучавали във висши 
училища и научни организации, създадени 
и функциониращи по законоустановения ред 
в страната, в която е придобито висшето 
образование или са завършени периодите на 
обучение.“

§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. При признаването на придобито 

висше образование на образователно-ква-
лификационни степени „бакалавър“ и „ма-
гистър“ и на образователна и научна степен 
„доктор“, както и на завършени периоди на 
обучение в чуждестранни висши училища и 
научни организации не се допуска дискри-
минация на основание на възраст, пол, раса, 
инвалидност, език, религия, политически 
или други убеждения, национален, етнически 
или социален произход, принадлежност към 
национално малцинство, имуществено, родо-
словно или друго състояние или на основата 
на каквото и да е обстоятелство, което не е 
свързано с образованието, за което се иска 
признаване.“

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

1. В ал. 1 след думите „висше училище“ се 
добавя „на образователно-квалификационна 
степен „бакалавър“ и „магистър“.

2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Придобита в чужбина степен, съот-

ветстваща на образователна и научна степен 
„доктор“, се удостоверява с диплома или с 
друг аналогичен документ, издаден от обра-
зователна или научна институция, призната 
от компетентен държавен орган за част от 
системата на светското висше образование и 
научноизследователската дейност на съответ-
ната държава.“

§ 5. Заглавието на раздел ІІ се изменя така:

„Раздел II
Признаване на висше образование на образова-
телно-квалификационни степени „бакалавър“ 
и „магистър“ и на образователна и научна 
степен „доктор“, придобити в чуждестранни 

висши училища и научни организации“.

§ 6. В чл. 5 думите „Признаването на 
висше образование, придобито“ се заменят 
с „Признаването на висше образование на 
образователно-квалификационни степени 
„бакалавър“ и „магистър“, придобити“.

§ 7. Създава се чл. 5а:
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„Чл. 5а. Признаването на придобита в чуж-
бина степен, съответстваща на образователна и 
научна степен „доктор“, е официално писмено 
потвърждение на стойността на дипломата 
или на друг аналогичен документ, издаден 
от образователна или научна институция, 
призната от компетентен държавен орган за 
част от системата на светското висше обра-
зование и научноизследователската дейност 
на съответната държава.“

§ 8. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Признаването на висше образование 

на образователно-квалификационни степени 
„бакалавър“ и „магистър“ и на образователна 
и научна степен „доктор“, придобити в чуждес-
транни висши училища и научни организации, 
се извършва с цел:

1. достъп до по-нататъшно обучение в 
системата на висшето образование, до обу-
чение за повишаване на квалификацията и 
до докторантура;

2. улесняване на достъпа до пазара на 
труда, до докторантура в научна организация, 
както и за други цели, когато заявителят има 
правен интерес.“

§ 9. В чл. 7 ал. 1 се изменя така:
„(1) Процедурата по признаване на висше 

образование на образователно-квалифика-
ционни степени „бакалавър“ и „магистър“ и 
на образователна и научна степен „доктор“, 
придобити в чуждестранни висши училища 
и научни организации, се организира от вис-
шето училище в случаите по чл. 6, т. 1 и от 
министъра на образованието и науката чрез 
Националния център за информация и доку-
ментация (НАЦИД) в случаите по чл. 6, т. 2.“

§ 10. Член 7а се отменя.
§ 11. В чл. 8 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите „висше 

образование“ се добавя „на образователно-
квалификационни степени „бакалавър“ и 
„магистър“, а след думата „заявление“ се по-
ставя запетая и се добавя „в което се посочва 
гражданство, дата и място на раждане“;

б) точка 7 се изменя така:
„7. документ, удостоверяващ промяната 

в имената на заявителя, ако лицето е чужд 
гражданин;“.

2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Лицата, желаещи признаване на обра-

зователна и научна степен „доктор“, придобита 
в чуждестранни висши училища и научни 
организации, подават писмено заявление, в 
което се посочва гражданство, дата и място 
на раждане, към което прилагат следните 
документи:

1. оригинал и копие на дипломата за научна 
степен или на друг аналогичен документ, изда-
ден от образователна или научна институция;

2. дисертацията и автореферата (на хартиен 
и електронен носител), в случай че присъж-
дането на степента изисква такива;

3. други документи, имащи отношение към 
признаването, ако притежават такива;

4. документ, удостоверяващ промяната 
в имената на заявителя, ако лицето е чужд 
гражданин.“

3. В ал. 3:
а) в изречение първо думите „Документите 

по ал. 1, т. 2 и 5, издадени от висшите учи-
лища“ се заменят с „Документите по ал. 1, 
т. 2 и 5 и ал. 2, т. 1 и 3, издадени“;

б) в изречение второ след думите „Доку-
ментите по ал. 1, т. 2 и 5“ се добавя „и ал. 2, 
т. 1 и 3“;

в) в изречение трето след думите „по ал. 1, 
т. 7“ се добавя „и ал. 2, т. 4“.

4. В ал. 4:
а) след думите „по ал. 1“ се добавя „и ал. 2“;
б) създава се изречение второ: „При пода-

ване на заявление по ал. 2 на хартиен носител 
заявителят прилага към него и попълнено 
заявление на електронен носител.“

5. Създават се нови ал. 5 и 6:
„(5) При подаване на заявлението по ал. 1 

и 2 лично заявителят представя документ 
за самоличност за сверяване на данните. В 
случаите, когато заявлението се подава от 
упълномощено лице, то представя пълномощно 
от заявителя.

(6) Удостоверяването на промяна на име-
ната на заявител – български гражданин, се 
извършва служебно от компетентния орган 
чрез проверка в Национална база данни „На-
селение“, поддържана от Министерството на 
регионалното развитие и благоустройството.“

6. Създават се ал. 7 – 10:
„(7) Длъжностно лице от компетентния 

орган по признаване проверява документа 
по ал. 1, т. 2 и ал. 2, т. 1 в 14-дневен срок 
след подаването му, като след изтичането 
на срока заявителят или упълномощеното 
от него лице може да получи оригиналите 
на документите.

(8) В случаите на подаване на докумен-
тите по електронен път към заявлението се 
прилагат сканирани копия на изискваните 
документи, подписани с електронен подпис. 

(9) Когато е налице обективна невъз-
можност за удостоверяването и проверката 
на съответните факти и обстоятелства по 
служебен път, органът може да поиска ин-
формация и/или документи за удостоверя-
ването им от заявителя, който е задължен 
да ги представи.

(10) Изключения от ал. 3 се допускат за 
документи на лица, получили международна 
закрила, като тези документи може да не са 
легализирани и заверени.“

§ 12. В чл. 10 се правят следните изменения 
и допълнения:



СТР.  14  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 28

1. В основния текст след думата „образо-
вание“ се добавя „на образователно-квалифи-
кационни степени „бакалавър“ и „магистър“.

2. Точка 3 се отменя.
§ 13. В чл. 11, ал. 1 след думата „образо-

вание“ се добавя „на образователно-квалифи-
кационни степени „бакалавър“ и „магистър“.

§ 14. В чл. 12, ал. 1 накрая се поставя 
запетая и се добавя „както и когато:

1. е представен за признаване документ, 
който не е диплома или друг аналогичен до-
кумент за висше образование и не е издаден 
при условията на чл. 4, ал. 1; 

2. е представена диплома, издадена от 
чуждестранно висше училище, признато от 
компетентен държавен орган на съответната 
държава по местонахождение на висшето 
училище за част от системата є на светско 
висше образование, но обучението е проведено 
в структури на територията на друга държава, 
които не са открити и не функционират по 
законоустановения ред;

3. е представен документ, удостоверяващ 
завършено висше образование, за който след 
извършване на проверка се установи, че не 
е издаден от съответното висше училище.“

§ 15. Създава се нов чл. 13:
„Чл. 13. Признаването на придобита в 

чужбина степен, съответстваща на образова-
телната и научна степен „доктор“, включва:

1. проверка на статута на висшето училище 
или научната организация, издала документите 
по чл. 8, ал. 2;

2. проверка на автентичността на доку-
ментите по чл. 8, ал. 2;

3. проверка на данните от документите по 
чл. 8, ал. 2 и установяване на съответствието 
на придобитата в чужбина степен с образо-
вателна и научна степен „доктор“;

4. вземане на решение за признаване на 
образователната и научна степен „доктор“, за 
отказ тя да бъде призната или за прекратяване 
на процедурата.“

§ 16. Създава се чл. 13а:
„Чл. 13а. (1) Признаване на придобита в 

чужбина степен, съответстваща на образова-
телна и научна степен „доктор“, се отказва, 
когато се установят съществени различия 
между данните от представените документи 
и държавните изисквания за придобиване на 
образователна и научна степен „доктор“ в 
Република България, както и когато:

1. е представен за признаване документ, 
който не е диплома или друг аналогичен 
документ за научна степен или не е издаден 
от образователна или научна институция, 
призната от компетентен държавен орган за 
част от системата на висшето образование и 
научноизследователската дейност в съответ-
ната държава;

2. е представен за признаване документ, 
който е издаден от образователна или научна 
институция, призната от компетентен държа-
вен орган за част от системата на висшето 
образование и научноизследователската дей-
ност в съответната държава, но е присъден 
без защита на дисертационен труд, в случай 
че присъждането на научната степен изисква 
такъв, или не съответства на образователна 
и научна степен „доктор“;

3. е представена диплома, издадена от чуж-
дестранно висше училище или научна организа-
ция, призната от компетентен държавен орган 
на съответната държава по местонахождение 
за част от системата є на висшето образова-
ние и научноизследователската дейност, но 
обучението е проведено или дисертацията е 
защитена в структури на територията на друга 
държава, които не са открити и не функцио-
нират в съответствие с нейното законодател-
ство в областта на висшето образование и 
научноизследователската дейност;

4. е представен документ, удостоверяващ 
научна степен, придобита в чужбина, за който 
след извършване на проверка се установи, че 
не е издаден от съответното висше училище 
или научна организация.

(2) Отказът по ал. 1 се мотивира. В отказа 
за признаване на висше образование по ал. 1 
може да се включи препоръка за възможните 
мерки, които лицето да предприеме, за да 
получи признаване на по-късен етап, вклю-
чително полагане на допълнителни изпити.

(3) Отказът по ал. 1 подлежи на оспорване 
по реда на Административнопроцесуалния 
кодекс.“

§ 17. В чл. 14, ал. 1 се правят следните 
изменения и допълнения:

1. В изречение първо:
а) думите „по чл. 6, т. 3“ се заменят с „по 

чл. 6, т. 2“;
б) след думата „удостоверение“ се добавя 

„по образец, утвърден от изпълнителния ди-
ректор на НАЦИД“.

2. В изречение второ накрая се добавя 
„и се подписва от изпълнителния директор 
на НАЦИД или от упълномощено от него 
длъжностно лице“.

§ 18. В чл. 14а, ал. 1 думата „молба“ се 
заменя със „заявление“.

§ 19. В чл. 17 се създава ал. 5:
„(5) За целите на информационното под-

помагане по ал. 3 в НАЦИД се предоставят 
копия на документите и данните, изискуеми 
по чл. 8.“

§ 20. Създава се чл. 17а:
„Чл. 17а. (1) Националният център за ин-

формация и документация изготвя Инфор-
мационна карта за придобита образователна 
степен с цел улесняване достъпа до пазара на 
труда по искане на чужденци с предоставена 
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международна закрила, които по обективни 
причини не могат да представят изискуемите 
документи по чл. 8, ал. 1 и 2.

(2) Издаването на информационната карта 
по ал. 1 не е еквивалентно на признаване по 
чл. 5 и 5а.

(3) Информационната карта за придобита 
образователна степен се издава по образец, 
утвърден от изпълнителния директор на 
НАЦИД.“

Министър-председател:  
Бойко Борисов

Главен секретар на Министерския съвет: 
Веселин Даков

2509

МИНИСТЕРСТВА 
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА

МИНИСТЕРСТВО 
НА ФИНАНСИТЕ

СПОРАЗУМЕНИЕ,
сключено чрез размяна на ноти на 20 сеп-
тември 2018 г., за изменение на Споразуме-
нието между правителството на Република 
България и правителството на Съединените 
американски щати за икономическа, техни-
ческа и съответна друга помощ, подписано 

на 27 юли 1998 г.
(Ратифицирано със закон, приет от 44-то На-
родно събрание на 25 октомври 2018 г. – ДВ, 

бр. 93 от 2018 г. В сила от 7 март 2019 г.)

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ

Изх. 54-05-125
Министерството на външните работи на 

Република България поднася своите почитания 
на Посолството на Съединените американ-
ски щати в София и има честта да потвърди 
получаването на негова нота № 204 от 31 
август 2018 г. относно Споразумението меж-
ду правителството на Република България и 
правителството на Съединените американски 
щати за икономическа, техническа и съответна 
друга помощ, подписано в София на 27 юли 
1998 г., със следното съдържание:

„№ 204
Посолството на Съединените американски 

щати поднася своите почитания на Република 
България и има честта да се позове на наскоро 
проведените дискусии между представители на 
двете правителства относно Споразумението 
между правителството на Съединените амери-
кански щати и правителството на Република 
България за икономическа, техническа и 

съответна друга помощ, подписано в София 
на 27 юли 1998 г. („Споразумението“).

От името на правителството на Съедине-
ните американски щати Посолството предлага 
следното:

1.  Член 3, буква (а) от Споразумението да 
бъде изменена, както следва:
 „(а) Всякакви мита, данъци върху вноса, 
данъци върху износа, данъци върху до-
бавената стойност (ДДС), данъци върху 
покупката или върху разпореждането с 
имущество и други данъци или подоб-
ни вземания, които са начислени за 
услуги, стоки, материали, консумативи 
и оборудване или друго имущество, 
използвани във връзка с програми за 
предоставяне на помощ, финансирани 
от правителството на Съединените 
американски щати, се заплащат от 
съответните български бенефициенти 
или от Република България.“

2.  Член 3, буква (д) от Споразумението да 
бъде изменена, както следва:
 „(д) В случай че Република България не е 
предвидила процедури за освобождаване 
от плащане на данъците съгласно чл. 3, 
буква (б) или чл. 3, буква (в) към момента 
на продажба или внос, правителството 
на Република България се съгласява да 
възстановява заплащането на тези данъци 
по подходяща система за възстановяване. 
Правителството на Република България 
се ангажира, че Министерството на фи-
нансите ще създаде единни процедури 
за възстановяване на тези данъци. Съ-
гласно разпоредбите на чл. 3, буква (а) 
и системата за възстановяване, описана 
в чл. 3, буква (д), финансови средства, 
предоставени по линия на чуждестранна-
та помощ от Съединените американски 
щати, няма да се използват за заплащане 
на мита или данъци.“

3.  Единната процедура за предоставяне на 
средства за заплащане на данък върху 
добавената стойност и/или мита на бе-
нефициенти по проекти, финансирани по 
Споразумението между правителството 
на Република България и правителството 
на Съединените американски щати за 
икономическа, техническа и съответна 
друга помощ, от 11.09.2015 г. (Документ 
относно единната процедура) предста-
влява подходящата система за възста-
новяване по смисъла на чл. 3, буква (д), 
както е изменена.

4.  Дефиницията за „бенефициент“, пред-
видена в Документа относно единната 
процедура, следва да включва както 
физически, така и юридически лица, 
както български, така и чуждестранни.
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5.  Съгласно раздели 2.5(a) и 2.6 от До-
кумента относно единната процедура 
бенефициентите, които заплащат данък 
върху добавената стойност (ДДС) върху 
закупени стоки или получени услуги, 
които са свързани с изпълнението на 
дейностите по програми в обхвата на Спо-
разумението и финансирани по линия на 
чуждестранната помощ от Съединените 
щати, имат право на възстановяване на 
тези средства от Националната агенция 
за приходите на България.

6.  Съгласно раздели 2.5(б) и 2.7 от Документа 
относно единната процедура бенефици-
ентите имат право Агенция „Митници“ 
на България да им предостави средства 
за заплащане на ДДС и/или мита върху 
стоки и услуги, предназначени за край-
на употреба в България и свързани с 
изпълнението на дейности по програми 
в обхвата на Споразумението и финан-
сирани по линия на чуждестранната 
помощ от Съединените щати.

7.  С изключение на ДДС и митата, предмет 
на раздели 2.5, 2.6 и 2.7 от Документа 
относно единната процедура, всички 
други данъци, мита и други подобни взе-
мания, посочени в чл. 3, буква (а), както 
е изменена, са освободени от данъчно 
облагане или други начислявани такси 
съгласно условията на Споразумението.

Посолството също така предлага в слу-
чай че горните предложения са приемливи 
за правителството на Република България, 
настоящата нота и нотата-отговор на Минис-
терството на външните работи да съставляват 
Споразумение за изменение на Споразуме-
нието между правителството на Съедине-
ните американски щати и правителството 
на Република България за икономическа, 
техническа и съответна друга помощ, подпи-
сано в София на 27 юли 1998 г., което ще 
влезе в сила от датата на последната нота, с 
която се извършва размяна на ноти между 
двете страни, посочващи, че всяка страна е 
завършила вътрешноправните си процедури, 
необходими за неговото влизане в сила.

Посолството се ползва от случая да под-
нови пред Република България уверенията в 
най-високата си към нея почит.

 Посолство на Съединените американски 
щати
София, 31 август 2018 г.“
Министерството на външните работи на 

Република България има честта да изрази сво-
ето съгласие с направените от американската 
страна предложения, както и с предложени-
ето нейната нота № 204 от 31 август 2018 г. 
и настоящата нота-отговор да се считат за 

Споразумение за изменение на Споразуме-
нието между правителството на Република 
България и правителството на Съединените 
американски щати за икономическа, техни-
ческа и съответна друга помощ, подписано 
в София на 27 юли 1998 г., което ще влезе в 
сила от датата на последната нота, с която се 
извършва размяна на ноти между двете стра-
ни, посочващи, че всяка страна е завършила 
вътрешноправните си процедури, необходими 
за неговото влизане в сила.

Министерството на външните работи на 
Република България се ползва от случая, за 
да поднови пред Посолството на Съединени-
те американски щати в София уверенията в 
своята най-висока почит.

София, 20.09.2018 г.

ПОСОЛСТВО НА СЪЕДИНЕНИТЕ
АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ
СОФИЯ
2340

МИНИСТЕРСТВО  
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Наредба за изменение и допълнение на На-
редба № 8121з-920 от 2017 г. за условията и 
реда за изплащане на обезщетенията по глава 
единадесета от Закона за Министерството на 
вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 60 от 2017 г.; 

изм. и доп., бр. 13 от 2018 г.)

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

1. В ал. 1 т. 2 се отменя.
2. В ал. 1, т. 3 думите „и/или родствени 

връзки“ се заличават.
3. Създава се нова ал. 2:
„(2) Структурите, в които е подадено 

заявлението по ал. 1, извършват служебно 
справка в средата за междурегистров обмен 
(Regix) за обстоятелствата, имащи значение 
за изплащане на обезщетението по ал. 1.“

4. Досегашните ал. 2 и 3 стават ал. 3 и 4.
§ 2. В чл. 13 се правят следните изменения 

и допълнения:
1. В ал. 2 думите „като прилага копия на 

удостоверение за граждански брак със съпруг/а 
и удостоверения за раждане на дете (деца)“ 
се заличават.

2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Структурите, в които е подадено 

заявлението по ал. 1, извършват служебно 
справка в средата за междурегистров обмен 
(Regix) за обстоятелствата, имащи значение 
за изплащане на обезщетението по ал. 1.“

3. Досегашните ал. 3 и 4 стават ал. 4 и 5.
§ 3. Приложение № 12 към чл. 13, ал. 2 се 

изменя така:
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„Приложение № 12  
към чл. 13, ал. 2

ДЕКЛАРАЦИЯ
във връзка с чл. 236 ЗМВР

Долуподписаният/ата  .................................... , 
ЕГН ......................................, на длъжност  ..........
съгласно заповед рег. № ......................................./.
.................... г. съм преместен/а на работа от ....
............................................. в ................................... . 

В изпълнение на горецитираната заповед 
декларирам, че преместването ми ще бъде осъ-
ществено заедно с членовете на семейството ми 
в следния състав:

1. Съпруг/а ........................., ЕГН  .................. ;
2. Дете ................................., ЕГН  .................. ;
3. Дете ................................., ЕГН  .................. ;
4. Дете ................................., ЕГН  .................. .

Дата на деклариране:       Декларатор:
(подпис)“

Министър:  
Младен Маринов

2444

НАЦИОНАЛНА 
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА

УСЛОВИЯ И РЕД
за сключване на договори за отпускане и за-
плащане на лекарствени продукти по чл. 262, 
ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените про-
дукти в хуманната медицина, на медицински 
изделия и на диетични храни за специални 
медицински цели, заплащани напълно или 

частично от НЗОК

Г л а в а  п ъ р в а

УСЛОВИЯТА, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГО-
ВАРЯТ ТЪРГОВЦИТЕ НА ДРЕБНО НА ЛЕ-
КАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, КАКТО И РЕДА 
ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С ТЯХ

Раздел I
Условия за сключване на договор за отпуска-
не на напълно или частично заплащане на 
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 
ЗЛПХМ, на медицински изделия и на дие-
тични храни за специални медицински цели

Чл. 1. (1) За отпускане на напълно или 
частично заплащане на лекарствени продукти 
по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, на медицински 
изделия и на диетични храни за специални 
медицински цели, заплащани напълно или 
частично от НЗОК (наричани за краткост 
„ЛП, МИ и ДХ“), НЗОК сключва договори с 
притежатели на разрешение за търговия на 
дребно с лекарствени продукти на основание 
чл. 45, ал. 17 ЗЗО.

(2) За сключване на договор по ал. 1 все-
ки кандидат следва да отговаря на следните 
условия:

1. да притежава актуално разрешение за 
търговия на дребно с лекарствени продукти 
в аптека, издадено по реда на ЗЛПХМ;

2. ръководителят на аптеката, вписан в раз-
решението по т. 1, да е магистър-фармацевт;

3. да не е обявен в несъстоятелност;
4. да не е в производство по ликвидация 

(посоченото изискване не се отнася за кан-
дидати, регистрирани по Търговския закон 
като еднолични търговци (ЕТ);

5. да е сключил трудови договори със съ-
ответен брой магистър-фармацевти съобразно 
посоченото от него работно време съгласно 
Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда 
и организацията на работата на аптеките и 
номенклатурата на лекарствените продукти 
(ДВ, бр. 109 от 2008 г.) (Наредба № 28);

6. да притежава актуална лицензия за 
търговия на дребно и съхраняване на нарко-
тични вещества, издадена по реда на Закона 
за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите, в случай че желае да отпуска 
по договор с НЗОК лекарствени продукти, 
съдържащи наркотични вещества;

7. на кандидата да не е наложена по предхо-
ден договор с НЗОК санкция „прекратяване 
на договор“, влязла в сила през последните 
6 месеца, предхождащи подаването на заяв-
лението за сключване на договор.

Чл. 2. (1) Кандидатът – притежател на 
разрешение за търговия на дребно с лекар-
ствени продукти в аптека, сключва договор 
по чл. 1, ал. 1 с НЗОК чрез директора на 
съответната районна здравноосигурителна 
каса (РЗОК), на чиято територия е разкрита 
аптеката.

(2) В случаите, когато притежателят на 
разрешение за търговия на дребно с лекар-
ствени продукти е разкрил повече от една 
аптека на територията на една РЗОК, договор 
по чл. 1, ал. 1 се сключва за всяка една от 
аптеките.

(3) В случаите, когато притежателят на раз-
решение за търговия на дребно с лекарствени 
продукти е разкрил аптеки на територията 
на различни РЗОК, договор по чл. 1, ал. 1 
се сключва за всяка аптека чрез директора 
на съответната РЗОК, на чиято територия 
се намира аптеката.

Чл. 3. За сключване на договор по чл. 1, 
ал. 1 кандидатът подава до директора на 
РЗОК заявление по образец съгласно прило-
жение № 1, в което вписва данни за Единния 
идентификационен код на търговеца или 
кооперацията от търговския регистър. Към 
заявлението се прилагат следните документи:

1. документ за актуална регистрация по 
националното законодателство, издаден от 
компетентен орган на съответната друга 
държава на кандидата – само за дружествата, 
регистрирани в друга държава – членка на 
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Европейския съюз, или в държава – страна 
по Споразумението за Европейското иконо-
мическо пространство;

2. разрешение за търговия на дребно с 
лекарствени продукти в аптека, издадено 
по реда на ЗЛПХМ – заверен от кандидата 
препис;

3. лицензия за търговия на дребно и съхра-
няване на наркотични вещества – в случаите, 
когато аптеката ще отпуска лекарствени про-
дукти, съдържащи наркотични и упойващи 
вещества – заверен от кандидата препис;

4. договор за управление или трудов дого-
вор на ръководителя на аптеката в случаите, 
когато същият работи по трудово правоотно-
шение – заверен от кандидата препис;

5. декларация по образец съгласно при-
ложение № 2 и копие от потвърдената ре-
гистрация на трудовите договори в НАП на 
работещите в аптеката магистър-фармацев-
ти – заверен от кандидата препис;

6. удостоверения за членство в Българския 
фармацевтичен съюз и за преминати форми 
за продължаващо медицинско обучение на 
ръководителя на аптеката и на работещите 
в нея магистър-фармацевти, издадени от 
съответната регионална колегия на БФС, 
с посочен адрес по месторабота на лицата 
според Националния електронен регистър на 
членовете на БФС – оригинал;

7. декларация по приложение № 2 към 
чл. 37, ал. 2 от Правилника за прилагане на 
Закона за мерките срещу изпирането на пари 
за физически лица, действителни собственици 
на юридическото лице – търговец на дребно с 
лекарствени продукти, които са учредени по 
правото на друга държава членка; деклара-
цията се подписва от законния представител 
или пълномощник на юридическото лице;

8. декларация за свързани лица по смисъла 
на § 1 от Търговския закон с други търговци 
на дребно с лекарствени продукти по образец 
съгласно приложение № 5.

Чл. 4. (1) Директорът на РЗОК разглежда 
подадените документи и в 14-дневен срок 
сключва договор по образец съгласно при-
ложение № 3.

(2) При непълнота и/или неточност в 
подадените документи директорът на РЗОК 
писмено уведомява кандидата за това об-
стоятелство и определя 14-дневен срок за 
отстраняването є/им. В тези случаи срокът 
по ал. 1 спира да тече до отстраняване на 
непълнотата и/или неточността.

Чл. 5. (1) Предмет на договор, сключен 
при настоящите условия и ред, могат да бъ-
дат всички или някои от следните позиции:

1. лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, 
т. 1 ЗЛПХМ, съдържащи наркотични и упой-
ващи вещества;

2. лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, 
т. 1 ЗЛПХМ, предписвани по „Протокол за 
предписване на лекарства, заплащани от 
НЗОК/РЗОК“ (образец по приложение № 8 
към чл. 24, ал. 1 от Наредба № 4 от 2009 г. 
за условията и реда за предписване и отпус-
кане на лекарствени продукти (ДВ, бр. 21 от 
2009 г.) (Наредба № 4);

3. лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, 
т. 1 ЗЛПХМ, невключени в т. 1 и 2;

4. диетични храни за специални медицин-
ски цели;

5. медицински изделия за стомирани болни;
6. медицински изделия – тест-ленти;
7. медицински изделия – превръзки за бу-

лозна епидермолиза;
8. медицински изделия за прилагане с ин-

сулинова помпа.
(2) Договорът се подписва от законния 

представител на притежателя на разрешение 
за търговия на дребно с лекарствени продукти 
и от ръководителя на аптеката.

Раздел II
Основания и ред за издаване на отказ от 
сключване на договор за отпускане на напъл-
но или частично заплащане на лекарствени 
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, 
медицински изделия и диетични храни за 

специални медицински цели

Чл. 6. (1) Директорът на РЗОК отказва да 
сключи договор, когато:

1. кандидатът не отговаря на условията 
по чл. 1, ал. 2;

2. не са представени някои от изискуемите 
документи по чл. 3, подадените документи 
не удостоверяват обстоятелствата по чл. 1, 
ал. 2 или нередовностите не са отстранени от 
заявителя в определения срок по чл. 4, ал. 2.

(2) Директорът на РЗОК издава мотивиран 
отказ за сключване на договор за отпускане 
и заплащане на ЛП, МИ и/или ДХ.

(3) Отказът се връчва на кандидата или 
му се изпраща по пощата с препоръчано 
писмо с обратна разписка в срок до 7 дни 
от издаването му.

(4) Отказът подлежи на обжалване по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел III
Ред за обявяване на процедура по сключване 
на договори за отпускане на напълно или 
частично заплащане на лекарствени продукти 
по чл. 262, ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, медицински 
изделия и диетични храни за специални 

медицински цели

Чл. 7. (1) За обявяване на процедура по 
сключване на договори за отпускане и запла-
щане на ЛП, МИ и ДХ директорът на РЗОК:
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1. публикува на интернет страницата на 
НЗОК и в регионално печатно издание покана 
за участие в договарянето към притежате-
лите на разрешение за търговия на дребно 
с лекарствени продукти, чиито аптеки са 
разкрити на територията на РЗОК, в която 
посочва:

а) необходимите документи за сключване 
на договор с НЗОК и информация за мяс-
тото и срока за получаване на образец от 
комплекта документи;

б) място и срок на подаване на докумен-
тите;

в) срок за разглеждане на документите и 
сключване на договори;

г) средства за комуникация и длъжностно 
лице за контакти в РЗОК;

2. поставя на видно място в сградата на 
РЗОК поканата по т. 1;

3. поставя на видно място в сградата на 
РЗОК график за подписване на договорите 
за отпускане и заплащане на ЛП, МИ и ДХ.

(2) Поканата се публикува и на интернет 
страницата на БФС.

Чл. 8. (1) След изтичане на сроковете 
по чл. 7, т. 1 директорът на РЗОК сключва 
договор с кандидат – притежател на разре-
шение за търговия на дребно с лекарствени 
продукти, при условие че кандидатът отговаря 
на условията по чл. 1, ал. 2 и е представил 
всички изискуеми документи по чл. 3.

(2) От момента на сключване на дого-
вора по ал. 1 НЗОК придобива качеството 
възложител, а кандидатът – изпълнител. 
Възложителят и изпълнителят са длъжни да 
спазват изискванията, установени в раздели 
IV, V, VI и VII.

Г л а в а  в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 
ДЕЙНОСТИТЕ ОТ ТЪРГОВЦИТЕ НА 
ДРЕБНО С ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУК-
ТИ – ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ 
ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 262, АЛ. 6, Т. 1 ЗЛПХМ, 
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ 
ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ 
ЦЕЛИ, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР 

С НЗОК

Чл. 9. (1) Отпускането на ЛП, МИ и ДХ 
се извършва само в аптеката от магистър-
фармацевт/и, работещ/и в нея.

(2) Изпълнителят се задължава да отпуска 
МИ и ДХ съгласно списъци на НЗОК, пуб-
ликувани на интернет страницата на НЗОК, 
при спазване на всички законови изисквания.

Чл. 10. (1) За отпускане на ЛП, МИ и 
ДХ изпълнителят изисква представяне на 
документ за самоличност на приносителя и 
„Рецептурна бланка“ – МЗ-НЗОК № 5, или 
„Рецептурна бланка“ – МЗ-НЗОК № 5А, на 
която са предписани лекарствените продукти 

(респ. медицинските изделия/диетичните 
храни за специални медицински цели), на-
ричана за краткост „рецепта“.

(2) При предписани ЛП, МИ и ДХ за ле-
чение на хронично заболяване за изпълнение 
на рецептата се представя и заверена от РЗОК 
„Рецептурна книжка на хронично болния“.

(3) Отпускането на ЛП, предписан с 
„Протокол за предписване на лекарства, 
заплащани от НЗОК/РЗОК“, се извършва 
след представяне на:

1. документите по ал. 1 и 2;
2. оригинал на „Протокол за предписване 

на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, 
утвърден от комисия в ЦУ на НЗОК/РЗОК 
и заверен от РЗОК, на територията на която 
е актуалният избор на общопрактикуващ 
лекар (ОПЛ) на ЗОЛ;

3. копие на протокола по т. 2.
(4) Изпълнителят има право да изпълнява 

рецепти, с които са предписани лекарствени 
продукти от група IА, отпускани по прото-
кол, само в случай че аптеката се намира 
на територията на областта, на която е осъ-
ществен избор на ОПЛ.

(5) Изпълнителят има право да изпълнява 
рецепти, с които са предписани ЛП, съдържа-
щи наркотични и упойващи вещества, само в 
случай че аптеката се намира на територията 
на областта по местоиздаване на рецептата.

(6) Извън случаите по ал. 4 и 5 изпълните-
лят изпълнява рецепти, с които са предписани 
ЛП, МИ и ДХ, вкл. и за остри и за хронич-
ни заболявания, без оглед на териториални 
ограничения, свързани с предписването на 
лекарствените продукти или избора на об-
щопрактикуващ лекар.

Чл. 11. (1) Лекарствените продукти, МИ 
и ДХ се отпускат на:

1. лица с непрекъснати здравноосигури-
телни права;

2. лица, осигурени в друга държава – член-
ка на Европейския съюз, в Швейцария или 
в държава – страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство 
(Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), за които 
се прилага законодателството на Република 
България съгласно правилата за координа-
ция на системите за социална сигурност по 
смисъла на § 1, т. 22 от ПЗРЗЗО;

3. лица, за които се прилага законодател-
ството на Република България по силата на 
двустранни спогодби за социално осигуря-
ване съобразно материалния и персоналния 
им обхват.

(2) Магистър-фармацевтът извършва про-
верка на интернет страницата на НАП на 
непрекъснати здравноосигурителни права 
на лицата по ал. 1, т. 1. На лица, за които 
е посочено, че са с прекъснати здравнооси-
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гурителни права, се отпускат предписаните 
ЛП, МИ и ДХ само в случай че представят 
документ – удостоверение/справка за запла-
тени здравноосигурителни вноски/възстано-
вени здравноосигурителни права, издадено 
от НАП, придружен с копие на съответния 
документ. 

(3) След като се убеди във верността на 
копието по ал. 2, магистър-фармацевтът се 
подписва, поставя гриф „Вярно с оригинала“ 
и задържа същото в аптеката за нуждите на 
отчитане на изпълнените рецепти към РЗОК.

(4) Разпечатка на справка от интернет 
страницата на НАП се прави задължително 
в случаите, когато софтуерът, с който работят 
аптеките, изведе предупредително съобщение 
за съществуващи непълноти (три месеца) в 
здравната осигуреност на лицето. Същата се 
заверява с подпис и печат от ръководителя 
на аптеката за нуждите на отчитане на из-
пълнените рецепти към РЗОК.

(5) За отпускане на ЛП, МИ и ДХ лицата 
по ал. 1, т. 2 представят на магистър-фар-
мацевта един от следните документи: Евро-
пейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), 
Удостоверение за временно заместване на 
ЕЗОК (УВЗ на ЕЗОК) или Удостоверение за 
регистрация в РЗОК, придружени с копие на 
съответния документ. 

(6) След като се убеди във верността на 
копието по ал. 5, магистър-фармацевтът се 
подписва, поставя гриф „Вярно с оригинала“ 
и задържа същото в аптеката за нуждите на 
отчитане на изпълнените рецепти към РЗОК.

Чл. 12. (1) Рецептата не се изпълнява в 
аптеката и се връща на приносителя є в 
следните случаи:

1. ако лицето, на което са предписани 
ЛП, МИ и ДХ, е с прекъснати здравнооси-
гурителни права към датата на изпълнение 
на рецептата, както и ако е освободено от 
задължението да заплаща здравноосигурител-
ни вноски на основание чл. 40а, ал. 1 ЗЗО 
(пребиваващи в чужбина повече от 183 дни 
в една календарна година);

2. ако не отговаря на изискванията, по-
сочени в чл. 9, ал. 2 и чл. 23;

3. предписаният лекарствен продукт не се 
заплаща от НЗОК;

4. при несъответствие между предписания 
брой опаковки от ЛП и определената доза 
на прием и другите общи изисквания по 
предписване на ЛП, МИ и ДХ;

5. не се представя заверена в РЗОК „Ре-
цептурна книжка за лечение на хронично 
болния“ или документи по чл. 10;

6. съдържа несъществуващи и/или не-
съответстващи кодове на ЛП, МИ и ДХ и 
МКБ-кодове;

7. когато на ЗОЛ за един и същи период 
на лечение са предписани от ОПЛ, лекар по 

дентална медицина и/или от лекар специалист 
повече от три лекарствени продукта за едно 
заболяване (един МКБ-код), както и при дуб-
лиране на предписанията в рамките на срока, 
за който са предписани лекарствени продукти;

8. когато на ЗОЛ за един и същи период 
на лечение са предписани едновременно ЛП 
от група ІА и други за лечение на същото 
заболяване;

9. когато на едно ЗОЛ са предписани едно-
временно ЛП, принадлежащи към едно и също 
международно непатентно наименование, за 
повече от едно заболяване (един МКБ-код) 
независимо от вида и броя на издадените 
рецептурни бланки;

10. когато за лечението на едно ЗОЛ на 
една и съща рецептурна бланка независимо 
от ползвания образец са предписани ЛП, 
МИ и ДХ;

11. когато за лечението на едно ЗОЛ на 
една и съща рецептурна бланка независимо 
от ползвания образец са предписани напълно 
и частично заплащани ЛП;

12. когато лицето не представи документ 
по чл. 11, ал. 2 или 5;

13. когато в рецептурната книжка на хро-
нично болния не са вписани предписаните 
лекарствени продукти, медицински изделия 
и диетични храни за специални медицински 
цели;

14. когато рецептурната бланка за лекар-
ствени продукти, предписвани по протокол, 
е издадена след изтичане на валидността на 
протокола;

15. когато рецептурната книжка е попъл-
нена нечетливо от ИМП;

16. когато рецептурната бланка не е по-
пълнена в нормативно определената форма 
с всички данни, подписани и подпечатани от 
съответния изпълнител на медицинска или 
дентална помощ, предписал лекарствените 
продукти (по арг. на чл. 43, ал. 2 от НРД 
2019 г./Ново предложение от НЗОК).

(2) Не е налице дублиране на предписа-
нията, ако в рамките на срока, за който са 
предписани лекарствени продукти със срок, 
различен от 30 дни, общото количество ле-
карствени продукти, отпуснати по отделните 
отрязъци на рецептурна бланка (образец 
МЗ-НЗОК № 5 и 5А), не превишават пред-
писаното количество за 100 дни. Настоящата 
разпоредба не се прилага в случаите, когато 
на ЗОЛ е предписан само един лекарствен 
продукт. 

(3) Издадена и изпълнена рецепта по 
„Протокол за предписване на лекарства, за-
плащани от НЗОК/РЗОК“ и/или „Рецептурна 
книжка на хронично болния“, заверени от 
РЗОК в противоречие на изискванията, се 
изпълнява и ЛП се заплащат напълно или 
частично на изпълнителя.
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Г л а в а  т р е т а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИ-
ТЕ ПО ДОГОВОРИТЕ

Раздел I
Права и задължения на възложителя

Чл. 13. (1) Възложителят публикува на 
интернет страницата на НЗОК основните 
изисквания към софтуера, обработващ ре-
цептурните бланки, задължителните номен-
клатури и формата на отчетните електронни 
документи и указанията, предвидени по 
Наредба № 4 и Наредба № 10.

(2) При промени в приложение № 1 на 
ПЛС и в списъците с МИ и ДХ възложителят 
публикува на интернет страницата на НЗОК 
актуализиращи файлове към номенклатурите 
на аптечния софтуер във формат, определен 
от НЗОК, данните в който са задължителни 
за изпълнителя. Актуализациите влизат в 
сила от 1-во или 16-о число на месеца.

(3) При промени в приложение № 1 на 
ПЛС възложителят изготвя съответните ак-
туализиращи файлове в сроковете по Наредба 
№ 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма 
и критериите за заплащане от Националната 
здравноосигурителна каса на лекарствени 
продукти, медицински изделия и на диетични 
храни за специални медицински цели, догова-
ряне на отстъпки и прилагане на механизми, 
гарантиращи предвидимост и устойчивост на 
бюджета на НЗОК (ДВ, бр. 24 от 2009 г.) (Наред-
ба № 10). Националната здравноосигурителна 
каса се задължава да поддържа история на 
всички стойности на лекарствените продукти 
от приложение № 1 на ПЛС с договорените 
по реда на чл. 45, ал. 10 от ЗЗО отстъпки, 
както и да предоставя актуализиращи файлове 
към номенклатурите на аптечния софтуер с 
договорените отстъпки в сроковете по ал. 2.

(4) Промените в списъците с МИ и ДХ 
се публикуват на интернет страницата на 
НЗОК в срок не по-малък от 15 дни преди 
влизането им в сила.

(5) В случаите, когато възложителят не е 
изпълнил задължението си по предходните 
алинеи, изпълнителят не носи отговорност. 

(6) Изпълнителят не носи отговорност за 
спазване на изискванията за предписване на 
лекарствени продукти от приложение № 1 
на ПЛС, когато не притежава необходимата 
медицинска информация от представените 
по реда на договора документи от пациента, 
за лекарствени продукти, посочени в „Ука-
занието по чл. 3, ал. 2 от договора“.

Чл. 14. (1) Възложителят се задължава 
да заплати дължимите суми за отпуснатите 
и отчетени от изпълнителя ЛП, МИ и ДХ 
при условията, по реда и в сроковете на 
Наредба № 10. В случаите, когато притежа-
телите на разрешение за търговия на едро 
с лекарствени продукти са снабдили изпъл-

нителя с лекарствени продукти (предмет на 
договора) с ниво на заплащане 100 на сто на 
стойност, по-ниска от определената съгласно 
чл. 55 от Наредбата за условията, правилата 
и реда за регулиране и регистриране на це-
ните на лекарствените продукти, приета с 
ПМС № 97 от 2013 г. (ДВ, бр. 40 от 2013 г.), 
НЗОК заплаща за лекарствените продукти 
по-ниската стойност. 

(2) Възложителят се задължава да не пре-
доставя на трети лица, освен в предвидените 
от закона случаи, данни, които е получил при 
или по повод изпълнение на договора относно 
извършваната от изпълнителя дейност. Въз-
ложителят се задължава да не предоставя на 
трети лица, освен в предвидените от закона 
случаи, конкретни данни относно количе-
ства и видове на отпусканите в изпълнение 
на договора ЛП, МИ и ДХ от изпълнителя.

(3) Възложителят заплаща на изпълнителя 
по банков път по посочената в договора бан-
кова сметка дължимите суми за отпуснатите и 
отчетени по договора ЛП, МИ и ДХ в 30-дне-
вен срок от изтичане на срока за отчитане на 
съответния отчетен период в РЗОК.

(4) При установяване на получени от из-
пълнителя суми без правно основание, които 
не са в резултат на извършено нарушение на 
договора, възложителят съставя протокол 
за неоснователно получени суми, в който 
посочва размера на сумите, обстоятелствата, 
свързани с извършеното плащане, вкл. да-
тата, на която е извършено плащането. Въз 
основа на съставения протокол директорът на 
РЗОК изпраща на изпълнителя с препоръчано 
писмо с обратна разписка писмена покана за 
възстановяване на неоснователно получените 
суми. Поканата подлежи на обжалване по реда 
на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) Изпълнителят се задължава в 14-дне-
вен срок от влизане в сила на поканата по 
ал. 4 да заплати доброволно сумата/ите, 
посочена/и в нея. В противен случай тя/
те се прихваща/т със следващото плащане 
по договора или се събират по съответния 
ред. В случай на прихващане възложителят 
издава протокол за извършеното прихващане 
в 7-дневен срок, вторият екземпляр от който 
се предоставя на изпълнителя.

(6) Установяване от възложителя на не-
основателно получени суми от изпълнителя 
може да има както в рамките на извършван 
контрол по глава 6, така и извън него. В 
случаите на извършван контрол лицата по 
чл. 33 съставят нарочен протокол, различен 
от констативния протокол по чл. 35, ал. 1.

(7) Представителите на НЗОК и предста-
вителите на Управителния съвет на БФС по 
чл. 45, ал. 15 ЗЗО извършват наблюдение и 
анализ на тримесечие на текущото изпъл-
нение на определения със закон бюджет на 
НЗОК за здравноосигурителни плащания за 
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лекарствени продукти, медицински изделия 
и диетични храни за специални медицински 
цели и на изпълнението в определените сро-
кове за плащане на изпълнителите.

Чл. 15. Възложителят има право да упраж-
нява контрол по изпълнение на сключения 
договор съгласно реда и начина, определени 
в глава шеста.

Раздел II
Права и задължения на изпълнителя

Чл. 16. (1) Изпълнителят се задължава да 
осигурява и отпуска ЛП, МИ и ДХ – предмет 
на договора, на ЗОЛ, на които са предписани.

(2) При липса или недостатъчно налично 
количество на ЛП, МИ и ДХ в аптеката изпъл-
нителят се задължава да го достави/осигури 
не по-късно от 24 часа считано от момента 
на постъпване на рецептурната бланка. В 
този случай датата и часът на постъпването 
на рецептата се отразяват върху нея.

(3) При невъзможност за доставка на ЛП, 
МИ или ДХ от търговец на едро изпълните-
лят не носи отговорност. Невъзможността се 
удостоверява с отказ за доставка от търговец 
на едро до изпълнителя или с други подхо-
дящи доказателства.

(4) При забава на плащанията от страна 
на възложителя изпълнителят не носи отго-
ворност за неизпълнение на задълженията 
по ал. 1 и 2.

(5) Изпълнителят има право да откаже от-
пускане на лекарствени продукти, чиято цена 
не отговаря на изискванията на Наредбата за 
условията, правилата и реда за регулиране 
и регистриране на цените на лекарствените 
продукти и е необходимо доплащане от паци-
ента над определените в наредбата размери.

Чл. 17. (1) Работното време на изпълни-
теля се посочва в заявлението за сключва-
не на договора при спазване изискванията 
на чл. 30, ал. 1 от Наредба № 28 от 2008 г. 
за устройството, реда и организацията на 
работата на аптеките и номенклатурата на 
лекарствените продукти. Работното време се 
обявява на видно място на входа на аптеката. 
През цялото работно време се отпускат ЛП, 
МИ и ДХ, заплащани напълно или частично 
от НЗОК.

(2) Аптеката не може да бъде затворена за 
повече от 30 дни в рамките на една календарна 
година поради отсъствие на ръководителя є.

(3) В случаите по ал. 2, когато ръково-
дителят на аптеката е единствен магистър-
фармацевт, работещ в нея, аптеката не ра-
боти в изпълнение на настоящия договор до 
завръщане на ръководителя. В този случай 
на видно място задължително се поставя 
уведомление за срока, в който няма да се 
изпълняват рецепти – образци МЗ-НЗОК 

№ 5 и № 5А, както и адрес на най-близката 
аптека, която отпуска ЛП, МИ и ДХ, запла-
щани напълно или частично от НЗОК.

(4) При отсъствие на ръководителя на ап-
теката за период до 30 дни същият може да 
се замества от магистър-фармацевт, включен 
в списъка на персонала на аптеката.

(5) При отсъствие на ръководителя на 
аптеката за период над 30 дни същият се 
замества от магистър-фармацевт в срокове 
и по реда на ЗЛПХМ.

(6) Ръководителят на аптеката не може 
да работи в повече от една аптека.

Чл. 18. (1) Изпълнителят се задължава:
1. да следи за настъпили промени в при-

ложение № 1 на Позитивния лекарствен 
списък и цените на лекарствените продукти 
на интернет страницата на Министерството 
на здравеопазването и на НЗОК;

2. да следи за настъпили промени в ин-
формацията по чл. 7;

3. да спазва:
а) указанията, издадени на основание 

чл. 3, ал. 2;
б) Правилата за добра фармацевтична 

практика и Указанията на БФС за прилагане 
изискванията на ДФП, ефективно въвеждане 
на стандартите за обслужване и правилата 
за оценка на съответствието им с нея;

4. да не изисква и да не приема от ЗОЛ/
приносителя на рецептата доплащане, над-
вишаващо максималната стойност, която 
доплаща ЗОЛ, посочена в предоставения от 
възложителя съответен актуализиращ файл 
към номенклатурите на аптечния софтуер, 
валиден към момента на отпускане на ле-
карствения продукт;

5. да не извършва необосновани откази, 
а в случаите по чл. 16, ал. 2 – да достави и 
отпуска ЛП, МИ и ДХ;

6. да съдейства на лицата по чл. 33 и да 
им предоставя:

а) документацията, относима към снабдя-
ването на изпълнителя от търговците на едро 
с конкретни ЛП, МИ и ДХ и към отпускането 
им на ЗОЛ в изпълнение на договора с НЗОК 
(фактури за доставка; кредитни известия; 
фискални бонове; рецептурни бланки);

б) извлечение (отчет за НЗОК) от памет-
та на фискалното устройство в аптеката за 
съответен период от време съобразно целта 
на проверката;

в) всички помещения на аптеката, в които 
се съхраняват и/или отпускат ЛП, МИ и ДХ;

7. данните от фискалния бон за отпуснатите 
ЛП, МИ и ДХ да съответстват на данните, 
въведени в аптечния софтуер на аптеката, и 
данните от рецептурната бланка.

(2) Изпълнителят няма право да прехвърля 
вземанията си по договора с възложителя на 
трети лица, освен ако не е уведомил предва-
рително в срок от един месец възложителя 
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и не е получил съгласие за това. При липса 
на отговор в срок 15 дни от подаване на уве-
домлението се счита, че е налице мълчаливо 
съгласие на възложителя за прехвърляне на 
вземането.

Чл. 19. (1) Изпълнителят не може да от-
пуска ЛП, които се заплащат напълно или 
частично от НЗОК, срещу талони за отстъпка 
или други допълнителни материали, непред-
видени в Наредба № 4 или ЗЛПХМ.

(2) Изпълнителят посочва продажната 
цена върху опаковката на ЛП на обозначено 
от производителя място съгласно чл. 5, ал. 2 
от Наредбата за условията, правилата и реда 
за регулиране и регистриране на цените на 
лекарствените продукти.

(3) Изпълнителят отпуска предписаните 
МИ и ДХ при условията, реда и по цени 
съгласно списъците на НЗОК и указанията 
по тяхното прилагане. В случаите, когато 
притежателите на разрешение за търговия 
на едро с лекарствени продукти са снабдили 
изпълнителя с лекарствени продукти (пред-
мет на договора) с ниво на заплащане 100 на 
сто на стойност, по-ниска от определената 
съгласно чл. 55 от Наредбата за условията, 
правилата и реда за регулиране и регистри-
ране на цените на лекарствените продукти, 
изпълнителят отчита лекарствените продукти 
по по-ниската стойност. 

 (4) Изпълнителят се задължава да попъл-
ва следните данни в рецептурната бланка в 
момента на отпускане на ЛП:

1. номер и дата на изпълнение на рецептата;
2. ЕГН/ЛНЧ/идентификационен номер на 

получателя, когато е различен от ЗОЛ, на 
което е изписана рецептата;

3. сума за доплащане от пациента;
4. подпис на изпълняващия рецептата 

магистър-фармацевт, УИН на отпускащия 
магистър-фармацевт и печат на аптеката.

(5) В момента на отпускане на ЛП, след 
попълване на данните по ал. 4, изпълнителят 
се задължава да я предостави за подпис на 
приносителя.

(6) Изпълнителят се задължава да попъл-
ва всички изискуеми данни в рецептурната 
книжка. Датата на отпускане в рецептурната 
книжка трябва да съответства на датата от 
рецептурната бланка. Изпълнителят няма 
право да съхранява рецептурни книжки на 
пациенти в аптеката с изключение на слу-
чаите по чл. 16, ал. 2.

(7) Изпълнителят отпуска ЛП, предписани 
по протокол, като спазва стриктно утвърде-
ната схема на лечение в протокола.

(8) Изпълнителят при отпускане на ЛП, 
МИ и ДХ има право да провери чрез пре-
доставена електронна услуга от НЗОК валид-

ността на рецептурната книжка към датата 
на изписване на рецептата и валидността на 
диагнозите към датата на изписване и отпус-
кане, за които ЗОЛ има право да получава 
ЛП, МИ и ДХ.

Чл. 20. (1) Изпълнителят се задължава да 
работи в аптеката със софтуер, който отговаря 
на изискванията на НЗОК, публикувани на 
интернет страницата на НЗОК.

(2) Изпълнителят се задължава да съхра-
нява информацията за цялостното движение 
на лекарствените продукти, отпуснати в из-
пълнение на договора, както в оперативната 
база данни на софтуера, така и в архив за 
не по-малко от една година. Архивът тряб-
ва да може да възстанови информацията за 
движението на лекарствените продукти на 
компютъра в аптеката в случай на дефект 
или срив в хардуерната конфигурация на 
аптечната програма.

(3) При проверка изпълнителят е длъжен 
да осигури на контролните органи достъп 
до информацията по ал. 2 в момента на 
проверката в оперативната база данни, а 
при невъзможност – в тридневен срок от из-
вършването є след възстановяване от архив. 
Информацията по ал. 2 за цялостното движе-
ние на лекарствените продукти се генерира 
от софтуера на аптеките в съответствие със 
справките, дефинирани в документ „Изис-
квания към софтуера, обработващ рецептите 
от аптеките“, публикуван на интернет стра-
ницата на НЗОК.

Чл. 21. (1) Изпълнителят се задължава да 
въвежда в софтуера по чл. 20, ал. 1 рекви-
зитите от изпълняваните рецепти. Изисква-
нията към софтуера се определят съвместно 
от представителите на НЗОК и БФС по реда 
на чл. 45, ал. 17 ЗЗО.

(2) Въвеждането на информацията по 
ал. 1 се извършва в момента на отпускане 
на лекарствените продукти, медицинските 
изделия и диетичните храни за специални 
медицински цели в приемното помещение 
на аптеката от магистър-фармацевта, който 
ги отпуска.

Чл. 22. Изпълнителят се задължава пис-
мено да уведомява възложителя за промяна 
в обстоятелства в следните срокове:

1. до 7 дни от датата на подаване на заяв-
ление в случаите по чл. 231 ЗЛПХМ;

2. до 10 дни от датата на получаване на 
разрешението за търговия на дребно с ле-
карствени продукти по чл. 231, ал. 2 или 5 
ЗЛПХМ;

3. до 10 дни от настъпване на промяна във:
а) лицензията за търговия на дребно и 

съхраняване на наркотични вещества;
б) търговска регистрация;
в) банковата сметка;
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г) обстоятелства от декларация(и) и дру-
ги обстоятелства, удостоверени с документ, 
представен при сключването на настоящия 
договор;

4. в деня на настъпване на промяна в 
списъка на магистър-фармацевтите, работе-
щи в аптеката, като се посочва за всеки от 
магистър-фармацевтите продължителност-
та и разпределението на работното време; 
уведомлението може да бъде изпратено и 
по факс или електронна поща, сканирано с 
подпис и печат на аптеката или подписано 
с електронен подпис;

5. в деня на настъпване на промяна в ра-
ботно време на аптеката или периода, през 
който аптеката няма да работи; уведомлението 
може да бъде изпратено и по факс или елек-
тронна поща, сканирано с подпис и печат на 
аптеката или подписано с електронен подпис.

Г л а в а  ч е т в ъ р т а

КРИТЕРИИ ЗА КАЧЕСТВО И ДОСТЪП-
НОСТ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ГЛАВА ВТОРА

Чл. 23. Изпълнителят се задължава да от-
пуска ЛП, МИ и ДХ – предмет на договора, 
при спазване разпоредбите на ЗЗО, ЗЛПХМ, 
Наредба № 4 от 2009 г. за условията и реда 
за предписване и отпускане на лекарствени 
продукти, Наредба № 28 от 2008 г. за устрой-
ството, реда и организацията на работата на 
аптеките и номенклатурата на лекарствените 
продукти и указанията на НЗОК по прилагане 
и тълкуване на договора, които се изготвят 
съвместно с представителите на БФС, опре-
делени по реда на ЗЗО.

Г л а в а  п е т а

ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЕТНОСТ. ЗАДЪЛ-
ЖЕНИЯТА НА СТРАНИТЕ ПО ИНФОРМА-
ЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ОБМЕНА 
НА ИНФОРМАЦИЯ. УСЛОВИЯ, РЕД И 
СРОКОВЕ ЗА ОТЧИТАНЕ И ЗАПЛАЩАНЕ

Чл. 24. (1) Изпълнителят отчита отпусна-
тите продукти по договор два пъти месечно 
по електронен път, в утвърден от НЗОК 
формат, през интернет портала на НЗОК 
или чрез уеб услуга. Отчетните периоди са 
от 1-во до 15-о число и от 16-о до последно 
число на месеца.

(2) Електронният отчет по ал. 1 се пред-
ставя най-късно до третия работен ден 
включително, следващ периода. В случай 
на неспазване на този срок изпълнителят 
представя електронния отчет в следващия 
отчетен период. Изпълнителят може да пред-
стави отчетни документи за не повече от два 
последователни отчетни периода.

(3) Електронният отчет по ал. 1 се под-
писва с усъвършенстван електронен подпис 
(УЕП) по смисъла на чл. 13, ал. 2 от Зако-

на за електронния документ и електронния 
подпис (ЗЕДЕП) само от ръководителя на 
аптеката съгласно правилата на индивиду-
алния договор. 

(4) За отпуснати продукти по договор на 
правоимащи лица, осигурени в друга държава, 
спрямо които се прилагат правилата за коор-
динация на системите за социална сигурност/
двустранни спогодби за социално осигуряване, 
регистрационните данни на пациента трябва 
да съответстват на тези в удостоверителния 
документ за право на обезщетения в натура 
в случай на болест, майчинство, трудови 
злополуки или професионални заболявания.

(5) При констатиране на грешки в елек-
тронния отчет, свързани с регистрационни 
данни и реквизити, изпълнителят получава 
автоматична нотификация от информацион-
ната система на НЗОК и електронният отчет 
не се обработва от НЗОК до получаване на 
отчет с коректни данни.

(6) Грешки по ал. 5 могат да са:
1. регистрационен номер на лечебно за-

ведение, УИН на лекар, код на специалност, 
отразени в първичните медицински доку-
менти, номер на договора на изпълнителя 
с НЗОК, регистрационните данни на ЗОЛ;

2. отчетена дейност извън предмета на 
договора с НЗОК;

3. несъответствия с установените реквизи-
ти и съответните им номенклатури, относими 
към отпуснатите продукти по договор.

(7) В информационната система на НЗОК 
се обработва последният, подаден в сроковете 
по ал. 2 отчет с коректни данни.

(8) При установяване на технически греш-
ки, свързани с неправилно въвеждане на данни 
в софтуера на аптеките и правилно отразени 
на хартиен носител, РЗОК изготвя протокол 
и уведомява изпълнителя през информаци-
онната система, като изисква нов коригиран 
електронен отчетен документ. Корекции се 
допускат при сгрешени:

1. регистрационни данни на изпълнителя;
2. регистрационни данни на ЗОЛ;
3. регистрационни данни за правоимащи 

лица, осигурени в друга държава, спрямо ко-
ито се прилагат правилата за координация на 
системите за социална сигурност/двустранни 
спогодби за социално осигуряване;

4. регистрационни данни на лечебното 
заведение;

5. регистрационни данни на лекар/лекар 
по дентална медицина;

6. номер и дата на амбулаторен лист;
7. номер на рецепта от амбулаторен лист;
8. номер и дата на протокол;
9. номер на рецептурна книжка;
10. код на специалност на лекаря/лекаря 

по дентална медицина, издал рецептата;
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11. брой дни на терапия с предписан ле-
карствен продукт.

(9) Корекциите в новия отчет по ал. 8 
следва да са в съответствие с протокола от 
РЗОК. 

(10) Алинея 8 не се прилага при допусната 
техническа грешка от магистър-фармацевта 
при пренасяне на данните от аптечния соф-
туер върху рецептата, при условие че данните 
са правомерно въведени в аптечния софтуер.

(11) След окончателната обработка за 
отчетен период директорът на РЗОК/или 
упълномощени от него служители изпраща/
изпращат по електронен път през инфор-
мационната система на НЗОК „Полуме-
сечно известие“, съдържащо одобрените 
за заплащане рецепти и лекарства в тях и 
отхвърлените такива, със съответните осно-
вания за отхвърляне (основание неспазване 
на условията и реда за предписване и/или 
отпускане на лекарствените продукти, ус-
тановени в законодателството и/или този 
договор). Известието се изпраща в срок до 
шестия работен ден след края на периода 
на отчитане.

(12) Полумесечното известие по ал. 11 
се подписва от директора на РЗОК или от 
упълномощено от него длъжностно лице с 
УЕП съгласно чл. 13, ал. 2 ЗЕДЕП.

(13) Не се допуска подаване на нов елек-
тронен отчет за отчетния период от страна на 
изпълнителя след изпращане на полумесечно 
известие по ал. 11.

(14) Възражения във връзка с ал. 11 се 
подават в двуседмичен срок след получаване 
на полумесечното известие. 

(15) Възраженията по ал. 14 се разглеждат 
и решават от РЗОК в едномесечен срок само 
след контрол. За одобрените за заплащане 
след контрол дейности директорът на РЗОК 
или упълномощено от него длъжностно лице 
изпраща по електронен път през информа-
ционната система на НЗОК „Известие след 
контрол“, подписано с електронен подпис.

(16) За заплатените от НЗОК ЛП, МИ и 
ДХ, за които изпълнителят не е спазил ус-
ловията и реда за предписване и/или отпус-
кане на лекарствените продукти, установени 
в законодателството и/или този договор, 
директорът на РЗОК или упълномощено от 
него длъжностно лице изпраща по електро-
нен път през информационната система на 
НЗОК „Известие след контрол“, подписано 
с електронен подпис.

Чл. 24А. (1) Изпълнителят представя в 
РЗОК в срок до 3-тия работен ден, следващ 
периода, по график, определен от възло-
жителя, следните първични медицински и 
регистрационни документи:

 1. първи екземпляр от изпълнените от 
изпълнителя рецепти и втори екземпляр на 
рецептите за отпуснати лекарствени продукти, 
съдържащи наркотични вещества, подредени 
по реда на тяхното отпускане;

2. заверени копия на ЕЗОК, Удостовере-
ние за временно заместване на ЕЗОК или 
Удостоверение за регистрация в РЗОК – при 
изпълнени рецепти за лица, осигурени в 
друга държава, спрямо които се прилагат 
правилата за координация на системите за 
социална сигурност/двустранни спогодби за 
социално осигуряване;

3. заверени копия на документи, удос-
товеряващи здравноосигурителния статус 
към момента на отпускане на лекарствените 
продукти, диетичните храни за специални 
медицински цели или медицинските изделия, 
на лицата по чл. 5, ал. 2 или 4.

(2) Документите по чл. 24А не се връщат 
за корекции.

Чл. 25. Ако в аптеката са изпълнявани 
рецепти по реда на този договор и съответно 
на рецептурните бланки е положен печат, на 
който са вписани номерът и датата на пре-
кратеното разрешение за търговия на дреб-
но с лекарствени продукти, НЗОК заплаща 
лекарствените продукти, отпуснати по така 
заверените рецептурни бланки до изтичане 
на срока за обжалване на заповедта за пре-
кратяване на разрешението за търговия на 
дребно по реда на АПК, респ. влизане в сила 
на заповедта за прекратяване на разрешението 
за търговия на дребно.

Чл. 26. (1) Възложителят, чрез РЗОК, 
заплаща на изпълнителя за отпуснатите и 
отчетени:

а) лекарствени продукти по чл. 1 от ин-
дивидуалния договор – до съответната ре-
имбурсна стойност, в зависимост от нивото 
на заплащане, определена в приложение № 1 
на ПЛС;

 б) медицински изделия по чл. 2 – стой-
ността, на която са отпуснати от изпълните-
ля, но не по-висока от стойността, до която 
НЗОК заплаща същите, съгласно списъка по 
чл. 2, ал. 1, т. 1 от индивидуалния договор;

в) диетични храни за специални ме-
дицински цели – стойността, на която са 
отпуснати от изпълнителя, но не по-висока 
от стойността, посочена за съответната ди-
етична храна в списъка по чл. 2, ал. 1, т. 2 
от индивидуалния договор.

(2) За обработването на рецепти, с ко-
ито са предписани напълно заплащани от 
НЗОК лекарствени продукти, възложителят 
заплаща определената в Наредба № 10 сума 
за отчетена рецептурна бланка.

(3) За медицински изделия за стомирани 
болни, превръзки за булозна епидермолиза 
и медицински изделия за прилагане с ин-
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сулинова помпа възложителят заплаща до 
лимита за едно ЗОЛ за един месец, определен 
за тези медицински изделия в списъка по 
чл. 2, ал. 1, т. 1 от индивидуалния договор. 

Чл. 27. (1) Възложителят заплаща на 
изпълнителя след представяне на финансо-
во-отчетни документи (финансови отчети 
или дебитни/кредитни известия към тях) в 
електронен вид, в утвърден от НЗОК формат 
през интернет портала на НЗОК или чрез уеб 
услуга и документите по чл. 24 и чл. 24А.

(2) Електронен финансов отчет по ал. 1 се 
подава в срок до два работни след изпращане 
на полумесечното известие и включва само 
отпуснатите и отчетени по договора ЛП, 
МИ и ДХ, одобрени за заплащане в това 
полумесечно известие.

(3) Дебитно известие към финансов отчет 
по ал. 1 се подава в срок до два работни 
след изпращане на известие след контрол по 
чл. 24, ал. 15 и включва само одобрените за 
заплащане ЛП, МИ и ДХ в това известие. 

(4) Кредитно известие към финансов от-
чет по ал. 1 се подава в срок до два работни 
след изпращане на известие след контрол по 
чл. 24, ал. 16. 

(5) Електронните финансово-отчетни до-
кументи се подписват с УЕП по смисъла на 
чл. 13, ал. 2 от ЗЕДЕП от законния предста-
вител на изпълнителя, от упълномощено от 
него лице или от ръководителя на аптеката 
в съответствие с приложение № 5 „Правила 
за подписване на отчетните електронни до-
кументи“ към настоящия договор. 

(6)Лекарствени продукти, медицински 
изделия и диетични храни, отпуснати на 
осигурени в други държави лица, се запла-
щат от НЗОК след представяне на отделни 
документи по ал. 1.

Чл. 28. (1) При подаване на електронен 
финансов документ по чл. 27 информацион-
ната система на НЗОК извършва автоматична 
проверка. 

(2) При констатиране на грешки в елек-
тронните финансово-отчетни документи, 
свързани с регистрационни данни и рекви-
зити, изпълнителят получава автоматична 
нотификация от информационната система 
на НЗОК и документите не се обработват от 
НЗОК до получаване на коректни електронни 
финансово-отчетни документи в сроковете 
по чл. 27, ал. 2, 3 и 4.

Чл. 29. (1) При успешно обработен електро-
нен финансов документ от информационната 
система на НЗОК се извършва проверка и 
от РЗОК. 

(2) При констатиране на грешки в елек-
тронен финансово-отчетен документ изпъл-
нителят получава нотификация чрез профила 
си в информационната система на НЗОК и 

документът не се приема от НЗОК до полу-
чаване на коректен електронен финансово-
отчетен документ в срок от един работен ден 
след получаване на нотификацията.

Чл. 30. (1) За приет електронен финансо-
во-отчетен документ се счита документът, 
подписан с електронен подпис от директора 
на РЗОК или упълномощено от него длъж-
ностно лице.

(2) Изпълнителят получава нотификация 
чрез профила си в информационната систе-
ма на НЗОК за приетия финансово-отчетен 
документ. 

Чл. 31. (1) Условие за плащане на изпъл-
нителя е точното и правилното попълване 
на документите съгласно настоящия договор 
и изпълнение на задълженията по договора.

(2) Възложителят заплаща на изпълните-
ля по банков път по посочената в договора 
банкова сметка дължимите суми за отпус-
натите и отчетени по договора ЛП, МИ и 
ДХ в 30-дневен срок от изтичане на срока 
за отчитане на съответния отчетен период 
в РЗОК.

(3) В случай че възложителят не запла-
ти дължимите суми в срока, определен по 
предходния член, той дължи на изпълнителя 
законна лихва за просроченото време.

(4) Плащанията по този договор се извърш-
ват в левове по банков път по посочената 
от изпълнителя в договора банкова сметка.

Чл. 31А. При неспазване на посочените в 
чл. 27, 28 и 29 срокове за представяне на фи-
нансово-отчетните документи от изпълнителя 
обработката им и съответното заплащане се 
извършват в сроковете за следващ период 
на отчитане.

 Чл. 32. Възложителят не заплаща на 
изпълнителя, в случай че:

1. отчетните документи не са заверени 
съгласно чл. 24, ал. 3, чл. 27, ал. 5; 

2. не са представени всички отчетни доку-
менти, установени в чл. 24, чл. 24А и чл. 27;

3. има несъответствие между първичните 
медицински документи на хартиен носител, 
електронните първични медицински доку-
менти по чл. 24, ал. 1 и финансовите отчетни 
документи извън случаите по чл. 24, ал 8;

4. рецептите са изпълнени в нарушение 
на чл. 1, ал. 1, чл. 11 и 12;

5. отпуснатите лекарствени продукти съ-
държат наркотични вещества, без аптеката да 
притежава лицензия за търговия на дребно 
с такива;

6. рецептата е изпълнена извън сроковете 
по чл. 25;

7. лекарствените продукти, медицинските 
изделия и диетичните храни за специални 
медицински цели са отпуснати на лице, което 
е с прекъснати здравноосигурителни права 
към момента на отпускането;
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8. в изпълнена рецепта липсват опреде-
лените в нормативната уредба реквизити, 
попълвани от лекаря, издал рецептата, и 
подпис на ЗОЛ/приносител върху рецептур-
ната бланка. 

9. липсват реквизити, попълнени от ап-
теката, съгласно чл. 19, ал. 4; в този случай 
при констатирано нарушение след изплаща-
нето на лекарствените продукти от възло-
жителя се налага само финансова неустойка 
съгласно раздел „Санкции“, като сумата по 
реимбурсната стойност не се възстановява 
от изпълнителя.

Г л а в а  ш е с т а

КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДО-
ГОВОРИТЕ, ВИДОВЕТЕ САНКЦИИ ПРИ 
НАРУШАВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ И РЕД 

ЗА НАЛАГАНЕТО ИМ

Раздел I
Условия и ред за контрол по изпълнение на 

договора

Чл. 33. (1) Възложителят упражнява кон-
трол по изпълнението на договора от изпъл-
нителя чрез:

1. длъжностни лица – служители на НЗОК, 
определени със заповед на управителя на 
НЗОК или от оправомощено от него длъж-
ностно лице;

2. длъжностни лица от РЗОК – контро-
льори.

(2) Длъжностните лица на НЗОК/РЗОК и 
членовете на комисиите по етика и качество 
на регионалните фармацевтични колегии на 
БФС извършват съвместни проверки по гра-
фик, определен от НЗОК и БФС. Графикът 
се утвърждава от управителя на НЗОК и 
председателя на УС на БФС по РЗОК, съот-
ветно РФК, по предложение на двете страни.

(3) Управителят на НЗОК или оправо-
мощено от него длъжностно лице може със 
заповед да разпореди извършване на проверка 
от контрольори от РЗОК с участието на слу-
жители на НЗОК за осъществяване на кон-
трол по сключените договори. Служителите 
на НЗОК могат да извършват проверки на 
територията на цялата страна по заповед на 
управителя на НЗОК или на оправомощено 
от него длъжностно лице. Служителите на 
РЗОК – контрольори, могат да извършват 
проверки на територията на съответната 
РЗОК по заповед на нейния директор или 
на оправомощено от него длъжностно лице, 
както и проверки на територията на съот-
ветната РЗОК или на територията на друга 
РЗОК по заповед на управителя на НЗОК 
или на оправомощено от него длъжностно 
лице. За издаване на заповедта на управите-

ля на НЗОК за извършване на проверка на 
територията на друга РЗОК контрольорите 
се определят по предложение на директора.

(4) При извършване на проверките по ал. 3 
могат да присъстват експерти на Българския 
фармацевтичен съюз. Експертите предоставят 
писмени становища, които са неразделна част 
от протокола по чл. 35.

Чл. 34. (1) Лицата по чл. 33, ал. 1 из-
вършват:

1. контрол върху декларираните обстоя-
телства при сключване на договора;

2. непосредствен контрол по изпълнението 
на договора;

3. проверки по приход и разход на конкрет-
ни ЛП, МИ и ДХ в съответствие с предмета 
на договора;

4. проверки по повод постъпили жалби 
от ЗОЛ;

5. проверка на отчетните документи на 
изпълнителя, свързани с изпълнението на 
договора;

6. контрол върху съответната част от стой-
ността на лекарствените продукти, заплащана 
съответно от възложителя и от ЗОЛ;

7. контрол по изпълнението на чл. 21.
(2) Извършването на контролната дейност 

се осъществява по начин, който не затруднява 
дейността на изпълнителя.

(3) Изпълнителят е длъжен да осигури 
достъп на лицата по чл. 33 при изпълнение 
на служебните им задължения до всички по-
мещения на аптеката, в които се съхраняват 
и/или отпускат ЛП, МИ и ДХ, и до всички 
ЛП, МИ и ДХ, предмет на договора.

(3а) Изпълнителят е длъжен да оказва съ-
действие на лицата по чл. 33 при изпълнение 
на служебните им задължения.

(4) Лицата по чл. 33, ал. 1 имат право на 
достъп до:

а) документацията, относима към снабдя-
ването на изпълнителя от търговците на едро 
с конкретни ЛП, МИ и ДХ и към отпуска-
нето им на ЗОЛ в изпълнение на договора 
(фактури за доставка; кредитни известия; 
фискални бонове; рецептурни бланки);

б) извлечение (отчет за НЗОК) от памет-
та на фискалното устройство в аптеката за 
съответен период от време съобразно целта 
на проверката и техническата възможност 
на фискалното устройство;

в) всички помещения на аптеката, в ко-
ито се съхраняват и/или отпускат ЛП, МИ 
и ДХ, и до всички ЛП, МИ и ДХ, предмет 
на договора;

г) трудовите договори на работещия в 
аптеката персонал. 

(5) Изпълнителят съхранява в аптеката и 
ги предоставя при поискване на лицата по 
чл. 33, ал. 1:
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1. рецептурните бланки за последната 
една година считано от датата на тяхното 
изписване;

2. отчетната документация по този договор, 
както и фактурите за доставка; в случай че 
посочената документация по т. 2 не е налична 
в аптеката, същата се предоставя в срок до 
три работни дни.

Чл. 35. (1) За резултатите от извършената 
проверка лицата по чл. 33 изготвят конста-
тивен протокол.

(2) Констативният протокол се изготвя в 
два екземпляра – единият се връчва в деня 
на приключване на проверката на изпълни-
теля, а другият се предоставя на директора 
на РЗОК.

(3) Констативният протокол се подписва 
от лицата, извършили проверката, и ръко-
водителя на аптеката. При отсъствие на 
ръководителя на аптеката протоколът се 
подписва от магистър-фармацевт, работещ 
в аптеката. В случаите, когато отсъства ма-
гистър-фармацевт, протоколът се подписва 
от работещ от персонала на аптеката.

(4) В констативния протокол се вписват:
1. обектът на проверката – наименова-

ние и адрес на аптеката; представляващият 
лицето по чл. 222 ЗЛПХМ – собственик на 
аптеката, магистър-фармацевтът – ръково-
дител на аптеката, посочен в разрешението 
за търговия на дребно с лекарствени про-
дукти в аптека; номер и дата на издаване 
на разрешението;

2. данните за проверката – дата и място 
на съставяне, основание за извършване на 
проверката, проверяващото лице (лица);

3. нарушените разпоредби на договора и 
описание в какво се състоят констатираните 
нарушения;

4. получени от изпълнителя суми от въз-
ложителя без правно основание в резултат 
от констатираните нарушения по т. 3;

5. задължителните предписания и сро-
ковете за отстраняване на констатираните 
нарушения;

6. препоръки за подобряване на дейност-
та – когато е приложимо;

7. предложения за санкции при констати-
рани нарушения;

8. срок за възражение.
(5) В случаи на несъгласие с някои кон-

статации изпълнителят може да отрази това 
писмено в протокола при подписването му.

(6) Към констативния протокол се при-
лагат опис на изготвени справки, копия 
на рецепти, протоколи и други документи, 
ако това е необходимо. Всички документи 
се изготвят в два еднообразни екземпляра, 
подписани от двете страни.

Чл. 36. (1) Изпълнителят има право на 
писмено възражение по направените в про-
токола по чл. 35 констатации пред директора 
на РЗОК в 7-дневен срок считано от деня, 
следващ деня на получаване на протокола.

(2) В случаите, когато изпълнителят 
оспори констатациите на лицата по чл. 33, 
извършили проверката, директорът на РЗОК 
в 7-дневен срок от получаване на писменото 
възражение изпраща спора за решаване от 
арбитражна комисия.

(3) Арбитражната комисия задължително 
се произнася с решение в двуседмичен срок 
от получаване на преписката, с което по-
твърждава или отхвърля изцяло или частично 
констатациите на лицата по чл. 33.

(4) Решението по ал. 2 се изпраща в 3-дне-
вен срок от издаването му на директора на 
РЗОК.

Чл. 37. (1) В случай че арбитражната 
комисия потвърди констатациите на лицата 
по чл. 33, както и при липса на възражение, 
директорът на РЗОК в 14-дневен срок след 
произнасяне на арбитражната комисия или 
съответно след изтичане на срока по чл. 36 
издава заповед, с която може да приложи 
санкциите.

(2) В случай че арбитражната комисия не 
се произнесе с решение в двуседмичен срок 
от постъпване на преписката или е налице 
равен брой гласове „за“ и „против“, поради 
което няма прието решение, управителят 
на НЗОК, съответно директорът на РЗОК, 
издава мотивирана заповед, с която може да 
наложи санкциите.

(3) Заповедта по ал. 1 се връчва на лицето, 
което представлява изпълнителя, по начин, 
удостоверяващ получаването.

Чл. 38. (1) В 14-дневен срок от получаване 
на заповедта по чл. 37 изпълнителят има 
право да я оспори по реда на Администра-
тивнопроцесуалния кодекс (АПК) по адми-
нистративен ред пред управителя на НЗОК 
чрез директора на РЗОК или по съдебен ред.

(2) При оспорване по административен 
ред директорът на РЗОК изпраща жалбата с 
цялата преписка на управителя на НЗОК в 
3-дневен срок от получаването є. Подадената 
жалба спира изпълнението на заповедта на 
директора на РЗОК.

(3) В двуседмичен срок от получаване на 
преписката управителят на НЗОК разглежда 
и се произнася по постъпилото възражение 
с мотивирано решение, за което уведомява 
писмено изпълнителя и РЗОК.

Чл. 39. (1) Заповедта на директора на РЗОК 
за прилагане на санкциите не се изпълнява 
до изтичане на срока за нейното оспорване по 
реда на АПК. При подадена жалба заповедта 
не се изпълнява до решаването на спора от 
съответния орган.
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(2) Изпълнителят се задължава в 14-дневен 
срок от влизане в сила на заповедта по ал. 1 
да заплати доброволно сумата/те, посочени в 
нея. В противен случай тя/те се прихваща/т 
със следващото плащане по договора. В 
случай на прихващане възложителят изда-
ва протокол за извършеното прихващане в 
7-дневен срок, вторият екземпляр от който 
се предоставя на изпълнителя. Когато няма 
следващо/и плащане/ия по договора, дирек-
торът на РЗОК изпраща писмена покана за 
възстановяването на сумите. В случай че 
изпълнителят не заплати доброволно сумите, 
възложителят пристъпва към събирането им 
по съответния ред.

Раздел II
Правила за работа на арбитражните комисии

Чл. 40. (1) Арбитражната комисия се със-
тои от 6 членове – равен брой представители 
на РЗОК и на регионалната фармацевтична 
колегия на БФС.

(2) За всяка от квотите се определят по 
двама резервни членове по същия ред, по 
който се определят постоянните членове.

(3) Комисията се председателства от пред-
ставители на РЗОК и на БФС на ротационен 
принцип за срок три месеца.

(4) Съставът на арбитражната комисия се 
определя със заповед на директора на РЗОК 
съгласно определените от БФС и от РЗОК 
редовни и резервни членове, препис от която 
се изпраща на РФК на БФС.

Чл. 41. Арбитражните комисии работят в 
съответствие с чл. 75 ЗЗО.

Чл. 42. (1) Всяка арбитражна комисия 
разглежда споровете в пълен състав. Ако 
някой от постоянните членове отсъства, се 
поканва резервен член от съответната квота.

(2) Всяка от страните по спора може в 
писмен вид да иска отвод на член на коми-
сията, ако са налице обстоятелства, които 
пораждат основателни съмнения относно 
неговата безпристрастност и независимост. 
Членовете на комисиите подписват деклара-
ция за липса на конфликт на интереси, която 
се съхранява от съответното лице, което е 
излъчило представителите.

(3) В случай на основание за отвод на 
член на комисия съответното лице го зая-
вява преди разглеждане на преписката и не 
участва в работата на комисията. Замества 
се от друг представител на лицето, което го 
е излъчило.

Чл. 43. (1) Председателят на комисията 
свиква заседанията, комплектува преписките 
и разпределя между членовете на комисията 
изготвянето на доклад по спора и становище 
относно решението.

(2) Всеки член на комисията участва в 
работата є, като присъства на заседанията, 
подготвя доклад и становище относно реше-
ния по разпределените му преписки.

(3) Арбитражната комисия разглежда 
споровете по документи, които страните 
предварително са представили.

(4) Ако комисията прецени, тя може да 
изслуша лицата по чл. 26, както и изпълни-
теля, направил възражения. Комисията може 
да изисква всички необходими документи, 
справки и други материали, необходими є 
за формиране на решение.

(5) На всяко заседание на комисията се 
води протокол, който задължително се под-
писва от всички членове на комисията.

Чл. 44. (1) Арбитражната комисия се 
произнася с решение по предмета на спора.

(2) Решението на комисията е в писмен 
вид, съдържа мотиви и се подписва от всич-
ки членове.

(3) Срокът за произнасяне е двуседмичен, 
считан от датата на постъпване на преписката.

(4) Решението се взема с обикновено мно-
зинство, присъствено и чрез явно гласуване.

(5) Решението на комисията се изготвя в 
три екземпляра – по един за изпълнителя, 
директора на РЗОК и съответната регионална 
фармацевтична колегия на БФС. Решенията 
се връчват по начин, удостоверяващ полу-
чаването им.

(6) Директорът на РЗОК изпраща на ар-
битражната комисия копие от заповедта за 
налагане на санкция или за прекратяване на 
производството.

Чл. 45. (1) В случай че арбитражната ко-
мисия потвърди констатациите на лицата по 
чл. 33 изцяло или частично, директорът на 
РЗОК може да издаде заповед за прилагане 
на санкциите, предвидени в договора между 
РЗОК и изпълнителя.

(2) В случай че арбитражната комисия не 
потвърди нито една от наложените санкции, 
директорът на РЗОК писмено уведомява 
лицето – обект на проверката, за решение-
то и за прекратяване на производството по 
проверката.

(3) В случай че арбитражната комисия 
не стигне до решение по констатациите, на-
правени от лицата по чл. 33, поради равен 
брой противоположни гласове, комисията 
изготвя протокол, екземпляр от който се 
предоставя на директора на РЗОК и на УС 
на РФК на БФС.

Чл. 46. След приключване на всяка пре-
писка цялата документация се извежда в 
специална книга и се връща в РЗОК. Копия 
от преписките се подреждат в архив и се 
съхраняват от комисията не по-малко от една 
година. Книгата се съхранява от председателя 
на комисията.



СТР.  30  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 28

Раздел III
Санкции

Чл. 47. (1) Видовете санкции са:
1. финансова неустойка;
2. прекратяване на договора.
(2) При констатирани няколко нарушения 

от различен вид се налага съответната по 
вид санкция за всеки вид нарушение.

Чл. 48. (1) За констатирани нарушения по 
изпълнение на настоящия договор директо-
рът на РЗОК налага санкции, както следва:

1. при нарушение на чл. 9, ал. 1, чл. 17, 
ал. 3, изречение първо, ал. 5 – прекратяване 
на договора;

2. при нарушение на чл. 17, ал. 6:
а) ако ръководителят на аптеката работи за 

изпълнителя или свързано с него по смисъла 
на Търговския закон лице – прекратяване 
на договора;

б) извън случаите на предходната разпо-
редба изпълнителят е длъжен да инициира 
производство по смяна на ръководителя 
на аптеката пред компетентните органи в 
30-дневен срок от установяване на наруше-
нието и да представи доказателства за това 
пред РЗОК;

3. при нарушение на чл. 17, ал. 1, 2 и 4, 
чл. 18, ал. 1, т. 3, чл. 20, ал. 2, чл. 22:

а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова 

неустойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – 150 лв.;
4. при нарушение на чл. 19, ал. 2 при уста-

новена липса на маркирана крайна продажна 
цена на повече от 5 опаковки:

а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова 

неустойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – 150 лв.;
5. при установени нарушения в до три ре-

цептурни бланки на чл. 18, ал. 1, т. 7, чл. 19, 
ал. 4 и 5, чл. 34, ал. 5, т. 1:

а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова 

неустойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – финансова 

неустойка в размер 150 лв.;
6. при нарушение на чл. 12, ал. 1, чл. 16, 

ал. 2, чл. 17, ал. 3, изречение второ, чл. 19, 
ал. 1, 3, 6 и 7 и за установени нарушения по 
чл. 18, ал. 1, т. 7, чл. 19, ал. 4 и 5 в повече 
от три рецептурни бланки:

а) финансова неустойка в размер 50 лв., 
умножена по броя констатирани нарушения;

б) при повторно нарушение – финансова 
неустойка в размер 100 лв., умножена по броя 
констатирани нарушения;

в) при последващо нарушение – финансова 
неустойка в размер 150 лв., умножена по броя 
констатирани нарушения;

7. при нарушение на чл. 34, ал. 5, т. 1 в 
повече от три рецептурни бланки:

а) финансова неустойка в размер 50 лв., 
умножена по броя констатирани нарушения, 
но не повече от 500 лв.;

б) при повторно нарушение – финансова 
неустойка в размер 100 лв., умножена по 
броя констатирани нарушения, но не повече 
от 1000 лв.;

в) при последващо нарушение – финансо-
ва неустойка в размер 150 лв., умножена по 
броя констатирани нарушения, но не повече 
от 1500 лв.;

8. при нарушение на чл. 34, ал. 5, т. 2:
а) финансова неустойка в размер 500 лв.;
б) при повторно нарушение – прекратяване 

на договора;
9. при нарушение на чл. 21, ал. 2, изра-

зяващо се в неизпълнение на задължението 
на изпълнителя да се въвежда информацията 
от рецептите в базата данни на софтуера на 
аптеката от магистър-фармацевта в момента 
на отпускане на лекарствата, медицинските 
изделия и диетичните храни за специални 
медицински цели:

 – при установени нарушения в до три 
рецептурни бланки:

а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова 

неустойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – финансова 

неустойка в размер 150 лв.;
 – при установени нарушения в повече от 

три рецептурни бланки:
а) финансова неустойка в размер 50 лв., 

умножена по броя констатирани нарушения;
б) при повторно нарушение – финансова 

неустойка в размер 100 лв., умножена по броя 
констатирани нарушения;

в) при последващо нарушение – финансова 
неустойка в размер 150 лв., умножена по броя 
констатирани нарушения;

10. при нарушение на чл. 21, ал. 2, изра-
зяващо се в неизпълнение на задължението 
изпълнителят да въвежда информацията от 
рецептите само в приемното помещение на 
аптеката:

 – при установени нарушения в до три 
рецептурни бланки:

а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова 

неустойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – финансова 

неустойка в размер 150 лв.;
 – при установени нарушения в повече от 

три рецептурни бланки:
а) финансова неустойка в размер 50 лв., 

умножена по броя констатирани нарушения;
б) при повторно нарушение – финансова 

неустойка в размер 100 лв., умножена по броя 
констатирани нарушения;
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в) при последващо нарушение – финансова 
неустойка в размер 150 лв., умножена по броя 
констатирани нарушения;

11. при нарушение на чл. 34, ал. 3:
а) финансова неустойка в размер 2000 лв.;
б) при повторно нарушение – прекратяване 

на договора;
11а. при нарушение на чл. 34, ал. 3а:
а) финансова неустойка в размер 250 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова 

неустойка в размер 500 лв.;
в) при трето нарушение – прекратяване 

на договора;
12. за установено наличие или отчитане 

на рецепти, изпълнени извън аптеката или 
от аптека, която няма договор с НЗОК, ус-
тановено от контролните органи на НЗОК, 
ИАЛ, РЗИ и БФС:

а) финансова неустойка в размер 1000 лв.;
б) при повторно нарушение – прекратяване 

на договора;
13. за установено в аптеката нарушение 

на реда за обозначаване и блокиране или 
отпускане на ЛП от ПЛС, МИ и ДХ и за 
специални медицински цели с изтекъл срок 
на годност – финансова неустойка в размер 
100 лв. за всяка опаковка;

14. при нарушение на чл. 18, ал. 1, т. 4, 5, 6:
а) финансова неустойка в размер 120 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова 

неустойка в размер 240 лв.;
в) при трето нарушение – финансова не-

устойка в размер 360 лв.;
г) при четвърто нарушение – прекратяване 

на договора;
15. при нарушение на чл. 23, като тази 

разпоредба не се прилага в случаите по 
чл. 16, ал. 3 и 4:

а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова 

неустойка в размер 100 лв.;
в) при трето нарушение – финансова не-

устойка в размер 150 лв.;
г) при четвърто нарушение – прекратяване 

на договора.
(2) В случаите на отчетена и незаплате-

на от РЗОК рецептурна бланка, изпълнена 
в нарушение на настоящия договор, не се 
налага санкция.

(3) При доказана от изпълнителя явна 
техническа грешка при изпълнението на 
рецептите не се налага санкция.

Чл. 49. Получените от изпълнителя суми 
без правно основание, установени при провер-
ка на контролните органи, се възстановяват 
заедно с дължимата законна лихва, начисле-
на за периода от датата на получаването до 
датата на възстановяването им.

Чл. 50. (1) Възложителят прекратява дого-
вора без предизвестие с писмено уведомление:

1. когато се установи, че договорът е 
сключен в нарушение на изискванията на 
НЗОК, въз основа на невярно декларирани 
от изпълнителя обстоятелства;

2. когато изпълнителят престане да от-
говаря на условията, при които е сключен 
договорът, и това е установено от контролните 
органи по предвидения ред.

(2) Процедурите за контрол по договора се 
прилагат и при констатирани нарушения по 
изпълнението на предходния договор между 
страните за изминал период до една година 
от сключване на този договор.

(3) Размерът на санкциите в случаите по 
ал. 2 се определя от договора, действал към 
момента на извършване на нарушението.

Г л а в а  с е д м а

ДЕЙСТВИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯ-
ВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОТПУСКАНЕ НА 
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ПО ЧЛ. 262, 

АЛ. 6, Т. 1 ЗЛПХМ

Чл. 51. (1) Настоящите условия и ред за 
сключване на договори за отпускане и за-
плащане на лекарствени продукти по чл. 262, 
ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, заплащани напълно или 
частично от НЗОК, отменят предходните 
условия и ред (ДВ, бр. 22 от 2016 г.).

(2) Настоящите условия и ред са със срок 
на действие от 1.04.2019 г. до 31.03.2020 г.

(3) Заявленията за сключване на догово-
ри от търговци на дребно на лекарствени 
продукти се подават в срок до 15.04.2019 г., 
като сключените договори са със срок на 
действие, както следва:

1. за срок от 1.04.2019 г. до 31.03.2020 г. – за 
търговците на дребно, които са имали склю-
чен договор преди 1.04.2019 г.;

2. за срок от датата на подписване на 
договора до 31.03.2020 г. – за търговците на 
дребно, които за пръв път кандидатстват за 
сключване на договор с НЗОК/РЗОК. 

(4) Сключените преди влизане в сила на 
настоящите условия и ред договори с търго-
вците на дребно се прекратяват от 1.04.2019 г., 
ако търговецът не е подал заявление за 
сключване на договор по предвидения в 
настоящите условия ред.

(5) При отказ за сключване на договор, 
ако търговецът на дребно е имал сключен 
договор преди 1.04.2019 г., се сключва срочен 
договор от 1.04.2019 г. до датата на издаване 
на отказа.

Чл. 52. (1) Възложителят и изпълнителят 
могат да сключват допълнителни споразуме-
ния към договора при промяна в предмета 
и/или срока му на действие.

(2) Възложителят и изпълнителят сключват 
допълнителни споразумения при:
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1. промяна в нормативната уредба, която 
е относима към настоящия договор;

2. издаване на разрешение по чл. 231, 
ал. 2 ЗЛПХМ или разрешение по чл. 231, 
ал. 5 ЗЛПХМ.

Чл. 53. Страните могат да прекратят до-
говора по взаимно съгласие чрез писмено 
споразумение.

Чл. 54. (1) Договорът се прекратява, без 
която и да е от страните да дължи предиз-
вестие, в следните случаи:

1. при фактическа невъзможност изпъл-
нителят да осъществява задълженията си по 
този договор; в този случай изпълнителят 
незабавно уведомява писмено възложителя, 
като договорът се прекратява от датата на 
уведомлението;

2. при прекратяване на разрешението за 
търговия на дребно с лекарствени продукти 
на изпълнителя – договорът се прекратява с 
изтичане срока за обжалване на заповедта за 
прекратяване на разрешението за търговия 
на дребно по реда на АПК, респ. влизане в 
сила на заповедта за прекратяване на раз-
решението за търговия на дребно;

3. при промяна на нормативната уредба, 
изключваща действието на целия или на 
част от договора – договорът се прекратява 
напълно или частично от датата на влизане 
в сила на съответната промяна или от датата 
на приключване на съответната нормативно 
установена процедура, засягаща действието 
на договора.

(2) При отнемане на лицензията на изпъл-
нителя за търговия на дребно и съхраняване 
на лекарствени продукти, съдържащи нар-
котични вещества, договорът се прекратява 
частично, в случай че предметът на дого-
вора включва отпускането на лекарствени 
продукти, съдържащи наркотични вещества.

Чл. 55. (1) Договорът се прекратява едно-
странно от възложителя без предизвестие при 
наложена и влязла в сила санкция „прекра-
тяване на договора“ в случаите, установени 
в раздел „Санкции“.

(2) В случаите по ал. 1 изпълнителят 
няма право да сключи нов договор с НЗОК 
до изтичане на 6 месеца от прекратяване на 
предходния договор.

Чл. 56. Възложителят прекратява договора 
с едномесечно писмено предизвестие, кога-
то изпълнителят не представи изискуемите 
отчетни документи в срока по чл. 24, ал. 2 
повече от 3 пъти в рамките на действие на 
договора.

Чл. 57. Договорът се прекратява едностран-
но от изпълнителя с едномесечно писмено 
предизвестие до възложителя – от датата на 
изтичане на предизвестието.

Чл. 58. Изпълнителят има право да пре-
крати едностранно с едномесечно писмено 
предизвестие договора, в случай че възложи-
телят системно не заплаща в срок дължимите 
по договора суми.

Чл. 59. Прекратяването на договора не 
освобождава възложителя от задължението 
да заплати на изпълнителя по представени 
редовни отчетни документи отпуснатите 
продукти до момента на прекратяване на 
договора.

Неразделна част от настоящите Условия 
и ред са следните приложения:

1. Заявление за сключване на договор 
(приложение № 1).

2. Декларация по образец (приложение 
№ 2).

3. Образец на договор (приложение № 3).
4. Лични данни на персонала, работещ в 

аптеката (приложение № 4).
5. Декларация по чл. 3, т. 8 (приложение 

№ 5).

Настоящите условия и ред за сключване 
на индивидуални договори за отпускане и за-
плащане на лекарствени продукти по чл. 262, 
ал. 6, т. 1 ЗЛПХМ, на медицински изделия 
и на диетични храни за специални медицин-
ски цели са съгласувани от 9 представители 
на НЗОК и 9 представители на Българския 
фармацевтичен съюз на основание чл. 45, 
ал. 17 от ЗЗО, както следва:

За НЗОК:  За БФС:

Зоя Вълева – директор Димитрия Стайкова – 
дирекция „ФСД“ и магистър-фармацевт
главен счетоводител Маргарита Грозданова –
Лъчезара Манева – магистър-фармацевт
началник-отдел, Светослав Крумов – 
дирекция „ИТСЗП“ магистър-фармацевт
Ирена Бенева –  Анжела Мизова –
началник-отдел, магистър-фармацевт
дирекция „ДЛПМИО“ Мирослав Ненчев –
София Георгиева –  магистър-фармацевт
главен експерт, Йордан Славчев –
дирекция „КМДПЛ“ магистър-фармацевт
Светослав Вътов –  Валентин Петков –
главен експерт, магистър-фармацевт
дирекция „КМДПЛ“ Любима Бургазлиева –
Васко Петков –  магистър-фармацевт
главен експерт, Рени Въткова –
дирекция „КМДПЛ“ магистър-фармацевт
Милена Цонева –  
главен експерт,
дирекция „ДЛПМИО“
Кристиана Петрова –
главен юрисконсулт,
дирекция „Правна“
Иванка Тодорова –  
главен експерт,
дирекция „БФП“
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Приложение № 1

Образец на заявление
към Условия и ред за сключване на индиви-
дуални договори за отпускане и заплащане на 
лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от 
Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина, на медицински изделия и на диетични 
храни за специални медицински цели, съгласу-
вани между НЗОК и БФС на основание чл. 45, 

ал. 17 от ЗЗО

ДО ДИРЕКТОРА НА
РЗОК ГР....................

ЗАЯВЛЕНИЕ
от  ........................................................................... ,
(пълно наименование на притежателя на разрешение за 
търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека)
ЕИК  ....................................................................... ,
със седалище и адрес на управление:  ..............
................................................................................. ,
представлявано от  ................................................
..................................................................................
(за юридическо лице – пълно наименование на предста-
вителя, седалище и адрес на управление; за физическо 

лице – трите имена, ЕГН, постоянен адрес)
в качеството му на  ..............................................
..................................................................................
с документ, удостоверяващ представителната 
власт*:  ....................................................................
..................................................................................
(*попълва се само от заявители, които са упълно-
мощени лица, или от заявители, регистрирани в 
друга държава – членка на Европейския съюз, или в 
държава – страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство)
IBAN ...................................................................... ,
BIC  ......................................................................... ,
банка (клон)  ......................................................... , 
тел./факс:  .............................................................. ,
e-mail  ......................................................................
Разрешение за търговия на дребно с лекарствени 
продукти № ................../  ...................................... , 
издадено от  ............................................................  
Адрес на аптеката: област  ................................. ,
община ............................., гр./с.  ......................... , 
ул. .................. №.., тел.: ..................., факс: ............... , 
ръководител на аптеката  ....................................
маг.-фарм.  ............................................................. ,
ЕГН ………………………, УИН  ....................................
Адрес за кореспонденция:  ..................................  
Телефон:  ................................................................ , 
факс:  .......................................................................
е-mail  ..................................................................... , 
моб. телефон:  ........................................................

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИ-
РЕКТОР,

На основание чл. 7, ал. 1, чл. 16 и чл. 19б от
Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механи-
зма и критериите за заплащане от Националната 
здравноосигурителна каса на лекарствени продук-  
ти, медицински изделия и на диетични храни за 
специални медицински цели, договаряне на от-
стъпки и прилагане на механизми, гарантиращи 
предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК 

(ДВ, бр. 24 от 2009 г.) (Наредба № 10) канди-
датствам за сключване на договор за отпускане 
на следните продукти, заплащани напълно или 
частично от НЗОК:

 1. Всички лекарствени продукти по чл. 1, 
ал. 1, извън тези по ал. 2, т. 2 □
2. Лекарствени продукти от следните групи:
 2.1. Лекарствени продукти, съдържащи 
наркотични и упойващи вещества □

(при условията на ЗКНВП)
 2.2. Лекарствени продукти от група IА, 
предписвани по „Протокол за предписване 
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ 
(обр. МЗ-НЗОК) □
 2.3. Лекарствени продукти от група IВ, 
предписвани по „Протокол за предписване 
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ 
(обр. МЗ-НЗОК) □
 2.4. Лекарствени продукти от група IС, 
предписвани по „Протокол за предписване 
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ 
(обр. МЗ-НЗОК):
 2.4.1. Лекарствени продукти за поддър-
жаща хормонална терапия на болни от 
злокачествени заболявания □
 2.4.2. Лекарствени продукти – аналогови 
инсулини □
 2.4.3. Лекарствени продукти, предназначени 
за поддържащо лечение на транспланти-
рани пациенти □
 2.4.4. Лекарствени продукти от група IС 
без тези по т. 2.4.1., т. 2.4.2. и т. 2.4.3 □
 2.5. Лекарствени продукти, съдържащи 
едно активно вещество (монопродукти) 
за лечение на заболяването есенциална 
хипертония с МКБ код I 10 □
 (в случай че изпълнителят ще отпуска лекарствени 
продукти от съответната група по чл. 1, ал. 2, 
т. 2, в квадратчето срещу нея се поставя знак „Х“)
 3. Медицински изделия и диетични храни 
за специални медицински цели по ал. 1 от 
следните групи:
 1. Диетични храни за специални меди-
цински цели □
2. Медицински изделия за стомирани болни □
3. Медицински изделия – тест-ленти □
 4. Медицински изделия – превръзки за 
булозна епидермолиза □
 5. Медицински изделия за прилагане с 
инсулинова помпа □
 6. Медицински изделия за субкутанна 
инфузия на имуноглуболини □
 (в случай че изпълнителят ще отпуска медицин-
ски изделия и/или диетични храни за специални 
медицински цели по чл. 2, ал. 2, в квадратчето 
срещу съответната група се поставя знак „Х“)

Прилагам следните документи: 
1. документ за актуална регистрация по на-

ционалното законодателство, издаден от компе-
тентен орган на съответната друга държава на 
кандидата – само за дружествата, регистрирани 
в друга държава – членка на Европейския съюз, 
или в държава – страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство;
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2. разрешение за търговия на дребно с лекар-
ствени продукти в аптека, издадено по реда на 
ЗЛПХМ – заверен от кандидата препис;

3. лицензия за търговия на дребно и съх-
раняване на наркотични вещества – в случа-
ите, когато аптеката ще отпуска лекарствени 
продукти, съдържащи наркотични и упойващи 
вещества – заверен от кандидата препис;

4. договор за управление или трудов договор 
на ръководителя на аптеката в случаите, когато 
същият работи по трудово правоотношение – за-
верен от кандидата препис;

5. декларация по образец съгласно приложе-
ние № 2 и копие от потвърдената регистрация 
на трудовите договори в НАП на работещите 
в аптеката магистър-фармацевти – заверен от 
кандидата препис;

6. удостоверения за членство в Българския 
фармацевтичен съюз и за преминати форми за 
продължаващо медицинско обучение на ръко-
водителя на аптеката и на работещите в нея 
магистър-фармацевти, издадени от съответната 
регионална колегия на БФС, с посочен адрес по 
месторабота на лицата според Националния елек-
тронен регистър на членовете на БФС – оригинал;

7. декларация за свързани лица по смисъла 
на § 1 от Търговския закон с други търговци 
на дребно с лекарствени продукти по образец 
съгласно приложение № 5.

                      ...............................................Дата:. .............
 (подпис и печат на заявителя)

 Приложение № 2

Образец на декларация
към Условия и ред за сключване на индивидуални 
договори за отпускане и заплащане на лекарстве-
ни продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за 
лекарствените продукти в хуманната медицина, 
на медицински изделия и на диетични храни за 
специални медицински цели, съгласувани между 
НЗОК и БФС на основание чл. 45, ал. 17 от ЗЗО

ДЕКЛАРАЦИЯ
от . .......................................................................... ,
(пълно наименование на притежателя на разрешение за 
търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека)
ЕИК  ....................................................................... ,
със седалище и адрес на управление:  ..............
................................................................................. ,
представлявано от  ................................................
..................................................................................
(за юридическо лице – пълно наименование на предста-
вителя, седалище и адрес на управление; за физическо 

лице – трите имена, ЕГН, постоянен адрес)
в качеството му на  ..............................................
с документ, удостоверяващ представителната 
власт: ...................................................................... ,
IBAN ...................................................................... ,
BIC  ......................................................................... ,
банка (клон)  ......................................................... ,
тел./факс:  .............................................................. ,
e-mail  ......................................................................
Разрешение за търговия на дребно с лекарствени 
продукти № ................../ ....................................... , 
издадено от  ............................................................
Адрес на аптеката: област  ................................. ,
община ........................., гр./с.  ............................. ,
ул. .................. №.., тел.: ..................., факс: ................., 

ръководител на аптеката  ....................................
маг.-фарм.  ............................................................. ,
ЕГН ………………………, УИН  ....................................
Адрес за кореспонденция:  ..................................
Телефон:  ................................................................ , 
факс:  ...................................................................... ,
е-mail  ..................................................................... , 
моб. телефон:  ........................................................

С настоящата декларация
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Запознат съм с Условията и реда за сключ-
ване на индивидуални договори за отпускане и 
заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, 
ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти 
в хуманната медицина, на медицински изделия и 
на диетични храни за специални медицински цели, 
съгласувани между НЗОК и БФС на основание 
чл. 45, ал. 17 от ЗЗО.

2. Ръководителят на разкритата от мен аптека 
маг.-фарм. ……………………………………………………………. 
работи само в посочената аптека.

3. В аптеката разполагам със:
  – компютър, разположен в приемното по-
мещение;
  – софтуер, отговарящ на основните изисква-
ния на НЗОК.
4.Аптеката ще работи с работно време: 
в делнични дни: от ………………. до  ..................
в почивни дни:
 – събота: от ………………. до  .............................
 – неделя: от ………………. до  .............................
 – на разположение;
в празнични дни:

 – от …………………………. до  ...........................
 – на разположение;

5. В аптеката работят:
……………….. бр. магистър-фармацевти.
При промяна на горепосочените обстоятел-

ствата се задължавам да уведомя писмено РЗОК 
в сроковете, установени в образеца на договор за 
отпускане на лекарствени продукти, медицински 
изделия и диетични храни за специални меди-
цински цели за домашно лечение, заплащани 
напълно или частично от НЗОК/РЗОК. 
Дата: …………..            …………………………………………..

                              (подпис и печат)

Приложение № 3 

ДОГОВОР
№ ………………/ ………. 2019 г.

ЗА ОТПУСКАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРО-
ДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИ-
ЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИ-
ЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ, 
ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО 

ОТ НЗОК/РЗОК

Днес, ............. 2019 г., в гр. ...............................
между 

НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИ-
ТЕЛНА КАСА, гр. София 1407, ул. Кричим 
№ 1, БУЛСТАТ: 121858220, представлявана на 
основание чл. 20, ал. 1, т. 1 от ЗЗО от  .............
...............................................................................  –
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директор на Районна здравноосигурителна 
каса – гр.  .............................................................. ,
седалище и адрес на РЗОК: гр.  ........................ ,
ул. ................................................................. №  ...... ,
тел.: ........................................ факс:  ..................... ,
e-mail  ..................................................................... ,
наричана за краткост по-долу „ВЪЗЛОЖИ-
ТЕЛ“ – от една страна,
и  ............................................................................. ,
(наименование на търговеца/клона на чуждестранния 
търговец/европейското дружество, вид на търговеца, 
седалище и адрес на управление на лицето, получило 
разрешение за търговия на дребно с лекарствени 

продукти)
представляван от  ..................................................
..................................................................................

(имена по документ за самоличност)
в качеството му на  ............................................. ,
ЕИК  ........................................................................
(на търговеца/клона на чуждестранния търговец/

европейското дружество)
Банкова сметка:
Банка:  ....................................................................
BIC  ......................................................................... ,
IBAN ...................................................................... ,
открита на името на:  ..........................................
Тел. ............................./факс:  ................................ ,
email  ...................................................................... ,
притежаващ разрешение за търговия на дребно 
с лекарствени продукти в аптека №/дата  ....... , 
издадено от  ............................................................
Адрес на аптеката: 
област  .................................................................... ,
община  .................................................................. ,
населено място: гр./с.................., ул. ......... №  .. ,
тел.: ........................................, факс:  .................... ,
ръководител на аптеката: 
маг.-фарм. .............................................................. , 
                 (имена по документ за самоличност)
УИН на магистър-фармацевта – ръководител на 
аптеката  .................................................................
Адрес за кореспонденция (на търговеца):  ........
Телефон: ……………………………, факс:  .......................
E-mail .................., моб. телефон:  ........................
Регистрационен № на аптеката в РЗОК:  ......... ,
наричан по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИ-
ТЕЛ“ – от друга страна,

на основание чл. 45, ал. 17 от ЗЗО, чл. 7, 
ал. 1 и чл. 16, ал. 1 от Наредба № 10 от 2009 г. 
за условията, реда, механизма и критериите за 
заплащане от Националната здравноосигурител-
на каса на лекарствени продукти, медицински 
изделия и на диетични храни за специални ме-
дицински цели, договаряне на отстъпки и прила-
гане на механизми, гарантиращи предвидимост 
и устойчивост на бюджета на НЗОК (ДВ, бр. 24 
от 2009 г.) (Наредба № 10) и в съответствие със 
съгласуваните между НЗОК и БФС Условия 
и ред за сключване на индивидуални догово-
ри за отпускане и заплащане на лекарствени 
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за 
лекарствените продукти в хуманната медицина, 
на медицински изделия и на диетични храни 
за специални медицински цели, заплащани 
напълно или частично от НЗОК

се сключи настоящият договор за следното:

Раздел I
Предмет на договора

Чл. 1. (1) Изпълнителят чрез посочената апте-
ка се задължава да отпуска на здравноосигурените 
лица (ЗОЛ) лекарствени продукти по чл. 262, 
ал. 6, т. 1 от Закона за лекарствените продукти 
в хуманната медицина (ЗЛПХМ), включени в 
приложение №1 на Позитивния лекарствен списък 
(ПЛС), за домашно лечение на територията на 
страната, заплащани напълно или частично от 
НЗОК по реда на Наредба № 10.

(2) Изпълнителят чрез посочената аптека ще 
отпуска по реда на този договор:

 1. Всички лекарствени продукти по ал. 1, 
извън тези по ал. 2, т. 2 □
2. Лекарствени продукти от следните групи:

 2.1. Лекарствени продукти, съдържащи 
наркотични и упойващи вещества □

(при условията на ЗКНВП)

 2.2. Лекарствени продукти от група IА, 
предписвани по „Протокол за предписване 
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ 
(обр. МЗ-НЗОК) □
 2.3. Лекарствени продукти от група IВ, 
предписвани по „Протокол за предписване 
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ 
(обр. МЗ-НЗОК) □
 2.4. Лекарствени продукти от група IС, 
предписвани по „Протокол за предписване 
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ 
(обр. МЗ-НЗОК):

 2.4.1. Лекарствени продукти за поддър-
жаща хормонална терапия на болни от 
злокачествени заболявания □
 2.4.2. Лекарствени продукти – аналогови 
инсулини □
 2.4.3. Лекарствени продукти, предназначе-
ни за поддържащо лечение на трансплан-
тирани пациенти □
 2.4.4. Лекарствени продукти от група IС 
без тези по т. 2.4.1., т. 2.4.2. и т. 2.4.3. □
 2.5.Лекарствени продукти, съдържащи 
едно активно вещество (монопродукти) 
за лечение на заболяването есенциална 
хипертония с МКБ код I 10 □
 (в случай че изпълнителят ще отпуска лекар-
ствени продукти от съответната група по 
чл. 1, ал. 2, т. 2, в квадратчето срещу нея се 

поставя знак „Х“)

Чл. 2. (1) Изпълнителят чрез посочената апте-
ка се задължава да отпуска на ЗОЛ за домашно 
лечение на територията на страната медицински 
изделия и диетични храни за специални меди-
цински цели, заплащани напълно или частично 
от НЗОК от списъци, както следва:

1. Списък с медицински изделия, които Наци-
оналната здравноосигурителна каса заплаща в 
условията на извънболничната медицинска помощ 
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(утвърден с Решение на Надзорния съвет на 
НЗОК по реда на чл. 13, ал. 2 от Наредба № 10; 
публикуван на интернет страницата на НЗОК);

2. Списък на диетични храни за специални 
медицински цели, стойността на които се за-
плаща напълно или частично от НЗОК (изготвен 
по реда на глава втора от наредбата по чл. 45, 
ал. 9 от ЗЗО и Решение на НС на НЗОК № РД-
НС-04-5/19.01.2015 г. в сила от 1.02.2015 г.).

(2) Изпълнителят чрез посочената аптека 
отпуска медицински изделия и диетични хра-
ни за специални медицински цели по ал. 1 от 
следните групи:

 1. Диетични храни за специални 
медицински цели  □
 2. Медицински изделия за 
стомирани болни □
3. Медицински изделия – тест-ленти □
 4. Медицински изделия – превръзки за
булозна епидермолиза □
 5. Медицински изделия за прилагане 
с инсулинова помпа □
 6. Медицински изделия за субкутанна 
инфузия на имуноглуболини □
 (в случай че изпълнителят ще отпуска медицин-
ски изделия и/или диетични храни за специални 
медицински цели по чл. 2, ал. 2, в квадратчето 
срещу съответната група се поставя знак „Х“)
(3) Изпълнителят отпуска медицински изделия 

за стомирани болни, превръзки за булозна епи-
дермолиза и медицински изделия за прилагане 
с инсулинова помпа до лимита за едно ЗОЛ за 
един месец, определен за тези медицински из-
делия в списъка по ал. 1, т. 1.

Раздел II
Условия и ред за отпускане на лекарствени 
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от ЗЛПХМ, на 
медицински изделия и диетични храни за специ-
ални медицински цели в изпълнение на договора 

Чл. 3. (1) Отпускането на ЛП, МИ и ДХ се из-
вършва само в аптеката от магистър-фармацевт/и, 
работещ/и в нея.

(2) Изпълнителят се задължава да отпус-
ка ЛП – предмет на договора, при спазване 
разпоредбите на ЗЛПХМ, Наредба № 4 от 
2009 г. за условията и реда за предписване и 
отпускане на лекарствени продукти (Наредба 
№ 4), Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, 
реда и организацията на работата на аптеките 
и номенклатурата на лекарствените продукти 
(Наредба № 28) и указанията на НЗОК по 
прилагане и тълкуване на договора, които се 
изготвят съвместно с представителите на БФС, 
определени по реда на ЗЗО.

(3) Изпълнителят се задължава да отпуска МИ 
и ДХ съгласно списъци на НЗОК, публикувани 
на интернет страницата на НЗОК.

Чл. 4. (1) За отпускане на ЛП, МИ и ДХ 
изпълнителят изисква представяне на документ 
за самоличност на приносителя и „Рецептурна 
бланка“ – МЗ-НЗОК № 5, или „Рецептурна блан-
ка“ – МЗ-НЗОК № 5А, на която са предписани 

лекарствените продукти (респ. медицинските 
изделия/диетичните храни за специални меди-
цински цели), наричана за краткост „рецепта“.

(2) При предписани ЛП, МИ и ДХ за ле-
чение на хронично заболяване за изпълнение 
на рецептата се представя и заверена от РЗОК 
„Рецептурна книжка на хронично болния“.

(3) Отпускането на ЛП, предписан с „Прото-
кол за предписване на лекарства, заплащани от 
НЗОК/РЗОК“, се извършва след представяне на:

1. документите по ал. 1 и 2; 
2. оригинал на „Протокол за предписване на 

лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“, утвърден 
от комисия в ЦУ на НЗОК/РЗОК и заверен от 
РЗОК, на територията на която е актуалният 
избор на общопрактикуващ лекар (ОПЛ) на ЗОЛ;

3. копие на протокола по т. 2.
(4) Изпълнителят има право да изпълнява 

рецепти, с които са предписани ЛП, съдържащи 
наркотични и упойващи вещества, само в слу-
чай че аптеката се намира на територията на 
областта по местоиздаване на рецептата.

(5) Извън случаите по ал. 4 изпълнителят 
изпълнява рецепти, с които са предписани ЛП, 
МИ И ДХ, вкл. и за остри и за хронични забо-
лявания, без оглед на териториални ограничения, 
свързани с предписването на лекарствените про-
дукти или избора на общопрактикуващ лекар.

Чл. 5. (1) Лекарствените продукти, МИ и ДХ 
се отпускат на:

1. лица с непрекъснати здравноосигурителни 
права;

2. лица, осигурени в друга държава – членка 
на Европейския съюз, в Швейцария или в дър-
жава – страна по Споразумението за Европей-
с кото икономическо пространство (Норвегия, 
Исландия и Лихтенщайн), за които се прилага 
законодателството на Република България съ-
гласно правилата за координация на системите 
за социална сигурност по смисъла на § 1, т. 22 
от ПЗР на ЗЗО;

3. лица, за които се прилага законодателството 
на Република България по силата на двустранни 
спогодби за социално осигуряване съобразно 
материалния и персоналния им обхват.

(2) Магистър-фармацевтът извършва проверка 
на интернет страницата на НАП за непрекъснати 
здравноосигурителни права на лицата по ал. 1, 
т. 1. На лица, за които е посочено, че са с пре-
къснати здравноосигурителни права, се отпускат 
предписаните ЛП, МИ и ДХ само в случай че 
представят документ – удостоверение/справка за 
заплатени здравноосигурителни вноски/възста-
новени здравноосигурителни права, издаден от 
НАП, придружен с копие на съответния документ. 

(3) След като се убеди във верността на копи-
ето по ал. 2, магистър-фармацевтът се подписва, 
поставя гриф „Вярно с оригинала“ и задържа 
същото в аптеката за нуждите на отчитане на 
изпълнените рецепти към РЗОК.

(4) Разпечатка на справка от интернет страни-
цата на НАП се прави задължително в случаите, 
когато софтуерът, с който работят аптеките, изведе 
предупредително съобщение за съществуващи 
непълноти (три месеца) в здравната осигуре-



БРОЙ 28  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  37   

ност на лицето. Същата се заверява с подпис и 
печат от ръководителя на аптеката за нуждите 
на отчитане на изпълнените рецепти към РЗОК.

(5) За отпускане на ЛП, МИ и ДХ лицата по 
ал. 1, т. 2 представят на магистър-фармацевта 
един от следните документи: европейска здрав-
ноосигурителна карта (ЕЗОК), Удостоверение за 
временно заместване на ЕЗОК (УВЗ на ЕЗОК) 
или Удостоверение за регистрация в РЗОК, при-
дружен с копие на съответния документ.

(6) След като се убеди във верността на копи-
ето по ал. 5, магистър-фармацевтът се подписва, 
поставя гриф „Вярно с оригинала“ и задържа 
същото в аптеката за нуждите на отчитане на 
изпълнените рецепти към РЗОК.

Чл. 6. (1) Рецептата не се изпълнява в аптеката 
и се връща на приносителя є в следните случаи:

1. ако лицето, на което са предписани ЛП, 
МИ и ДХ, е с прекъснати здравноосигурителни 
права към датата на изпълнение на рецептата, 
както и ако е освободено от задължението да 
заплаща здравноосигурителни вноски на основа-
ние чл. 40а, ал. 1 ЗЗО (пребиваващи в чужбина 
повече от 183 дни в една календарна година);

2. ако не отговаря на изискванията, посочени 
в чл. 3, ал. 2 и 3;

3. предписаният лекарствен продукт не се 
заплаща от НЗОК;

4. при несъответствие между предписания брой 
опаковки от ЛП и определената доза на прием 
и другите общи изисквания по предписване на 
ЛП, МИ и ДХ;

5. не се представя заверена в РЗОК „Рецеп-
турна книжка за лечение на хронично болния“ 
или документи по чл. 4;

6. съдържа несъществуващи и/или несъответ-
стващи кодове на ЛП, МИ и ДХ и МКБ-кодове; 

7. когато на ЗОЛ за един и същи период на 
лечение са предписани от ОПЛ, лекар по дентал-
на медицина и/или от лекар-специалист повече 
от три лекарствени продукта за едно заболява-
не (един МКБ-код), както и при дублиране на 
предписанията в рамките на срока, за който са 
предписани лекарствени продукти;

8. когато на ЗОЛ за един и същи период на 
лечение са предписани едновременно ЛП от група 
ІА и други за лечение на същото заболяване;

9. когато на едно ЗОЛ са предписани ед-
новременно ЛП, принадлежащи към едно и 
също международно непатентно наименование, 
за повече от едно заболяване (един МКБ-код) 
независимо от вида и броя на издадените ре-
цептурни бланки;

10. когато за лечението на едно ЗОЛ на една 
и съща рецептурна бланка независимо от полз-
вания образец са предписани ЛП, МИ и ДХ; 

11. когато за лечението на едно ЗОЛ на една 
и съща рецептурна бланка независимо от ползва-
ния образец са предписани напълно и частично 
заплащани ЛП;

12. когато лицето не представи документ по 
чл. 5, ал. 2 или 5;

13. когато в рецептурната книжка на хронично 
болния не са вписани предписаните лекарствени 
продукти, медицински изделия и диетични храни 
за специални медицински цели;

14. когато рецептурната бланка за лекарствени 
продукти, предписвани по протокол, е издадена 
след изтичане валидността на протокола;

15. когато рецептурната книжка е попълнена 
нечетливо от ИМП;

16. когато рецептурната бланка не е попълне-
на в нормативно определената форма с всички 
данни, подписани и подпечатани от съответния 
изпълнител на медицинска или дентална помощ, 
предписал лекарствените продукти.

(2) Не е налице дублиране на предписанията, 
ако в рамките на срока, за който са предписани 
лекарствени продукти със срок, различен от 
30 дни, общото количество лекарствени про-
дукти, отпуснати по отделните отрязъци на 
рецептурна бланка (образец МЗ-НЗОК № 5 и 
5А), не превишава предписаното количество за 
100 дни. Настоящата разпоредба не се прилага в 
случаите, когато на ЗОЛ е предписан само един 
лекарствен продукт.

(3) Издадена и изпълнена рецепта по „Про-
токол за предписване на лекарства, заплащани 
от НЗОК/РЗОК“ и/или „Рецептурна книжка на 
хронично болния“, заверени от РЗОК в проти-
воречие на изискванията, се изпълнява и ЛП се 
заплащат напълно или частично на изпълнителя.

Раздел III
Права и задължения на възложителя

Чл. 7. (1) Възложителят публикува на интер-
нет страницата на НЗОК основните изисквания 
към софтуера, обработващ рецептурните бланки, 
задължителните номенклатури и формата на 
отчетните електронни документи и указанията, 
предвидени по Наредба № 4 и Наредба № 10.

(2) При промени в приложение № 1 на 
ПЛС и в списъците с МИ и ДХ възложителят 
публикува на интернет страницата на НЗОК 
актуализиращи файлове към номенклатурите 
на аптечния софтуер във формат, определен 
от НЗОК, данните в които са задължителни за 
изпълнителя. Актуализациите влизат в сила от 
1-во или 16-о число на месеца.

(3) При промени в приложение №1 на ПЛС 
възложителят изготвя съответните актуализи-
ращи файлове в сроковете по Наредба № 10. 
НЗОК се задължава да поддържа история на 
всички стойности на лекарствените продукти 
от приложение № 1 на ПЛС с договорените по 
реда на чл. 45, ал. 10 от ЗЗО отстъпки, както 
и да предоставя актуализиращи файлове към 
номенклатурите на аптечния софтуер с догово-
рените отстъпки в сроковете по ал. 2.

(4) Промените в списъците с МИ и ДХ се 
публикуват на интернет страницата на НЗОК 
в срок не по-малък от 15 дни преди влизането 
им в сила.

(5) В случаите, когато възложителят не е из-
пълнил задължението си по предходните алинеи, 
изпълнителят не носи отговорност.

(6) Изпълнителят не носи отговорност за 
спазване на изискванията за предписване на ле-
карствени продукти от приложение № 1 на ПЛС, 
когато не притежава необходимата медицинска 
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информация от представените по реда на до-
говора документи от пациента, за лекарствени 
продукти, посочени в „Указанието по чл. 3, ал. 2 
от договора“.

Чл. 8. (1) Възложителят се задължава да 
заплаща дължимите суми за отпуснатите и 
отчетени от изпълнителя ЛП, МИ и ДХ при 
условията, в сроковете и по реда на Наредба 
№ 10. В случаите, когато притежателите на 
разрешение за търговия на едро с лекарствени 
продукти са снабдили изпълнителя с лекар-
ствени продукти (предмет на договора) с ниво 
на заплащане 100 на сто на стойност, по-ниска 
от определената съгласно чл. 55 от Наредбата 
за условията, правилата и реда за регулиране 
и регистриране на цените на лекарствените 
продукти, НЗОК заплаща за лекарствените 
продукти по-ниската стойност. 

(2) Възложителят се задължава да не пре-
доставя на трети лица освен в предвидените 
от закона случаи данни, които е получил при 
или по повод изпълнение на договора относно 
извършваната от изпълнителя дейност. Възло-
жителят се задължава да не предоставя на трети 
лица освен в предвидените от закона случаи 
конкретни данни относно количества и видове 
на отпусканите в изпълнение на договора ЛП, 
МИ и ДХ от изпълнителя.

(3) Възложителят заплаща на изпълнителя по 
банков път по посочената в договора банкова 
сметка дължимите суми за отпуснатите и отче-
тени по договора ЛП, МИ и ДХ в 30-дневен срок 
от изтичане на срока за отчитане на съответния 
отчетен период в РЗОК.

(4) При установяване на получени от  из-
пълнителя суми без правно основание, които 
не са в резултат на извършено нарушение на 
договора, възложителят съставя протокол за 
неоснователно получени суми, в който посочва 
размера на сумите, обстоятелствата, свързани с 
извършеното плащане, вкл. датата, на която е 
извършено плащането. Въз основа на съставе-
ния протокол директорът на РЗОК изпраща на  
изпълнителя с препоръчано писмо с обратна 
разписка писмена покана за възстановяване 
на неоснователно получените суми. Поканата 
подлежи на обжалване по реда на Администра-
тивнопроцесуалния кодекс. 

(5) Изпълнителят се задължава в 14-дневен 
срок от влизане в сила на поканата по ал. 4 
да заплати доброволно сумата/ите, посочени в 
нея. В противен случай тя/те се прихваща/т със 
следващото плащане по договора или се събират 
по съответния ред. В случай на прихващане 
възложителят издава протокол за извършеното 
прихващане в 7-дневен срок, вторият екземпляр 
от който се предоставя на изпълнителя.

 (6) Установяване от възложителя на неосно-
вателно получени суми от  изпълнителя може 
да има както в рамките на извършван контрол 
по раздел VI, така и извън него. В случаите на 
извършван контрол лицата по чл. 26 съставят 
нарочен протокол, различен от констативния 
протокол по чл. 28, ал. 1.

Чл. 9. Възложителят има право да упражнява 
контрол по изпълнение на сключения договор 
съгласно реда и начина, определени в глава 
шеста на Условия и ред за сключване на дого-
вори за отпускане и заплащане на лекарствени 
продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от Закона за 
лекарствените продукти в хуманната медицина, 
на медицински изделия и на диетични храни 
за специални медицински цели, заплащани 
напълно или частично от НЗОК.

Раздел IV
Права и задължения на изпълнителя

Чл. 10. (1) Изпълнителят се задължава да 
осигурява ЛП, МИ и ДХ – предмет на договора, 
на ЗОЛ, на които са предписани.

(2) При липса или недостатъчно налично 
количество на ЛП, МИ и ДХ в аптеката изпъл-
нителят се задължава да го достави/осигури не 
по-късно от 24 часа считано от момента на пос-
тъпване на рецептурната бланка. В този случай 
датата и часът на постъпването на рецептата се 
отразяват върху нея.

(3) При невъзможност за доставка на ЛП, 
МИ или ДХ от търговец на едро изпълните-
лят не носи отговорност. Невъзможността се 
удостоверява с отказ за доставка от търговец 
на едро до изпълнителя или с други подходящи 
доказателства.

(4) При забава на плащанията от страна на 
възложителя изпълнителят не носи отговорност 
за неизпълнение на задълженията по ал. 1 и 2.

Чл. 11. (1) Работното време на  изпълните-
ля се посочва в заявлението за сключване на 
договора при спазване изискванията на чл. 30, 
ал. 1 от Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, 
реда и организацията на работата на аптеките 
и номенклатурата на лекарствените продукти. 
Работното време се обявява на видно място на 
входа на аптеката. През цялото работно време 
се отпускат ЛП, МИ и ДХ, заплащани напълно 
или частично от НЗОК.

(2) Аптеката не може да бъде затворена за 
повече от 30 дни в рамките на една календарна 
година поради отсъствие на ръководителя є.

(3) В случаите по ал. 2, когато ръководителят 
на аптеката е единствен магистър-фармацевт, 
работещ в нея, аптеката не работи в изпълнение 
на настоящия договор до завръщане на ръководи-
теля. В този случай на видно място задължително 
се поставя уведомление за срока, в който няма 
да се изпълняват рецепти – образци МЗ-НЗОК 
№ 5 и № 5А, както и адрес на най-близката ап-
тека, която отпуска ЛП, МИ и ДХ, заплащани 
напълно или частично от НЗОК.

(4) При отсъствие на ръководителя на аптеката 
за период до 30 дни същият може да се замества 
от магистър-фармацевт, включен в списъка на 
персонала на аптеката.

(5) При отсъствие на ръководителя на апте-
ката за период над 30 дни същият се замества 
от магистър-фармацевт в срокове и по реда на 
ЗЛПХМ.

(6) Ръководителят на аптеката не може да 
работи в повече от една аптека.

Чл. 12. (1) Изпълнителят се задължава:
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1. да следи за настъпили промени в прило-
жение № 1 на Позитивния лекарствен списък и 
цените на лекарствените продукти на интернет 
страницата на Министерството на здравеопаз-
ването и на НЗОК;

2. да следи за настъпили промени в инфор-
мацията по чл. 7;

3. да спазва:
а) указанията, издадени на основание чл. 3, 

ал. 2;
б) Правилата за добра фармацевтична прак-

тика и Указанията на БФС за прилагане из-
искванията на ДФП, ефективно въвеждане на 
стандартите за обслужване и правилата за оценка 
на съответствието им с нея;

4. да не изисква и да не приема от ЗОЛ/при-
носителя на рецептата доплащане, надвишаващо 
максималната стойност, която доплаща ЗОЛ, 
посочена в предоставения от възложителя съот-
ветен актуализиращ файл към номенклатурите 
на аптечния софтуер, валиден към момента на 
отпускане на лекарствения продукт; 

5. да не извършва необосновани откази, а в 
случаите по чл. 10, ал. 2 – да достави и отпуска 
ЛП, МИ и ДХ;

6. да съдейства на лицата по чл. 26 и да им 
предоставя: 

а) документацията, относима към снабдява-
нето на изпълнителя от търговците на едро с 
конкретни ЛП, МИ и ДХ и към отпускането им 
на ЗОЛ в изпълнение на договора с НЗОК (фак-
тури за доставка; кредитни известия; фискални 
бонове; рецептурни бланки);

б) извлечение (отчет за НЗОК) от паметта на 
фискалното устройство в аптеката за съответен 
период от време съобразно целта на проверката;

в) всички помещения на аптеката, в които 
се съхраняват и/или отпускат ЛП, МИ и ДХ;

7. данните от фискалния бон за отпуснатите 
ЛП, МИ и ДХ да съответстват на данните, въве-
дени в аптечния софтуер на аптеката, и данните 
от рецептурната бланка.

 (2) Изпълнителят няма право да прехвърля 
вземанията си по договора с възложителя на трети 
лица, освен ако не е уведомил предварително в 
срок от един месец възложителя и не е получил 
съгласие за това. При липса на отговор в срок 
15 дни от подаване на уведомлението се счита, 
че е налице мълчаливо съгласие на възложителя 
за прехвърляне на вземането.

Чл. 13. (1) Изпълнителят не може да отпуска 
ЛП, които се заплащат напълно или частично 
от НЗОК, срещу талони за отстъпка или други 
допълнителни материали, непредвидени в На-
редба № 4 или ЗЛПХМ.

(2) Изпълнителят посочва продажната цена 
върху опаковката на ЛП на обозначено от 
производителя място съгласно чл. 5, ал. 2 от 
Наредбата за условията, правилата и реда за 
регулиране и регистриране на цените на лекар-
ствените продукти.

(3) Изпълнителят отпуска предписаните МИ 
и ДХ при условията, реда и по цени съгласно 
списъците на НЗОК и указанията по тяхното 
прилагане. В случаите, когато притежателите на 
разрешение за търговия на едро с лекарствени 

продукти са снабдили изпълнителя с лекар-
ствени продукти (предмет на договора) с ниво 
на заплащане 100 на сто на стойност, по-ниска 
от определената съгласно чл. 55 от Наредбата 
за условията, правилата и реда за регулиране 
и регистриране на цените на лекарствените 
продукти, изпълнителят отчита лекарствените 
продукти по по-ниската стойност.

(4) Изпълнителят се задължава да попълва 
следните данни в рецептурната бланка в момента 
на отпускане на ЛП:

1. № и дата на изпълнение на рецептата;
2. ЕГН/ЛНЧ/идентификационен номер на 

получателя, когато е различен от ЗОЛ, на което 
е изписана рецептата;

3. сума за доплащане от пациента;
4. подпис на изпълняващия рецептата магис-

тър-фармацевт, УИН на отпускащия магистър-
фармацевт и печат на аптеката.

(5) В момента на отпускане на ЛП след по-
пълване на данните по ал. 4 изпълнителят се 
задължава да я предостави за подпис на при-
носителя.

(6) Изпълнителят се задължава да попълва 
всички изискуеми данни в рецептурната книж-
ка. Датата на отпускане в рецептурната книжка 
трябва да съответства на датата от рецептурната 
бланка. Изпълнителят няма право да съхранява 
рецептурни книжки на пациенти в аптеката с 
изключение на случаите по чл. 10, ал. 2.

(7) Изпълнителят отпуска ЛП, предписани 
по протокол, като спазва стриктно утвърдената 
схема на лечение в протокола.

(8) Изпълнителят при отпускане на ЛП, МИ 
и ДХ има право да провери чрез предоставе-
на електронна услуга от НЗОК валидноста на 
рецептурната книжка към датата на изписване 
на рецептата и валидността на диагнозите към 
датата на изписване и отпускане, за които ЗОЛ 
има право да получава ЛП, МИ и ДХ.

Чл. 14. (1) Изпълнителят се задължава да 
работи в аптеката със софтуер, който отговаря 
на изискванията на НЗОК, публикувани на ин-
тернет страницата на НЗОК.

(2) Изпълнителят се задължава да съхранява 
информацията за цялостното движение на ле-
карствените продукти, отпуснати в изпълнение 
на договора, както в оперативната база данни на 
софтуера, така и в архив за не по-малко от една 
година. Архивът трябва да може да възстанови 
информацията за движението на лекарствените 
продукти на компютъра в аптеката в случай на 
дефект или срив в хардуерната конфигурация на 
аптечната програма.

(3) При проверка изпълнителят е длъжен да 
осигури на контролните органи достъп до ин-
формацията по ал. 2 в момента на проверката 
в оперативната база данни, а при невъзмож-
ност – в тридневен срок от извършването є 
след възстановяване от архив. Информацията по 
ал. 2 за цялостното движение на лекарствените 
продукти се генерира от софтуера на аптеките 
в съответствие със справките, дефинирани в до-
кумент „Изисквания към софтуера, обработващ 
рецептите от аптеките“, публикуван на интернет 
страницата на НЗОК.
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Чл. 15. (1) Изпълнителят се задължава да 
въвежда в софтуера по чл. 14, ал. 1 реквизитите 
от изпълняваните рецепти. Изискванията към 
софтуера се определят съвместно от предста-
вителите на НЗОК и БФС по реда на чл. 45, 
ал. 17 от ЗЗО.

(2) Въвеждането на информацията по ал. 1 
се извършва в момента на отпускане на лекар-
ствените продукти, медицинските изделия и 
диетичните храни за специални медицински 
цели в приемното помещение на аптеката от 
магистър-фармацевта, който ги отпуска.

Чл. 16. Изпълнителят се задължава писмено 
да уведомява възложителя за промяна в обсто-
ятелства в следните срокове:

1. до 7 дни от датата на подаване на заявление 
в случаите по чл. 231 от ЗЛПХМ;

2. до 10 дни от датата на получаване на раз-
решението за търговия на дребно с лекарствени 
продукти по чл. 231, ал. 2 или 5 от ЗЛПХМ;

3. до 10 дни от настъпване на промяна във:
а) лицензията за търговия на дребно и съх-

раняване на наркотични вещества;
б) търговската регистрация;
в) банковата сметка;
г) обстоятелства от декларация(и) и други 

обстоятелства, удостоверени с документ, пред-
ставен при сключването на настоящия договор;

4. в деня на настъпване на промяна в списъка 
на магистър-фармацевтите, работещи в аптеката, 
като се посочва за всеки от магистър-фармацев-
тите продължителността и разпределението на 
работното време; уведомлението може да бъде 
изпратено и по факс или електронна поща, 
сканирано с подпис и печат на аптеката, или 
подписано с електронен подпис;

5. в деня на настъпване на промяна в работното 
време на аптеката или на периода, през който 
аптеката няма да работи; уведомлението може 
да бъде изпратено и по факс или електронна 
поща, сканирано с подпис и печат на аптеката, 
или подписано с електронен подпис.

Раздел V
Условия, ред и срокове за отчитане и заплащане

Чл. 17. (1) Изпълнителят отчита отпуснати-
те продукти по чл. 1 и 2 от договора два пъти 
месечно по електронен път в утвърден от НЗОК 
формат през интернет портала на НЗОК или чрез 
уеб услуга. Отчетните периоди са от 1-во до 15-о 
число и от 16-о до последното число на месеца.

(2) Електронният отчет по ал. 1 се представя 
най-късно до третия работен ден включително, 
следващ периода. В случай на неспазване на този 
срок изпълнителят представя електронния отчет 
в следващия отчетен период. Изпълнителят може 
да представи отчетни документи за не повече от 
два последователни отчетни периода.

(3) Електронният отчет по ал. 1 се подписва 
с усъвършенстван електронен подпис (УЕП) по 
смисъла на чл. 13, ал. 2 от Закона за електронния 
документ и електронния подпис (ЗЕДЕП) само 
от ръководителя на аптеката съгласно приложе-
ние № 5 „Правила за подписване на отчетните 
електронни документи“ към настоящия договор.

(4) За отпуснати продукти по чл. 1 и 2 от 
договора на правоимащи лица, осигурени 
в друга държава, спрямо които се прилагат 
правилата за координация на системите за 
социална сигурност/двустранни спогодби за 
социално осигуряване, регистрационните данни 
на пациента трябва да съответстват на тези в 
удостоверителния документ за право на обез-
щетения в натура в случай на болест, майчин-
ство, трудови злополуки или професионални 
заболявания.

(5) При констатиране на грешки в електрон-
ния отчет, свързани с регистрационни данни и 
реквизити, изпълнителят получава автоматична 
нотификация от информационната система на 
НЗОК и електронният отчет не се обработва от 
НЗОК до получаване на отчет с коректни данни.

(6) Грешки по ал. 5 могат да са:
1. регистрационен номер на лечебно заведение, 

УИН на лекар, код на специалност, отразени в 
първичните медицински документи, номер на 
договора на изпълнителя с НЗОК, регистраци-
онните данни на ЗОЛ;

2. отчетена дейност извън предмета на дого-
вора с НЗОК;

3. несъответствия с установените реквизити 
и съответните им номенклатури, относими към 
отпуснатите продукти по чл. 1 и 2 от договора.

(7) В информационната система на НЗОК се 
обработва последният подаден в сроковете по 
ал. 2 отчет с коректни данни.

(8) При установяване на технически грешки, 
свързани с неправилно въвеждане на данни в 
софтуера на аптеките и правилно отразени на 
хартиен носител, РЗОК изготвя протокол и 
уведомява изпълнителя през информационната 
система, като изисква нов коригиран електронен 
отчетен документ. Корекции се допускат при 
сгрешени:

1. регистрационни данни на изпълнителя;
2. регистрационни данни на ЗОЛ;
3. регистрационни данни за правоимащи лица, 

осигурени в друга държава, спрямо които се 
прилагат правилата за координация на системите 
за социална сигурност/двустранни спогодби за 
социално осигуряване;

4. регистрационни данни на лечебното за-
ведение;

5. регистрационни данни на лекар/лекар по 
дентална медицина;

6. номер и дата на амбулаторен лист;
7. номер на рецепта от амбулаторен лист;
8. номер и дата на протокол;
9. номер на рецептурна книжка;
10. код на специалност на лекаря/лекаря по 

дентална медицина, издал рецептата;
11. брой дни на терапия с предписан лекар-

ствен продукт.
 (9) Корекциите в новия отчет по ал. 8 следва 

да са в съответствие с протокола от РЗОК. 
(10) Алинея 8 не се прилага при допусната 

техническа грешка от магистър-фармацевта при 
пренасяне на данните от аптечния софтуер върху 
рецептата, при условие че данните са правомерно 
въведени в аптечния софтуер.
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(11) След окончателната обработка за отчетен 
период директорът на РЗОК/или упълномоще-
ни от него служители изпраща/изпращат по 
електронен път през информационната система 
на НЗОК „Полумесечно известие“, съдържащо 
одобрените за заплащане рецепти и лекарства 
в тях и отхвърлените такива, със съответните 
основания за отхвърляне (основание за неспаз-
ване на условията и реда за предписване и/или 
отпускане на лекарствените продукти, устано-
вени в законодателството и/или този договор). 
Известието се изпраща в срок до шестия работен 
ден след края на периода на отчитане.

(12) Полумесечното известие по ал. 11 се 
подписва от директора на РЗОК или от упълно-
мощено от него длъжностно лице с УЕП съгласно 
чл. 13, ал. 2 ЗЕДЕП.

(13) Не се допуска подаване на нов елек-
тронен отчет за отчетния период от страна на 
изпълнителя след изпращане на полумесечно 
известие по ал. 11.

(14) Възражения във връзка с ал. 11 се по-
дават в двуседмичен срок след получаване на 
полумесечното известие. 

(15) Възраженията по ал. 14 се разглеждат 
и решават от РЗОК в едномесечен срок само 
след контрол. За одобрените за заплащане след 
контрол дейности директорът на РЗОК или упъл-
номощено от него длъжностно лице изпраща по 
електронен път през информационната система 
на НЗОК „Известие след контрол“, подписано с 
електронен подпис.

(16) За заплатените от НЗОК ЛП, МИ и ДХ, за 
които изпълнителят не е спазил условията и реда 
за предписване и/или отпускане на лекарствените 
продукти, установени в законодателството и/или 
този договор, директорът на РЗОК или упълно-
мощено от него длъжностно лице изпраща по 
електронен път през информационната система 
на НЗОК „Известие след контрол“, подписано с 
електронен подпис.

Чл. 17А. (1) Изпълнителят представя в РЗОК 
в срок до 3-тия работен ден, следващ периода, по 
график, определен от възложителя, следните пър-
вични медицински и регистрационни документи:

1. първи екземпляр от изпълнените от изпъл-
нителя рецепти и втори екземпляр на рецептите 
за отпуснати лекарствени продукти, съдържащи 
наркотични вещества, подредени по реда на 
тяхното отпускане;

2. заверени копия на ЕЗОК, Удостоверение за 
временно заместване на ЕЗОК или Удостоверение 
за регистрация в РЗОК – при изпълнени рецеп-
ти за лица, осигурени в друга държава, спрямо 
които се прилагат правилата за координация на 
системите за социална сигурност/двустранни 
спогодби за социално осигуряване;

3. заверени копия на документи, удостоверя-
ващи здравноосигурителния статус към момента 
на отпускане на лекарствените продукти, дие-
тичните храни за специални медицински цели 
или медицинските изделия, на лицата по чл. 5, 
ал. 2 или 4.

(2) Документите по чл. 17А не се връщат за 
корекции.

Чл. 18. Ако в аптеката са изпълнявани ре-
цепти по реда на този договор и съответно на 
рецептурните бланки е положен печат, на който 
е вписан номерът и датата на прекратеното раз-
решение за търговия на дребно с лекарствени 
продукти, НЗОК заплаща лекарствените проду-
кти, отпуснати по така заверените рецептурни 
бланки до изтичане срока за обжалване на 
заповедта за прекратяване на разрешението 
за търговия на дребно по реда на АПК, респ. 
влизане в сила на заповедта за прекратяване на 
разрешението за търговия на дребно.

Чл. 19. (1) Възложителят чрез РЗОК заплаща 
на изпълнителя за отпуснатите и отчетени:

а) лекарствени продукти по чл. 1 – до съот-
ветната реимбурсна стойност, в зависимост от 
нивото на заплащане, определена в приложение 
№ 1 на ПЛС;

б) медицински изделия по чл. 2 – стойността, 
на която са отпуснати от изпълнителя, но не по-
висока от стойността, до която НЗОК заплаща 
същите, съгласно списъка по чл. 2, ал. 1, т. 1;

в) диетични храни за специални медицински 
цели – стойността, на която са отпуснати от 
изпълнителя, но не по-висока от стойността, 
посочена за съответната диетична храна в спи-
съка по чл. 2, ал. 1, т. 2.

(2) За обработването на рецепти, с които 
са предписани напълно заплащани от НЗОК 
лекарствени продукти, възложителят заплаща 
определената в Наредба № 10 сума за отчетена 
рецептурна бланка.

(3) За медицински изделия за стомирани 
болни, превръзки за булозна епидермолиза и 
медицински изделия за прилагане с инсулинова 
помпа възложителят заплаща до лимита за едно 
ЗОЛ за един месец, определен за тези медицински 
изделия в списъка по чл. 2, ал. 1, т. 1. 

Чл. 20. (1) Възложителят заплаща на изпъл-
нителя след представяне на финансово-отчетни 
документи (финансови отчети или дебитни/
кредитни известия към тях) в електронен вид, в 
утвърден от НЗОК формат през интернет портала 
на НЗОК или чрез уеб услуга и документите по 
чл. 17 и 17А.

(2) Електронен финансов отчет по ал. 1 се 
подава в срок до два работни дни след изпраща-
не на полумесечното известие и включва само 
отпуснатите и отчетени по договора ЛП, МИ и 
ДХ, одобрени за заплащане в това полумесечно 
известие.

(3) Дебитно известие към финансов отчет по 
ал. 1 се подава в срок до два работни дни след 
изпращане на известие след контрол по чл. 17, 
ал. 15 и включва само одобрените за заплащане 
ЛП, МИ и ДХ в това известие. 

(4) Кредитно известие към финансов отчет 
по ал. 1 се подава в срок до два работни дни 
след изпращане на известие след контрол по 
чл. 17, ал. 16. 

(5) Електронните финансово-отчетни до-
кументи се подписват с УЕП по смисъла на 
чл. 13, ал. 2 ЗЕДЕП от законния представител 
на изпълнителя, от упълномощено от него лице 
или ръководителя на аптеката в съответствие 
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с приложение № 5 „Правила за подписване на 
отчетните електронни документи“ към насто-
ящия договор. 

(6) Лекарствени продукти, медицински изде-
лия и диетични храни, отпуснати на осигурени 
в други държави лица, се заплащат от НЗОК 
след представяне на отделни документи по ал. 1.

Чл. 21. (1) При подаване на електронен финан-
сов документ по чл. 20 информационната система 
на НЗОК извършва автоматична проверка. 

(2) При констатиране на грешки в електрон-
ните финансово-отчетни документи, свързани с 
регистрационни данни и реквизити, изпълнителят 
получава автоматична нотификация от информа-
ционната система на НЗОК и документите не се 
обработват от НЗОК до получаване на коректни 
електронни финансово-отчетни документи в 
сроковете по чл. 20, ал. 2, 3 и 4.

Чл. 22. (1) При успешно обработен електронен 
финансов документ от информационната система 
на НЗОК се извършва проверка и от РЗОК. 

(2) При констатиране на грешки в електронен 
финансово-отчетен документ изпълнителят по-
лучава нотификация чрез профила си в инфор-
мационната система на НЗОК и документът не 
се приема от НЗОК до получаване на коректен 
електронен финансово-отчетен документ в 
срок от един работен ден след получаване на 
нотификацията.

Чл. 23. (1) За приет електронен финансово-
отчетен документ се счита документът, подписан 
с електронен подпис от директора на РЗОК или 
упълномощено от него длъжностно лице.

(2) Изпълнителят получава нотификация 
чрез профила си в информационната система на 
НЗОК за приетия финансово-отчетен документ.

Чл.  24. (1) Условие за плащане на изпълнителя 
е точното и правилното попълване на докумен-
тите съгласно настоящия договор и изпълнение 
на задълженията по договора.

(2) Възложителят заплаща на изпълнителя по 
банков път по посочената в договора банкова 
сметка дължимите суми за отпуснатите и отче-
тени по договора ЛП, МИ и ДХ в 30-дневен срок 
от изтичане на срока за отчитане на съответния 
отчетен период в РЗОК.

(3) В случай че възложителят не заплати дъл-
жимите суми в срока, определен по предходния 
член, той дължи на изпълнителя законна лихва 
за просроченото време.

(4) Плащанията по този договор се извършват 
в левове по банков път по посочената от изпъл-
нителя в договора банкова сметка.

Чл. 24А. При неспазване на посочените в 
чл. 20, 21 и 22 срокове за представяне на фи-
нансово-отчетните документи от изпълнителя 
обработката им и съответното заплащане се 
извършват в сроковете за следващ период на 
отчитане.

Чл. 25. Възложителят не заплаща на изпъл-
нителя, в случай че:

1. отчетните документи не са заверени съ-
гласно чл. 17, ал. 3, чл. 20, ал. 5 и чл. 63;

2. не са представени всички отчетни доку-
менти, установени в чл. 17, 17А и 20;

3. има несъответствие между първичните 
медицински документи на хартиен носител, елек-
тронните първични медицински документи по 
чл. 17, ал. 1 и финансовите отчетни документи, 
извън случаите по чл. 17, ал. 8;

4. рецептите са изпълнени в нарушение на 
чл. 1, ал. 2, чл. 2, 5 и 6;

5. отпуснатите лекарствени продукти съдържат 
наркотични вещества, без аптеката да притежава 
лицензия за търговия на дребно с такива;

6. рецептата е изпълнена извън сроковете 
по чл. 18;

7. лекарствените продукти, медицинските 
изделия и диетичните храни за специални ме-
дицински цели са отпуснати на лице, което е 
с прекъснати здравноосигурителни права към 
момента на отпускането;

8. в изпълнена рецепта липсват определените 
в нормативната уредба реквизити, попълвани 
от лекаря, издал рецептата, и подпис на ЗОЛ/
приносител върху рецептурната бланка;

9. липсват реквизити, попълнени от апте-
ката, съгласно чл. 13, ал. 4; в този случай при 
констатирано нарушение след изплащането на 
лекарствените продукти от възложителя се на-
лага само финансова неустойка съгласно раздел 
„Санкции“, като сумата по реимбурсната стойност 
не се възстановява от изпълнителя.

Раздел VI
Условия и ред за контрол по изпълнение на 

договора

Чл. 26. (1) Възложителят упражнява контрол 
по изпълнението на договора от изпълнителя чрез:

1. длъжностни лица – служители на НЗОК, 
определени със заповед на управителя на НЗОК 
или от оправомощено от него длъжностно лице;

2. длъжностни лица от РЗОК – контрольори.
(2) Длъжностните лица на НЗОК/РЗОК и 

членовете на комисиите по етика и качество 
на регионалните фармацевтични колегии на 
БФС извършват съвместни проверки по гра-
фик, определен от НЗОК и БФС. Графикът се 
утвърждава по РЗОК от управителя на НЗОК и 
от председателя на УС на БФС.

(3) Управителят на НЗОК или оправомощено 
от него длъжностно лице може със заповед да 
разпореди извършване на проверка от контро-
льори от РЗОК с участието на служители на 
НЗОК за осъществяване на контрол по сключе-
ните договори. Служителите на НЗОК могат да 
извършват проверки на територията на цялата 
страна по заповед на управителя на НЗОК или 
на оправомощено от него длъжностно лице. 
Служителите на РЗОК – контрольори, могат да 
извършват проверки на територията на съот-
ветната РЗОК по заповед на нейния директор 
или на оправомощено от него длъжностно 
лице, както и проверки на територията на съ-
ответната РЗОК или на територията на друга 
РЗОК по заповед на управителя на НЗОК или 
на оправомощено от него длъжностно лице. За 
издаване на заповедта на управителя на НЗОК 
за извършване на проверка на територията на 
друга РЗОК контрольорите се определят по 
предложение на директора.
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(4) При извършване на проверките по ал. 3 
могат да присъстват експерти на Българския 
фармацевтичен съюз. Експертите предоставят 
писмени становища, които са неразделна част 
от протокола по чл. 28.

Чл. 27. (1) Лицата по чл. 26, ал. 1 извършват: 
1. контрол върху декларираните обстоятелства 

при сключване на договора;
2. непосредствен контрол по изпълнението 

на договора;
3. проверки по приход и разход на конкретни 

ЛП, МИ и ДХ в съответствие с предмета на 
договора;

4. проверки по повод постъпили жалби от ЗОЛ;
5. проверка на отчетните документи на изпъл-

нителя, свързани с изпълнението на договора;
6. контрол върху съответната част от стой-

ността на лекарствените продукти, заплащана 
съответно от възложителя и от ЗОЛ;

7. контрол по изпълнението на чл. 15.
(2) Извършването на контролната дейност 

се осъществява по начин, който не затруднява 
дейността на изпълнителя.

(3) Изпълнителят е длъжен да осигури достъп 
на лицата по чл. 26 при изпълнение на служеб-
ните им задължения до всички помещения на 
аптеката, в които се съхраняват и/или отпус-
кат ЛП, МИ и ДХ, и до всички ЛП, МИ и ДХ, 
предмет на договора.

(3а) Изпълнителят е длъжен да оказва съ-
действие на лицата по чл. 26 при изпълнение 
на служебните им задължения.

(4) Лицата по чл. 26, ал. 1 имат право на 
достъп до:

а) документацията, относима към снабдява-
нето на изпълнителя от търговците на едро с 
конкретни ЛП, МИ и ДХ и към отпускането им 
на ЗОЛ в изпълнение на договора (фактури за 
доставка; кредитни известия; фискални бонове; 
рецептурни бланки);

б) извлечение (отчет за НЗОК) от паметта на 
фискалното устройство в аптеката за съответен 
период от време съобразно целта на проверка-
та и техническата възможност на фискалното 
устройство;

в) всички помещения на аптеката, в които 
се съхраняват и/или отпускат ЛП, МИ и ДХ, и 
до всички ЛП, МИ и ДХ, предмет на договора;

г) трудовите договори на работещия в апте-
ката персонал. 

(5) Изпълнителят съхранява в аптеката и ги 
предоставя при поискване на лицата по чл. 26, 
ал. 1:

1. рецептурните бланки за последната една 
година считано от датата на тяхното изписване;

2. отчетната документация по този договор, 
както и фактурите за доставка; в случай че 
посочената документация по т. 2 не е налична 
в аптеката, същата се предоставя в срок до три 
работни дни.

Чл. 28. (1) За резултатите от извършената 
проверка лицата по чл. 26 изготвят констативен 
протокол.

(2) Констативният протокол се изготвя в 
два екземпляра – единият се връчва в деня на 

приключване на проверката на изпълнителя, а 
другият се предоставя на директора на РЗОК.

(3) Констативният протокол се подписва от 
лицата, извършили проверката, и ръководителя 
на аптеката. При отсъствие на ръководителя на 
аптеката протоколът се подписва от магистър-
фармацевт, работещ в аптеката. В случаите, 
когато отсъства магистър-фармацевт, прото-
колът се подписва от работещ от персонала 
на аптеката.

(4) В констативния протокол се вписват:
1. обектът на проверката – наименование и 

адрес на аптеката; представляващият лицето по 
чл. 222 от ЗЛПХМ – собственик на аптеката, ма-
гистър-фармацевтът – ръководител на аптеката, 
посочен в разрешението за търговия на дребно 
с лекарствени продукти в аптека; № и дата на 
издаване на разрешението;

2. данните за проверката – дата и място на 
съставяне, основание за извършване на провер-
ката, проверяващото лице (лица);

3. нарушените разпоредби на договора и 
описание в какво се състоят констатираните 
нарушения;

4. получени от изпълнителя суми от въз-
ложителя без правно основание в резултат от 
констатираните нарушения по т. 3;

5. задължителните предписания и сроковете 
за отстраняване на констатираните нарушения;

6. препоръки за подобряване на дейност-
та – когато е приложимо;

7. предложения за санкции при констатирани 
нарушения; 

8. срок за възражение.
(5) В случаи на несъгласие с някои констата-

ции изпълнителят може да отрази това писмено 
в протокола при подписването му. 

(6) Към констативния протокол се прилага 
опис на изготвени справки, копия на рецепти, 
протоколи и други документи, ако това е не-
обходимо. Всички документи се изготвят в два 
еднообразни екземпляра, подписани от двете 
страни.

Чл. 29. (1) Изпълнителят има право на пис-
мено възражение по направените в протокола 
по чл. 28 констатации пред директора на РЗОК 
в 7-дневен срок считано от деня, следващ деня 
на получаване на протокола. 

(2) В случаите, когато изпълнителят оспори 
констатациите на лицата по чл. 26, извършили 
проверката, директорът на РЗОК в 7-дневен 
срок от получаване на писменото възражение 
изпраща спора за решаване от арбитражна 
комисия.

(3) Арбитражната комисия задължително 
се произнася с решение в двуседмичен срок от 
получаване на преписката, с което потвърждава 
или отхвърля изцяло или частично констатациите 
на лицата по чл. 26.

(4) Решението по ал. 3 се изпраща в 3-дневен 
срок от издаването му на директора на РЗОК.

Чл. 30. (1) В случай че арбитражната комисия 
потвърди констатациите на лицата по чл. 26, 
както и при липса на възражение, директорът 
на РЗОК в 14-дневен срок след произнасяне 
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на арбитражната комисия или съответно след 
изтичане на срока по чл. 29 издава заповед, с 
която налага санкциите.

(2) В случай че арбитражната комисия не 
се произнесе с решение в двуседмичен срок от 
постъпване на преписката или е налице равен 
брой гласове „за“ и „против“, поради което няма 
прието решение, управителят на НЗОК, съответно 
директорът на РЗОК, издава мотивирана заповед, 
с която може да наложи санкциите. 

(3) Заповедта по ал. 1 и 2 се връчва на лице-
то, което представлява изпълнителя, по начин, 
удостоверяващ получаването.

Чл. 31. (1) В 14-дневен срок от получаване 
на заповедта по чл. 30 изпълнителят има право 
да я оспори по реда на Административнопроце-
суалния кодекс (АПК) по административен ред 
пред управителя на НЗОК, чрез директора на 
РЗОК, или по съдебен ред.

(2) При оспорване по административен ред 
директорът на РЗОК изпраща жалбата с цялата 
преписка на управителя на НЗОК в 3-дневен срок 
от получаването є. Подадената жалба спира из-
пълнението на заповедта на директора на РЗОК.

(3) В двуседмичен срок от получаване на 
преписката управителят на НЗОК разглежда и 
се произнася по постъпилото възражение с мо-
тивирано решение, за което уведомява писмено 
изпълнителя и РЗОК.

Чл. 32. (1) Заповедта на директора на РЗОК 
за прилагане на санкциите не се изпълнява до 
изтичане на срока за нейното оспорване по реда 
на АПК. При подадена жалба заповедта не се 
изпълнява до решаването на спора от съответ-
ния орган.

(2) Изпълнителят се задължава в 14-дневен 
срок от влизане в сила на заповедта по ал. 1 
да заплати доброволно сумата/ите, посочена/и 
в нея. В противен случай тя/те се прихваща/т 
със следващото плащане по договора. В случай 
на прихващане възложителят издава протокол 
за извършеното прихващане в 7-дневен срок, 
вторият екземпляр от който се предоставя на 
изпълнителя. Когато няма следващо/и плащане/
ия по договора, директорът на РЗОК изпраща 
писмена покана за възстановяването на сумите. 
В случай че изпълнителят не заплати доброволно 
сумите, възложителят пристъпва към събирането 
им по съответния ред.

Раздел VІІ
Правила за работа на арбитражните комисии

Чл. 33. (1) Арбитражната комисия се състои от 
6 членове – равен брой представители на РЗОК и 
на регионалната фармацевтична колегия на БФС.

(2) За всяка от квотите се определят по два-
ма резервни членове по същия ред, по който се 
определят постоянните членове. 

(3) Комисията се председателства от пред-
ставители на РЗОК и на БФС на ротационен 
принцип за срок три месеца.

Чл. 34. Съставът на арбитражната комисия 
се определя със заповед на директора на РЗОК 
съгласно определените от БФС и от РЗОК ре-
довни и резервни членове, препис от която се 
изпраща на РФК на БФС. 

Чл. 35. Арбитражните комисии работят в 
съответствие с чл. 75 ЗЗО.

Чл. 36. (1) Всяка арбитражна комисия раз-
глежда споровете в пълен състав. Ако някой 
от постоянните членове отсъства, се поканва 
резервен член от съответната квота.

(2) Всяка от страните по спора може в пис-
мен вид да иска отвод на член на комисията, 
ако са налице обстоятелства, които пораждат 
основателни съмнения относно неговата без-
пристрастност и независимост. Членовете на 
комисиите подписват декларация за липса на 
конфликт на интереси, която се съхранява от 
съответното лице, което е излъчило предста-
вителите.

(3) В случай на основание за отвод на член 
на комисия съответното лице го заявява преди 
разглеждане на преписката и не участва в работата 
на комисията. Замества се от друг представител 
на лицето, което го е излъчило.

Чл. 37. (1) Председателят на комисията свиква 
заседанията, комплектова преписките и разпреде-
ля между членовете на комисията изготвянето на 
доклад по спора и становище относно решение. 

(2) Всеки член на комисията участва в рабо-
тата є, като присъства на заседанията, подготвя 
доклад и становище относно решения по раз-
пределените му преписки.

(3) Арбитражната комисия разглежда спорове-
те по документи, които страните предварително 
са представили.

(4) Ако комисията прецени, тя може да из-
слуша лицата по чл. 26, както и изпълнителя, 
направил възражения. Комисията може да 
изисква всички необходими документи, справки 
и други материали, необходими им за формиране 
на решение.

(5) На всяко заседание на комисията се води 
протокол, който задължително се подписва от 
всички членове на комисията.

Чл. 38. (1) Арбитражната комисия се произ-
нася с решение по предмета на спора.

(2) Решението на комисията е в писмен вид, 
съдържа мотиви и се подписва от всички членове.

(3) Срокът за произнасяне е двуседмичен, 
считан от датата на постъпване на преписката.

(4) Решението се взема с обикновено мнозин-
ство, присъствено и чрез явно гласуване.

(5) Решението на комисията се изготвя в три 
екземпляра – по един за изпълнителя, директора 
на РЗОК и съответната регионална фармацев-
тична колегия на БФС. Решенията се връчват по 
начин, удостоверяващ получаването им.

(6) Директорът на РЗОК изпраща на арбитраж-
ната комисия копие от заповедта за налагане на 
санкция или за прекратяване на производството.

Чл. 39. (1) В случай че арбитражната комисия 
потвърди констатациите на лицата по чл. 26 из-
цяло или частично, директорът на РЗОК издава 
заповед за прилагане на санкциите, предвидени 
в договора между РЗОК и изпълнителя.

(2) В случай че арбитражната комисия не 
потвърди нито една от описаните констатации, 
директорът на РЗОК писмено уведомява лице-
то – обект на проверката, за решението и за 
прекратяване на производството по проверката. 
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(3) В случай че арбитражната комисия не 
стигне до решение по констатациите, направени 
от лицата по чл. 26 поради равен брой противо-
положни гласове, комисията изготвя протокол, 
екземпляр от който се предоставя на директора 
на РЗОК и на РК на БФС.

Чл. 40. След приключване на всяка преписка 
цялата документация се извежда в специална 
книга и се връща в РЗОК. Копия от преписките 
се подреждат в архив и се съхраняват от коми-
сията не по-малко от една година. Книгата се 
съхранява от председателя на комисията.

Раздел VІІІ
Санкции

Чл. 41. (1) Видовете санкции са:
1. финансова неустойка;
2. прекратяване на договора.
(2) При констатирани няколко нарушения 

от различен вид се налага съответната по вид 
санкция за всеки вид нарушение. 

Чл. 42. (1) За констатирани нарушения по 
изпълнение на настоящия договор директорът 
на РЗОК налага санкции, както следва:

1. при нарушение на чл. 3, ал. 1, чл. 11, 
ал. 3, изречение първо; ал. 5 – прекратяване на 
договора;

2. при нарушение на чл. 11, ал. 6:
а) ако ръководителят на аптеката работи за 

изпълнителя или свързано с него по смисъла 
на Търговския закон лице – прекратяване на 
договора;

б) извън случаите на предходната разпоредба 
изпълнителят е длъжен да инициира производ-
ство по смяна на ръководителя на аптеката 
пред компетентните органи в 30-дневен срок 
от установяване на нарушението и да представи 
доказателства за това пред РЗОК;

3. при нарушение на чл. 11, ал. 1, 2 и 4, чл. 12, 
ал. 1, т. 3, чл. 14, ал. 2, чл. 16, чл. 27, ал. 5, т. 2:

а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова не-

устойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – 150 лв.;
4. при нарушение на чл. 13, ал. 2 при устано-

вена липса на маркирана крайна продажна цена 
на повече от 5 опаковки:

а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова не-

устойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – 150 лв.;
5. при установени нарушения в до три рецеп-

турни бланки на чл. 12, ал. 1, т. 7, чл. 13, ал. 4 
и 5, чл. 27, ал. 5, т. 1:

а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова не-

устойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – финансова 

неустойка в размер 150 лв.;
6. при нарушение на чл. 6, ал. 1, чл. 10, ал. 2, 

чл. 11, ал. 3, изречение второ, чл. 13, ал. 1, 3, 6 
и 7 и за установени нарушения по чл. 12, ал. 1, 
т. 7, чл. 13, ал. 4 и 5 в повече от три рецептурни 
бланки:

а) финансова неустойка в размер 50 лв., ум-
ножена по броя констатирани нарушения;

б) при повторно нарушение – финансова 
неустойка в размер 100 лв., умножена по броя 
констатирани нарушения;

в) при последващо нарушение – 150 лв., ум-
ножена по броя констатирани нарушения;

7. при нарушение на чл. 27, ал. 5, т. 1 в повече 
от три рецептурни бланки:

а) финансова неустойка в размер 50 лв., умно-
жена по броя констатирани нарушения, но не 
повече от 500 лв.;

б) при повторно нарушение – финансова 
неустойка в размер 100 лв., умножена по броя 
констатирани нарушения, но не повече от 1000 лв.;

в) при последващо нарушение – 150 лв., ум-
ножена по броя констатирани нарушения, но не 
повече от 1500 лв.;

8. при нарушение на чл. 27, ал. 5, т. 2:
а) финансова неустойка в размер 500 лв.;
б) при повторно нарушение – прекратяване 

на договора;
9. при нарушение на чл. 15, ал. 2, изразя-

ващо се в неизпълнение на задължението на 
изпълнителя да се въвежда информацията от 
рецептите за отчета пред НЗОК в базата данни 
на софтуера на аптеката от магистър-фарма-
цевта в момента на отпускане на лекарствата, 
медицинските изделия и диетичните храни за 
специални медицински цели:

 – при установени нарушения в до три ре-
цептурни бланки:

а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова не-

устойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – финансова 

неустойка в размер 150 лв.;
 – при установени нарушения в повече от три 

рецептурни бланки:
а) финансова неустойка в размер 50 лв., ум-

ножена по броя констатирани нарушения;
б) при повторно нарушение – финансова 

неустойка в размер 100 лв., умножена по броя 
констатирани нарушения;

в) при последващо нарушение – 150 лв., ум-
ножена по броя констатирани нарушения;

10. при нарушение на чл. 15, ал. 2, изразяващо 
се в неизпълнение на задължението изпълнителят 
да въвежда информацията от рецептите само в 
приемното помещение на аптеката:

 – при установени нарушения в до три ре-
цептурни бланки: 

а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова не-

устойка в размер 100 лв.;
в) при последващо нарушение – финансова 

неустойка в размер 150 лв.;
 – при установени нарушения в повече от три 

рецептурни бланки:
а) финансова неустойка в размер 50 лв., ум-

ножена по броя констатирани нарушения;
б) при повторно нарушение – финансова 

неустойка в размер 100 лв., умножена по броя 
констатирани нарушения;

в) при последващо нарушение – 150 лв., ум-
ножена по броя констатирани нарушения;

11. при нарушение на чл. 27, ал. 3:
а) финансова неустойка в размер 2000 лв.;
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б) при повторно нарушение – прекратяване 
на договора“;

11а. при нарушение на чл. 27, ал. 3а:
а) финансова неустойка в размер 250 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова не-

устойка в размер 500 лв.;
в) при трето нарушение – прекратяване на 

договора;
12. за установено наличие или отчитане 

на рецепти, изпълнени извън аптеката или от  
аптека, която няма договор с НЗОК, устано-
вено от контролните органи на НЗОК, ИАЛ, 
РЗИ и БФС:

а) финансова неустойка в размер 1000 лв.;
б) при повторно нарушение – прекратяване 

на договора;
13. за установено в аптеката нарушение на реда 

за обозначаване и блокиране или отпускане на 
ЛП от ПЛС, МИ и ДХ и за специални медицин-
ски цели, с изтекъл срок на годност – финансова 
неустойка в размер 100 лв. за всяка опаковка;

14. при нарушение на чл. 12, ал. 1, т. 4, 5, 6: 
а) финансова неустойка в размер 120 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова не-

устойка в размер 240 лв.;
в) при трето нарушение – финансова неустойка 

в размер 360 лв.;
г) при четвърто нарушение – прекратяване 

на договора;
15. при нарушение на чл. 3, ал. 2 с изключение 

на случаите по чл. 10, ал. 3 и 4: 
а) финансова неустойка в размер 50 лв.;
б) при повторно нарушение – финансова не-

устойка в размер 100 лв.;
в) при трето нарушение – финансова неустойка 

в размер 150 лв.;
г) при четвърто нарушение – прекратяване 

на договора.
(2) В случаите на отчетена и незаплатена от 

РЗОК рецептурна бланка, изпълнена в нарушение 
на настоящия договор, не се налага санкция.

(3) При доказана от изпълнителя явна тех-
ническа грешка при изпълнението на рецептите 
не се налага санкция.

Чл. 43. Получените от изпълнителя суми без 
правно основание, установени при проверка на 
контролните органи, се възстановяват заедно с 
дължимата законна лихва, начислена за периода 
от датата на получаването до датата на възста-
новяването им.

Чл. 44. (1) Възложителят прекратява договора 
без предизвестие, с писмено уведомление:

1. когато се установи, че договорът е склю-
чен в нарушение на изискванията на НЗОК въз 
основа на невярно декларирани от изпълнителя 
обстоятелства;

2. когато изпълнителят престане да отговаря 
на условията, при които е сключен договорът, 
и това е установено от контролните органи по 
предвидения ред.

(2) Процедурите за контрол по договора се 
прилагат и при констатирани нарушения по 
изпълнението на предходния договор между 
страните за изминал период до една година от 
сключване на този договор.

(3) Размерът на санкциите в случаите по ал. 2 
се определя от договора, действал към момента 
на извършване на нарушението.

Раздел ІХ
Действие, изменение и прекратяване на договора

Чл. 45. Настоящият договор, сключен след 
провеждане на процедурата по договаряне, е със 
срок на действие, както следва:

1. за срок от 1.04.2019 г. до сключването на 
нов договор, но не по-късно от 31.03.2020 г. – за 
търговците на дребно, които са имали сключен 
договор преди 1.04.2019 г.;

2. за срок от датата на подписване на договора 
до сключването на нов договор, но не по-късно 
от 31.03.2020 г. – за търговците на дребно, кои-
то за пръв път кандидатстват за сключване на 
договор с НЗОК/РЗОК. 

Чл. 46. (1) Възложителят и изпълнителят могат 
да сключват допълнителни споразумения при 
промяна в предмета и/или срока на договора.

(2) Възложителят и изпълнителят сключват 
допълнителни споразумения при:

1. промяна в нормативната уредба, която е 
относима към настоящия договор;

2. издаване на разрешение по чл. 231, ал. 2 
ЗЛПХМ или разрешение по чл. 231, ал. 5 ЗЛПХМ;

Чл. 47. Страните могат да прекратят договора 
по взаимно съгласие чрез писмено споразумение.

Чл. 48. (1) Договорът се прекратява, без ко-
ято и да е от страните да дължи предизвестие, 
в следните случаи:

1. при фактическа невъзможност изпълни-
телят да осъществява задълженията си по този 
договор; в този случай изпълнителят незабавно 
уведомява писмено възложителя, като договорът 
се прекратява от датата на уведомлението;

2. при прекратяване на разрешението за 
търговия на дребно с лекарствени продукти 
на изпълнителя – договорът се прекратява с 
изтичане срока за обжалване на заповедта за 
прекратяване на разрешението за търговия на 
дребно по реда на АПК, респ. влизане в сила 
на заповедта за прекратяване на разрешението 
за търговия на дребно;

3. при промяна на нормативната уредба, из-
ключваща действието на целия или на част от 
договора – договорът се прекратява напълно или 
частично от датата на влизане в сила на съответ-
ната промяна или от датата на приключване на 
съответната нормативно установена процедура, 
засягаща действието на договора.

(2) При отнемане на лицензията на изпъл-
нителя за търговия на дребно и съхраняване на 
лекарствени продукти, съдържащи наркотични 
вещества, договорът се прекратява частично, в 
случай че предметът на договора включва от-
пускането на лекарствени продукти, съдържащи 
наркотични вещества. 

Чл. 49. (1) Договорът се прекратява едно-
странно от възложителя без предизвестие при 
наложена и влязла в сила санкция „прекратяване 
на договора“ в случаите, установени в раздел 
„Санкции“.
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(2) В случаите по ал. 1 изпълнителят няма 
право да кандидатства за сключване на нов 
договор с НЗОК до изтичане на 6 месеца от 
прекратяване на предходния договор.

Чл. 50. Възложителят прекратява договора 
с едномесечно писмено предизвестие, когато 
изпълнителят не представи изискуемите отчетни 
документи в срока по чл. 17, ал. 2 повече от 3 
пъти в рамките на действие на договора.

Чл. 51. Договорът се прекратява едностранно 
от изпълнителя с едномесечно писмено предиз-
вестие до възложителя – от датата на изтичане 
на предизвестието.

Чл. 52. Изпълнителят има право да прекрати 
едностранно с едномесечно писмено предизвес-
тие договора, в случай че възложителят системно 
не заплаща в срок дължимите по договора суми.

Чл. 53. Прекратяването на договора не осво-
бождава възложителя от задължението да заплати 
на изпълнителя по представени редовни отчетни 
документи отпуснатите продукти до момента на 
прекратяване на договора.

Други разпоредби

Чл. 54. Изпълнението на настоящия договор 
се осъществява при спазване изискванията на 
Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина (ЗЛПХМ), Закона за контрол върху 
наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП), 
Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) и подза-
коновите актове по тяхното прилагане.

Чл. 55. За всички неуредени в този договор 
случаи се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство в Република България.

Чл. 56. Страните по договора се задължават 
да се информират незабавно при възникване на 
обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението 
на същия.

Чл. 57. Страните се задължават да се инфор-
мират своевременно при промяна на обстоятел-
ствата, послужили за основание за сключване 
на този договор.

Чл. 58. При осигурена техническа възможност 
от страна на възложителя изпълнителят може 
да отчита отпуснатите лекарствени продукти, 
медицински изделия и диетични храни за спе-
циални медицински цели по електронен път в 
момента на отпускането им. За целта страните 
по договора сключват допълнително споразуме-
ние към същия.

Чл. 59. При осигурена техническа възможност 
от страна на възложителя изпълнителят има 
достъп с електронен подпис, чрез уеб услуги 
и справки до информация за предписаните и 
отпуснати на ЗОЛ ЛП, МИ и ДХ.

Чл. 60 . При осигурена техническа възможност 
от страна на НЗОК изпълнителят има достъп с 
електронен подпис, чрез уеб услуги и справки 
до „Регистър протоколи 1А/В/С“ с информация 
за издадените на ЗОЛ протоколи от комисиите 
за експертизи в ЦУ на НЗОК и РЗОК. 

Чл. 61. По смисъла на настоящия договор:

1. „Повторно нарушение“ е нарушение от 
същия вид, извършено в срока на действие на до-
говора в рамките на една година след нарушение, 
за което е наложена и влязла в сила санкция.

2. „Последващо нарушение“ е всяко следващо 
повторното нарушение от същия вид, извърше-
но в срока на действие на договора, за което е 
наложена и влязла в сила санкция.

3. В случаите на продължаване на едно-
годишния срок на действие на договора със 
сключване на допълнително споразумение за 
нарушение от същия вид, извършено след вли-
зане в сила на допълнителното споразумение, 
се прилага последователността на санкциите 
като при нов договор. 

Чл. 62. (1) Изпълнителят подава финансо-
во-отчетните документи по чл. 17 на хартиен 
носител до 15.10.2019 г. съгласно приложения 
№ 1, 2, 3 и 4. 

(2) Изпълнителят получава нотификация 
чрез профила си в информационната система на 
НЗОК за приетия финансово-отчетен документ 
по ал. 1. 

(3) Отчетните документи по ал. 1 се подписват 
от ръководителя на аптеката и се подпечатват с 
печата на аптеката с изключение на финансовия 
отчет, който се подписва от законния предста-
вител на изпълнителя или от упълномощено от 
него лице.

Чл. 63. Електронните документи по настоя-
щия договор се подписват с УЕП по смисъла на 
чл. 13, ал. 2 ЗЕДЕП съгласно приложение № 5 
„Правила за подписване на отчетните електронни 
документи“, неразделна част от този договор. 

Неразделна част от този договор представляват 
следните приложения:

1. Приложение № 1 – спецификация към 
финансов отчет. 

2. Приложение № 2 – спецификация към фи-
нансов отчет на изпълнените рецепти на лица 
с право на здравно осигуряване, удостоверено 
от ЕС или съгласно двустранни спогодби (доку-
ментитe се изготвят чрез приложния софтуер, с 
който работи аптеката).

3. Приложение № 3 – Образец на финансов 
отчет.

4. Приложение № 4 – Кредитно/дебитно из-
вестие към финансов отчет.

5. Приложение № 5 – Правила за подписване 
на отчетните електронни документи.

Настоящият договор се подписа в два еднооб-
разни екземпляра – по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

...................................... .....................................
(подпис на представителя 
и печат на изпълнителя)

ДИРЕКТОР НА РЗОК:
..........................................

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:
..........................................

РЪКОВОДИТЕЛ НА 
АПТЕКАТА:

ЮРИСКОНСУЛТ: .....................................

........................................ (подпис на ръководителя 
на аптеката и печат на 

аптеката)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Регистрационен номер                 
на аптеката в РЗОК              Банка   
        
Име на аптеката    BIC   
        
Област:  Община:    IBAN   
        
Гр. (с.)  Ул.  No.    БУЛСТАТ   
        
Ж.к  бл  вх  ет  ап       
       

 
 

СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 

ЗА ОТПУСНАТИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА 
СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ, ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА, 

ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК 
ПО ДОГОВОР № .................... 

 
КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ № ..................................................  ОТ ДАТА: ...............................................  
ЗА ОТЧЕТЕН ПЕРИОД ОТ:  ....................................................  ДО: ..........................................................  
 

 
Част 1. Лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани от НЗОК 
 

НЗОК код на 
лекарствен 
продукт/ 
храна 

Търговско наименование на 
лекарствен продукт/храна, лекарствена 
форма, к-во на акт. в-во, окончателна 

опаковка 
 

Стойност за 
заплащане 
на опаковка 

(лв.) 

Общо 
отпуснато 
к-во в 

единици 
(амп., табл. 

и др.) 

Общо 
отпуснато 
к-во в 

опаковки 

Обща 
стойност за 
заплащане 

(лв) 

      
      
      

Общо по част 1: X
 
 

Част 2. Медицински изделия, заплащани от НЗОК 
 

НЗОК код 
МИ 

Търговско наименование на МИ, 
форма, к-во в опаковка, размер/к-во 

Стойност за 
заплащане 
на опаковка 

(лв.) 

Общо 
отпуснато 
к-во в 

единици 
(бр.) 

Общо 
отпуснато 
к-во в 

опаковки 

Обща 
стойност за 
заплащане 

(лв) 

      
      
      

Общо по част 2: X
 

Фиксираната сума (бонус): X
Общо за спецификацията: X

 
 
Дата : ____.____.____________                                      Подпис: ………………………… 

 

 
 
 

 Ръководител на аптеката – магистър-фармацевт     

Име   УИН            

Приложение № 1

Забележки: 
Спецификацията е разделена на две части. Част 1 съдържа всички отпуснати от аптеката лекарствени 

продукти и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК, а част 2 съдържа всички 
отпуснати от аптеката медицински изделия.

В края на цялата спецификация има обобщен сумарен ред „Общо за спецификацията“, който обединява 
стойностите по показателите от сумарните и допълнителните редове на двете части.

Ред „Фиксираната сума (бонус)“, заплащана на аптеката (съгласно индивидуалния договор на аптека-
та) за обработка на рецептурната бланка/отрязък от рецептурната бланка на рецепти, съдържащи само 
напълно платени лекарства.

В случай че аптеката не е отпуснала през отчитания период медицински изделия, то спецификация-
та се разпечатва без част 2. Сумарен ред „Общо за спецификацията“ в този случай се отпечатва  след 
сумарен ред „Общо по част 1“. Всички страници трябва да са номерирани, като номерацията е обща за  
цялата спецификация.

Ако спецификацията има 2 части, то „Част 2“ започва на нова страница.
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Приложение № 3Приложение 3

Наименование: Наименование:

Адрес: Адрес:

ЕИК ЕИК

№ по ДДС № по ДДС

МОЛ МОЛ

Банка

BIC

IBAN

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ № от  /дата на съставяне/

по чл. 20, ал.1, т.1 от Договор № от

     (начална дата на отчитане)    (крайна дата на отчитане)

1. Обща стойност на реализираните продажби от Издателя (по договор с РЗОК) в лева
  .................................................................................................. ............................../словом/

1.1. в т.ч. стойност, заплатена на издателя от ЗОЛ в лева
  .................................................................................................. ............................../словом/

  .................................................................................................. ............................../словом/

3. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за изпълнени рецепти по чл. 19, ал.2 от Договора
  .................................................................................................. ............................../словом/

4. Всичко, дължими суми от РЗОК на Издателя по договор за отчетния период

  .................................................................................................. ............................../словом/

1. Обща стойност на реализираните продажби от Издателя (по договор с РЗОК) в лева
  .................................................................................................. ............................../словом/

1.1. в т.ч. стойност, заплатена на издателя от ЗОЛ в лева
  .................................................................................................. ............................../словом/

  .................................................................................................. ............................../словом/

3. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за изпълнени рецепти по чл. 19, ал.2 от Договора
  .................................................................................................. ............................../словом/

4. Всичко, дължими суми от РЗОК на Издателя по договор за отчетния период

  .................................................................................................. ............................../словом/

Общо по Част 1 и Част 2
1. Обща стойност на реализираните продажби от Издателя (по договор с РЗОК) в лева

  .................................................................................................. ............................../словом/

1.1. в т.ч. стойност, заплатена на издателя от ЗОЛ в лева
  .................................................................................................. ............................../словом/

  .................................................................................................. ............................../словом/

3. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за изпълнени рецепти по чл. 19, ал.2 от Договора
  .................................................................................................. ............................../словом/

4. Всичко, дължими суми от РЗОК на Издателя по договор за отчетния период

Име: Име:
Фамилия: Фамилия:
Подпис и печат Подпис и печат

Указания за попълване на Финансов отчет 

Настоящият Формуляр се съставя на основание чл. 7 от Закона за счетоводството и представлява първичен счетоводен 
документ, съгласно същия. За тази цел е необходимо да се предприемат следните действия: 
Програмиране на ЕКАФП
Аптеката, работеща с НЗОК програмира с наименование "плщ. НЗОК" един от възможните варианти за плащане (един 
от клавишите за вид плащане) .
При моделите фискални устройства, които нямат възможност за програмиране на наименование на вид плащане, 
следва да се възприеме, че един от съществуващите плащащи клавиши ще бъде използван за регистриране само на 
платените суми по линия на НЗОК.

Регистриране
Фискална касова бележка се издава за цялата стойност на лекарството, като в касовата бележка се посочват двете 
плащания - в брой и по "плщ. НЗОК ", като различни видове плащания.

Изпълнителят се задължава да съхранява информацията от дневните финансови отчети от ЕКАФП с нулиране и запис 
във фискалната памет при наличие на продажби, по които има плащания от НЗОК.

Съставител Получател

Получател Издател

 за дължимата сума от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (РЗОК) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Издател) по изпълнени от него рецепти за 
периода

2. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за реализираните от него продажби по Договора в лева

Част 1  Лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, 
заплащани от НЗОК

Част 2  Медицински изделия, прилагани в ИМП и заплащани от НЗОК

2. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за реализираните от него продажби по Договора в лева

2. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за реализираните от него продажби по Договора в лева
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Приложение № 4

Наименование: Наименование:

Адрес: Адрес:

ЕИК ЕИК

№ по ДДС № по ДДС

МОЛ МОЛ

Банка Банка

BIC BIC

IBAN IBAN

КРЕДИТНО / ДЕБИТНО ИЗВЕСТИЕ № от  /дата на съставяне/

( вярното се маркира с √ )

КЪМ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ № от  /дата на съставяне/

по чл. 20, ал.1, т.1 от Договор № от

     (начална дата на отчитане)    (крайна дата на отчитане)

1. Обща стойност на реализираните продажби от Издателя (по договор с РЗОК) в лева

1.1. в т.ч. стойност, заплатена на издателя от ЗОЛ в лева

3. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за изпълнени рецепти по чл. 19, ал.2 от Договора

4. Всичко, дължими суми от РЗОК на Издателя по договор за отчетния период

Част 2  Медицински изделия, прилагани в ИМП и заплащани от НЗОК
1. Обща стойност на реализираните продажби от Издателя (по договор с РЗОК) в лева

1.1. в т.ч. стойност, заплатена на издателя от ЗОЛ в лева

3. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за изпълнени рецепти по чл. 19, ал.2 от Договора

4. Всичко, дължими суми от РЗОК на Издателя по договор за отчетния период

Общо по Част 1 и Част 2
1. Обща стойност на реализираните продажби от Издателя (по договор с РЗОК) в лева

1.1. в т.ч. стойност, заплатена на издателя от ЗОЛ в лева

3. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за изпълнени рецепти по чл. 19, ал.2 от Договора

4. Всичко, дължими суми от РЗОК на Издателя по договор за отчетния период

Основание за издаване:

Име: Име:
Фамилия: Фамилия:
Подпис и печат Подпис

Плащане:   в брой пл.нареждане Дата

........................................................................................................................................./словом/

........................................................................................................................................./словом/

Част 1  Лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, заплащани 
от НЗОК

........................................................................................................................................./словом/

........................................................................................................................................./словом/

2. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за реализираните от него продажби по Договора в лева
........................................................................................................................................./словом/

........................................................................................................................................./словом/

........................................................................................................................................./словом/

........................................................................................................................................./словом/

2. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за реализираните от него продажби по Договора в лева
........................................................................................................................................./словом/

Получател

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................./словом/

........................................................................................................................................./словом/

Съставител Получател

........................................................................................................................................./словом/

........................................................................................................................................./словом/

........................................................................................................................................./словом/

..........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................./словом/

Издател

 за дължимата сума от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (РЗОК) на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Издател) по изпълнени от него рецепти за 
периода

2. Стойност, дължима от РЗОК на Издателя за реализираните от него продажби по Договора в лева
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Приложение № 5
Правила за подписване на отчетните електронни документи

I. Електронен отчет
1. Електронният отчет (XML файл) на аптеките се подписва с персонален КЕП, издаден на физическото 

лице – ръководител на аптеката, упълномощено с изрично нотариално заверено пълномощно от търговеца. 
В този случай електронният подпис следва да съдържа: ЕГН/ЛНЧ и трите имена на упълномощеното лице.

2. В случаите, когато лицето, открило аптеката (търговецът), или законният представител на търговеца 
и ръководителят на аптеката съвпадат (търговската регистрация е ЕТ или ръководителят на аптеката е 
законен представител на търговеца – управител или изпълнителен директор и представлява самостоятел-
но), упълномощаване не се извършва. 

В този случай електронният отчет (XML файл) се подписва със:
 – персонален КЕП на ръководителя на аптеката, издаден на физическо лице, който съдържа ЕГН/

ЛНЧ и трите имена на лицето;
 – професионален КЕП, който съдържа ЕИК на титуляря; ЕГН/ЛНЧ и трите имена на ръководителя 

на аптеката.
II. Финансов отчет/известие към финансов отчет
За подписване на финансовия отчет/известие към финансов отчет съществуват следните три възможности:
1. С професионален КЕП, издаден на търговеца (който може да е едноличeн търговец, или юридическото 

лице – търговско дружество/кооперация); в този случай  титуляр на електронния подпис е търговецът, а 
автор – физическо лице, представляващо търговеца, или упълномощено от титуляря друго лице, в тези 
случаи ел. подпис следва да съдържа: фирма и ЕИК на титуляря, ЕГН/ЛНЧ и трите имена на автора.

2. С персонален КЕП, издаден на физическо лице – ръководител на аптеката, упълномощено с изрично 
нотариално заверено пълномощно от търговеца; в тези случаи ел. подпис следва да съдържа: ЕГН/ЛНЧ 
и трите имена на упълномощеното лице – ръководител на аптеката.

3. В случаите, когато лицето, открило аптеката (търговецът) или законният представител на търговеца 
и ръководителят на аптеката съвпадат (търговската регистрация е ЕТ или ръководителят на аптеката е за-
конен представител на търговеца – управител или изпълнителен директор и представлява самостоятелно), 
упълномощаване не се извършва; в този случай финансовият отчет/известие към финансов отчет може да 
се подписва със: 

 – персонален КЕП на ръководителя на аптеката, издаден на физическо лице, който съдържа ЕГН/
ЛНЧ и трите имена на лицето;

 – професионален КЕП, който съдържа ЕИК на титуляря; ЕГН/ЛНЧ и трите имена на ръководителя 
на аптеката.

Приложение № 4 

Данни на персонала, работещ в аптека ……………………………………………………, гр./с.

Регистра-
ционен № 
на аптека

Наимено-
вание на 
аптеката

Име Презиме Фамилия ЕГН
УИН на ма-
гистър-фар-

мацевта

Образова-
телно-ква-
лификаци-
онна степен

Работно 
време 

(в часове)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Магистър-
фармацевт  

    xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx   Магистър-
фармацевт  

Приложение № 5 

Д Е К Л А РА Ц И Я 
към чл. 3, т. 8

от ……………………………………………………………………………………. – представител на  ....................................................
............................................................................................................................................................................... ,
(физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по зако-

нодателството на държава членка)
с ЕИК………………………………, седалище и адрес на управление – ......................................................................

Във връзка с подаденото заявление за сключване на договор за отпускане на лекарствени про-
дукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение, 
заплащани напълно или частично от НЗОК/РЗОК, и на основание чл. 3, т. 8 от Условия и ред за 
сключване на договори за отпускане и заплащане на лекарствени продукти по чл. 262, ал. 6, т. 1 от 
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински изделия и на диетични 
храни за специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК

Д Е К Л А Р И РА М :

Към момента съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон съм свързано лице 
със следните търговци на дребно на лекарствени продукти, притежаващи разрешение за търговия на 
дребно с лекарствени продукти, издадено по реда на ЗЛПХМ:
................................................................................................................................................................................

Известно ми е, че за неверни данни нося отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Град …………………..
Дата …………………..
        ДЕКЛАРАТОР:
           (…………………………….)

2484



БРОЙ 28  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  55   

НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, 
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,  
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР

ЗАПОВЕД № КД-14-7 
от 11 март 2019 г.

На основание чл. 53б, а л . 5, т. 2 във 
връзка с чл. 53б, ал. 1 и 2 ЗКИР, заявле-
ния вх. № 01-81784/25.02.2019 г., № 01-81775/
25.02.2019 г., вх. № 01-81762/25.02.2019 г., вх. № 01-
81736/25.02.2019 г., вх. № 01-81752/25.02.2019 г. от 
АПИ – ОПУ – Габрово, и приложените към тях 
проекти, изработени съгласно чл. 75 от Наредба 
№ РД-02-20-5 от 2016 г. на МРРБ за съдържанието, 
създаването и поддържането на кадастралната 
карта и кадастралните регистри, и за отстраняване 
на явна фактическа грешка одобрявам измене-
нието в кадастралната карта и кадастралните 
регистри на:

I. С. Враниловци, ЕКАТТЕ 12168, община 
Габрово, одобрени със Заповед № РД-18-814 от 
22.03.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната 
карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 12168.10.9902: 
площ: 1683 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, собственост на държавата. 

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в кадастралната карта и кадастралните 
регистри:

поземлен имот с идентификатор 12168.10.150, 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, данни преди промяната: 
площ: 7008 кв. м, данни след промяната: площ: 
11 490 кв. м;

поземлен имот с идентификатор № 12168.13.108, 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, данни преди промяната: 
площ: 14 304 кв. м, данни след промяната: площ: 
20 441 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.3, 
нива, собственост на Димитър Попхристов Хара-
ланов съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, 
т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собстве-
ност в стари реални граници № 39 от 4.06.1999 г., 
данни преди промяната: площ: 1377 кв. м, данни 
след промяната: площ: 1096 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.4, 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди про-
мяната: площ: 1101 кв. м, данни след промяната: 
площ: 866 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.5, 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди про-
мяната: площ: 545 кв. м, данни след промяната: 
площ: 479 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.6: 
нива, собственост на Рада Пройнова Радева 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 

ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 1385 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1183 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.7, 
нива, собственост на Стефана Пенчева Дедева 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 1493 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1284 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.8, 
нива, собственост на Стефана Пенчева Дедева 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 315 кв. м, данни след 
промяната: площ: 272 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.9, нива, 
собственост на Боян Пейков Първанов съгласно 
договор с нотариална заверка на подписите № 14, 
том 2, рег. 3093 от 26.10.2018 г. на СВ – Габрово, 
данни преди промяната: площ: 1270 кв. м, данни 
след промяната: площ: 1243 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.10, 
нива, собственост на Братован Братованов Дедев 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 1291 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1213 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.11, 
нива, собственост на Петър Петков Алексов 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 606 кв. м, данни след 
промяната: площ: 591 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.12, 
нива, собственост на Димитър Попхристов Ха-
раланов съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, 
т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собстве-
ност в стари реални граници № 39 от 4.06.1999 г., 
данни преди промяната: площ: 1704 кв. м, данни 
след промяната: площ: 1537 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.13, 
нива, собственост на Харалан Поп Христов съг-
ласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване правото на собственост в 
стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 3082 кв. м, данни след 
промяната: площ: 2948 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.34, 
ливада, собственост на Първан Христов Ковачев 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 1510 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1369 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.35, 
начин на трайно ползване: ливада, собственост 
на Иван Христов Марков съгласно решение на 
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване 
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правото на собственост в стари реални граници 
№ 39 от 4.06.1999 г., данни преди промяната: площ: 
910 кв. м, данни след промяната: площ: 761 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.36, 
ливада, собственост на Стефана Пенчева Дедева 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 946 кв. м, данни след 
промяната: площ: 837 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.37, 
ливада, собственост на Лалю Христов Иванов 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 391 кв. м, данни след 
промяната: площ: 305 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.38, 
ливада, собственост на Лалю Христов Иванов 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 1162 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1099 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.42, 
ливада, собственост на Райко Стефанов Райков 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 1958 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1870 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.43, 
ливада, собственост на Иванка Братованова Стан-
чева съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 690 кв. м, данни след 
промяната: площ: 654 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.44, 
ливада, собственост на Боян Пейков Първанов 
съг ласно договор с нотариална заверка на под-
писите № 14, том 2, рег. 3093 от 26.10.2018 г. на 
СВ – Габрово, данни преди промяната: площ: 
1581 кв. м, данни след промяната: площ: 1467 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.53, 
ливада, собственост на Иванка Братованова Стан-
чева съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 620 кв. м, данни след 
промяната: площ: 547 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.54, 
ливада, собственост на Кирил Иванов Киров съ-
гласно н.а. № 123, том VIII, рег. 2351, дело № 1818 
от 13.07.2005 г. на СВ – Габрово, данни преди 
промяната: площ: 3041 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 2766 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.55, 
ливада, собственост на Харалан Поп Христов 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 1582 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1449 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.56, 
дере, собственост на Община Габрово, данни 
преди промяната: площ: 3358 кв. м, данни след 
промяната: площ: 3335 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.57, 
ливада, собственост на Харалан Поп Христов 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 297 кв. м, данни след 
промяната: площ: 282 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.77, 
ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди про-
мяната: площ: 124 кв. м, данни след промяната: 
площ: 83 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.78, 
ливада, собственост на Кольо Петров Ганчев 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 1644 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1574 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.79, 
нива, собственост на Петко Станчев Колев съглас-
но решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за 
възстановяване правото на собственост в стари 
реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни преди 
промяната: площ: 2100 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 1653 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.80, 
ливада, собственост на Иван Петров Ганчев 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 496 кв. м, данни след 
промяната: площ: 380 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.103, 
ливада, собственост на Стефана Пенчева Дедева 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 979 кв. м, данни след 
промяната: площ: 532 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.104, 
ливада, собственост на Стефана Пенчева Дедева 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 6934 кв. м, данни след 
промяната: площ: 6227 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.114, 
ливада, собственост на Лалю Христов Иванов 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 2216 кв. м, данни след 
промяната: площ: 2092 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.115, 
ливада, собственост на Иван Петров Ганчев 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 1153 кв. м, данни след 
промяната: площ: 996 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 12168.10.119, 
ливада, собственост на Боян Генчев Христов 
съгласно договор за делба на земеделски имот с 
нотариално заверени подписи № 27, том II, рег. 
3531 от 14.06.2007 г., данни преди промяната: 
площ: 1457 кв. м, данни след промяната: площ: 
1147 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.120, 
за друг вид застрояване, собственост на Боян 
Генчев Христов съгласно н.а. № 51, том I, рег. 
3194, дело № 246 от 28.07.2004 г., данни преди 
промяната: площ: 2042 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 1798 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.121, 
ливада, собственост на Христо Илев Метев 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 1637 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1596 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.122, 
ливада, собственост на Христо Петров Ганчев 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 1419 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1412 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.135, 
ливада, собственост на Иван Петров Ганчев 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 849 кв. м, данни след 
промяната: площ: 751 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.137, 
ливада, собственост на Иван Маринов Косев 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 2073 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1805 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.143, 
ливада, собственост на Косьо Първанов Пейков 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 1253 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1225 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.144, 
ливада, собственост на Георги Първанов Пейков 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 1276 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1247 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.147, 
нива, собственост на Иван Първанов Пейков 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 1275 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1232 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.151, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
промяната: площ: 93 кв. м, данни след промяната: 
площ: 84 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.153, 
язовир, собственост на „Хидромелиорации – Сев-
лиево“ – ЕАД, съгласно акт за частна държавна 
собственост № 200 от 18.03.2001 г., данни преди 
промяната: площ: 193 483 кв. м, данни след про-
мяната: площ: 193 353 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.157, 
за местен път, собственост на Община Габрово, 
данни преди промяната: площ: 4365 кв. м, данни 
след промяната: площ: 4359 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.158, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
промяната: площ: 676 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 647 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.200, 
дере, собственост на Община Габрово, данни 
преди промяната: площ: 982 кв. м, данни след 
промяната: площ: 943 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.211, 
за друг вид застрояване, собственост на Христо 
Спиридонов Спиридонов съгласно н.а. № 28, 
том III, дело № 546 от 3.08.1967 г., данни преди 
промяната: площ: 1001 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 881 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.11.1, 
пасище, собственост на Коста Иванов Семов 
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване правото на собственост с 
план за земеразделяне № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 5004 кв. м, данни след 
промяната: площ: 4727 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.11.36, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
промяната: площ: 2180 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 2168 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.13.43, 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди про-
мяната: площ: 1147 кв. м, данни след промяната: 
площ: 1059 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.13.46, 
пасище, собственост на ЕТ „Плам – 97 – Пламен 
Минчев“ съгласно н.а. № 116, том II, рег. 2526, 
дело № 648 от 20.05.1999 г., данни преди промя-
ната: площ: 1676 кв. м, данни след промяната: 
площ: 1555 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.13.57, 
нива, собственост на Косьо Метев Илиев съгласно 
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за 
възстановяване правото на собственост в стари 
реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни преди 
промяната: площ: 6342 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 6014 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.13.58, 
нива, собственост на Кольо Христов Колев 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
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в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 3784 кв. м, данни след 
промяната: площ: 3703 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.13.65, за 
друг вид застрояване, собственост на Илия Мария-
нов Маринов съгласно н.а. № 103, том IX, рег. 
3121, дело № 1983 от 30.10.2018 г. на СВ – Габрово, 
данни преди промяната: площ: 811 кв. м, данни 
след промяната: площ: 837 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.13.76, 
нива, собственост на Мара Стефанова Пенчева, 
Дияна Илиева Дичева съгласно договор за дел-
ба на земеделски имот с нотариално заверени 
подписи, том I, рег. 112 от 6.06.2003 г., данни 
преди промяната: площ: 2758 кв. м, данни след 
промяната: площ: 2638 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.13.77, 
нива, собственост на Кольо и Рада Денчеви съг-
ласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване правото на собственост в стари 
реални граници № В140 от 13.06.2001 г., данни 
преди промяната: площ: 2072 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1962 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.13.78, 
за друг вид застрояване, собственост на Христо 
Данков Петков съгласно н.а. № 35, том I, рег. 
181, дело № 49 от 28.01.1939 г., данни преди про-
мяната: площ: 198 кв. м, данни след промяната: 
площ: 201 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.13.80, 
нива, собственост на Генчо Димов Генчев съгласно 
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за 
възстановяване правото на собственост в стари 
реални граници № В133 от 23.04.2001 г., данни 
преди промяната: площ: 1482 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1452 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.13.96, 
нива, собственост на Тинчо Г. Тинчев, Ирина Т. 
Генчева съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, 
т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собстве-
ност в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., 
данни преди промяната: площ: 1719 кв. м, данни 
след промяната: площ: 1607 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.13.97, 
начин на трайно ползване: нива, собственост 
на Метьо Илев Метев съгласно решение на ПК 
по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване 
правото на собственост в стари реални граници 
№ В-318 от 14.04.2014 г., данни преди промяната: 
площ: 1551 кв. м, данни след промяната: площ: 
1465 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.13.98, 
нива, собственост на Метьо Илев Метев съгласно 
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за 
възстановяване правото на собственост в стари 
реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни преди 
промяната: площ: 562 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 462 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.13.103, 
за друг вид застрояване, собственост на Община 
Габрово, данни преди промяната: площ: 732 кв. м, 
данни след промяната: площ: 705 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.13.104, 
за друг вид застрояване, собственост на Община 
Габрово, данни преди промяната: площ: 1218 кв. м, 
данни след промяната: площ: 1174 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.13.105, 
за местен път, собственост на Община Габрово, 
данни преди промяната: площ: 4966 кв. м, данни 
след промяната: площ: 4910 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.14.6, ли-
вада, собственост на Велика Р. Ковачева, Димитър 
Ковачев съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, 
т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собстве-
ност в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., 
данни преди промяната: площ: 2907 кв. м, данни 
след промяната: площ: 2890 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.14.7, 
ливада, собственост на Слави Георгиев Георгиев 
съгласно н.а. № 33, том III, рег. 4773, дело № 419 от 
9.11.2004 г., Веселин Генов Наковски съгласно н.а. 
№ 132, том III, рег. 5430, дело № 517 от 22.11.2005 г., 
данни преди промяната: площ: 1300 кв. м, данни 
след промяната: площ: 1263 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.14.10, 
ливада, собственост на Пенчо Николов Маринов 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 6050 кв. м, данни след 
промяната: площ: 5980 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.14.11, 
за друг вид застрояване, собственост на Слави 
Георгиев Георгиев, Веселин Генов Наковски съг-
ласно н.а. № 89, том III, рег. 5062, дело № 474 
от 28.10.2005 г., данни преди промяната: площ: 
10 730 кв. м, данни след промяната: площ: 
10 044 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.14.13, 
ливада, собственост на Христо Колев Тихолов 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 2600 кв. м, данни след 
промяната: площ: 2360 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.14.14, 
ливада, собственост на Недялко Христов Тихо-
лов съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., данни 
преди промяната: площ: 3979 кв. м, данни след 
промяната: площ: 3813 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.14.16, 
за друг вид застрояване, собственост на Слави 
Георгиев Георгиев съгласно н.а. № 33, том III, 
рег. 4773, дело № 419 от 9.11.2004 г., н.а. № 141, 
том III, рег. 5500, дело № 526 от 25.11.2005 г., 
Веселин Генов Наковски съгласно н.а. № 132, 
том III, рег. 5430, дело № 517 от 22.11.2005 г., н.а. 
№ 141, том III, рег. 5500, дело № 526 от 25.11.2005 г., 
данни преди промяната: площ: 3990 кв. м, данни 
след промяната: площ: 3701 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.14.113, 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди про-
мяната: площ: 746 кв. м, данни след промяната: 
площ: 134 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.14.158, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
промяната: площ: 143 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 120 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 12168.55.9, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
промяната: площ: 492 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 451 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.55.81, 
изоставена орна земя, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, 
данни преди промяната: площ: 295 кв. м, данни 
след промяната: площ: 122 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.55.113, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
промяната: площ: 2144 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 1923 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.55.205, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
промяната: площ: 39 кв. м, данни след промяната: 
площ: 29 кв. м.

3. Изменение на местоположението на грани-
ците, без да се променят взаимното разположение 
и площите:

поземлен имот с идентификатор 12168.10.1, 
нива, собственост на Петко Станчев Колев 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собстве-
ност в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., 
площ: 1157 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.2, 
нива, собственост на Кольо Цонев Пеев съгласно 
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за 
възстановяване правото на собственост в ста-
ри реални граници № 10 от 4.03.1996 г., площ: 
1259 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.58, 
ливада, собственост на Христо Илев Метев 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собстве-
ност в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., 
площ: 1170 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.10.75, 
ливада, собственост на Лальо Маринов Косев съ-
гласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване правото на собственост в стари 
реални граници № 10 от 4.03.1996 г., издаден от 
ПК – Габрово, площ: 182 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.13.90, 
пасище, собственост на Руса Д. Пеева, Дечо 
П. Алексев съгласно решение на ПК по чл. 14, 
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване правото на 
собственост в стари реални граници № 39 от 
4.06.1999 г., площ: 1518 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.14.17, 
ливада, собственост на Кольо и Рада Денчеви 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собстве-
ност в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., 
площ: 2300 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.14.18, 
ливада, собственост на Пена Христова Димова 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собстве-
ност в стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., 
площ: 900 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.14.20, 
нива, собственост на Иван Петров Ганчев съг-
ласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване правото на собственост в 
стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., площ: 
1200 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.14.21, 
нива, собственост на Пенчо Петров Ганчев съ-
гласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване правото на собственост в 
стари реални граници № 10 от 4.03.1996 г., площ: 
1200 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 12168.14.23, 
ливада, собственост на Иван Дочев Цонев съг-
ласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ за 
възстановяване правото на собственост с план 
за земеразделяне № В259 от 17.12.2008 г., площ: 
931 кв. м.

4. Заличени обекти от кадастралната карта и 
кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 12168.10.76, 
площ: 303 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 12168.14.19, 
площ: 654 кв. м, ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ;

поземлен имот с идентификатор 12168.55.85, 
площ: 928 кв. м, изоставена орна земя, земи по 
чл. 19 ЗСПЗЗ. 

II. Гр. Габрово, ЕКАТТЕ 14218, община Габрово, 
одобрени със Заповед № РД-18-64 от 26.10.2007 г. 
на изпълнителния директор на АГКК, състоящо 
се във:

1. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в кадастралната карта и кадастралните 
регистри:

поземлен имот с идентификатор 14218.9.1, за 
път от републиканската пътна мрежа, собстве-
ност на държавата, данни преди промяната: 
площ: 66 613 кв. м, данни след промяната: площ: 
71 868 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.9.2, за 
местен път, собственост на Община Габрово, 
данни преди промяната: площ: 6844 кв. м, данни 
след промяната: площ: 6628 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.9.3, ли-
вада, собственост на Недялка Боева Григорова 
съгласно решение – съдебно № 49 от 14.03.2009 г., 
издадено от Габровския окръжен съд, данни 
преди промяната: площ: 2772 кв. м, данни след 
промяната: площ: 2537 кв.м;

поземлен имот с идентификатор 14218.9.5, 
просека, собственост на ДЛ – Габрово, съгласно 
решение по чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ, издадено от 
ПК – Габрово, данни преди промяната: площ: 
238 кв. м, данни след промяната: площ: 131 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.9.6, иг-
лолистна гора, собственост на „Марина“ – ООД, 
съгласно н.а. № 194, том II, рег. 707, дело № 467 
от 5.04.2004 г. на СВ – Габрово, данни преди про-
мяната: площ: 6278 кв. м, данни след промяната: 
площ: 5786 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.9.7, 
пасище, собственост на Дончо Г. Садъчев и 
Васила Ил. Садъчева съгласно решение на ПК 
по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване 
правото на собственост в стари реални граници  
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№ 29 от 29.09.1997 г., издадено от ПК – Габрово, 
данни преди промяната: площ: 828 кв. м, данни 
след промяната: площ: 788 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.29.2, 
ливада, собственост на Райко Владимиров Рай-
ков съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 29 от 29.09.1997 г., из-
дадено от ПК – Габрово, данни преди промяната: 
площ: 4179 кв. м, данни след промяната: площ: 
4072 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.29.8, 
ливада, собственост на „Сезам“ – ООД, съглас-
но н.а. № 20, том V, рег. 1400, дело № 989 от 
7.06.2004 г. на СВ – Габрово, данни преди про-
мяната: площ: 2591 кв. м, данни след промяната: 
площ: 2530 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.29.11, 
ливада, собственост на Дечко Стефанов Шиков 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 29 от 29.09.1997 г., 
данни преди промяната: площ: 2850 кв. м, данни 
след промяната: площ: 2715 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.29.19, 
за търговски обект, комплекс, собственост на 
Цветомир Петров Мезинов съгласно н.а. № 155, 
том XI, рег. 3401, дело № 2506 от 29.10.2004 г. на 
СВ – Габрово, и други № 286, том II, рег. 5211 от 
19.12.2005 г. на СВ – Габрово, данни преди про-
мяната: площ: 6389 кв. м, данни след промяната: 
площ: 6362 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.29.20, за 
търговски обект, комплекс, собственост на Цве-
томир Петров Мезинов въз основа на документ: 
други № 286, том II, рег. 5211 от 19.12.2005 г. на 
СВ – Габрово, н.а. № 111, том ХVIII, рег. 5054, 
дело № 4299 от 12.11.2007 г. на СВ – Габрово, 
данни преди промяната: площ: 4476 кв. м, данни 
след промяната: площ: 4464 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.29.500, 
дере, собственост на Община Габрово, данни 
преди промяната: площ: 11 317 кв. м, данни след 
промяната: площ: 10 455 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.29.502, 
за друг обществен обект, комплекс, собстве-
ност на „Габрово Хемус“ – ООД, съгласно 
н.а. № 168, том X, рег. 3753, дело № 2137 от 
22.11.2016 г. на СВ – Габрово, данни преди про-
мяната: площ: 5605 кв. м, данни след промяната: 
площ: 5489 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.29.50, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
промяната: площ: 1991 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 1990 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.30.504, 
пасище, собственост на Дечко Стефанов Шиков 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
в стари реални граници № 29 от 29.09.1997 г., 
данни преди промяната: площ: 277 кв. м, данни 
след промяната: площ: 227 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.34.42, 
за друг поземлен имот за движение и транспорт, 
собственост на държавата, данни преди промя-
ната: площ: 634 кв. м, данни след промяната: 
площ: 290 кв. м; 

поземлен имот с идентификатор 14218.35.1, 
ливада, собственост на Петър Иванов Петров 
съгласно н.а. № 113, том 1, рег. 1213, дело № 83 
от 9.06.2003 г. на СВ – Габрово, данни преди про-
мяната: площ: 1445 кв. м, данни след промяната: 
площ: 1355 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.35.4, 
за друг вид застрояване, собственост на Петър 
Иванов Петров съгласно н.а. № 14, том 1, рег. 
249, дело № 13 от 4.02.2002 г. на СВ – Габрово, 
данни преди промяната: площ: 1554 кв. м, данни 
след промяната: площ: 1534 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.35.7, 
ливада, собственост на Иван Цанков Ваков съг-
ласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване правото на собственост в ста-
ри реални граници № 29 от 29.09.1997 г., данни 
преди промяната: площ: 1515 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1481 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.35.13, 
за друг обществен обект, комплекс, собственост 
на „Автохит 2000“ – ООД, въз основа на доку-
мент: Решение № К-9 от 13.12.2006 г., издаден от 
МЗГ, н.а. № 39, том 5, рег. 1454, дело № 1088 от 
15.05.2006 г. на СВ – Габрово, данни преди про-
мяната: площ: 3138 кв. м, данни след промяната: 
площ: 3061 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.35.26, 
ливада, собственост на „Георгиев Авто“ – ЕООД, 
съгласно н.а. № 4, том Х, рег. 2950, дело № 1789 
от 1.10.2013 г. на СВ – Габрово, данни преди про-
мяната: площ: 1347 кв. м, данни след промяната: 
площ: 1263 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.35.29, 
ливада, собственост на „Георгиев Авто“ – ЕООД, 
съгласно н.а. № 4, том Х, рег. 2950, дело № 1789 
от 1.10.2013 г. на СВ – Габрово, данни преди про-
мяната: площ: 1233 кв. м, данни след промяната: 
площ: 1160 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.35.30, 
ливада, собственост на „Георгиев Авто“ – ЕООД, 
съгласно н.а. № 4, том Х, рег. 2950, дело № 1789 
от 1.10.2013 г. на СВ – Габрово, данни преди про-
мяната: площ: 2560 кв. м, данни след промяната: 
площ: 2365 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.35.275, 
за друг поземлен имот за движение и транспорт, 
собственост на държавата съгласно решение на 
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване 
правото на собственост в стари реални граници 
№ Г462 от 21.04.2005 г., данни преди промяната: 
площ: 432 кв. м, данни след промяната: площ: 
87 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.35.276, 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди про-
мяната: площ: 1700 кв. м, данни след промяната: 
площ: 1651 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 14218.35.501, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
промяната: площ: 3269 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 3230 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.35.585, 
за друг поземлен имот за движение и транспорт, 
собственост на „Парос“ – ООД, съгласно н.а. 
№ 36, том 2, рег. 460, дело № 346 от 28.02.2008 г. 
на СВ – Габрово, н.а. № 105, том ІХ, рег. 2719, 
дело № 2262 от 8.08.2008 г., на СВ – Габрово, н.а. 
№ 106, том ІХ, рег. 2720, дело № 2263 от 8.08.2008 г. 
на СВ – Габрово, данни преди промяната: площ: 
504 кв. м, данни след промяната: площ: 137 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.35.586, 
за търговски обект, комплекс, собственост на 
„Парос“ – ООД, съгласно н.а. № 36, том 2, рег. 
460, дело № 346 от 28.02.2008 г. на СВ – Габро-
во, н.а. № 105, том ІХ, рег. 2719, дело № 2262 от 
8.08.2008 г. на СВ – Габрово, и № 106, том ІХ, рег. 
2720, дело № 2263 от 8.08.2008 г. на СВ – Габрово, 
данни преди промяната: площ: 6335 кв. м, данни 
след промяната: площ: 6244 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.37.44, 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
„Айви Бг“ – ЕООД, съгласно акт за частна дър-
жавна собственост № 7292 от 8.08.1991 г., данни 
преди промяната: площ: 4365 кв. м, данни след 
промяната: площ: 4344 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.39.506, 
овощна градина, собственост на Рада Иванова 
Даскалова съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, 
т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собстве-
ност в стари реални граници № 29 от 29.09.1997 г., 
данни преди промяната: площ: 3878 кв. м, данни 
след промяната: площ: 3816 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.39.507, 
овощна градина, собственост на Дечко Стефанов 
Шиков съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, 
т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собстве-
ност в стари реални граници № 29 от 29.09.1997 г., 
данни преди промяната: площ: 1414 кв. м, данни 
след промяната: площ: 1313 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.39.508, 
широколистна гора, собственост на Младен Хрис-  
тов Лолев съгласно н.а. № 104, том VІІІ, рег. 2525, 
дело № 1488 от 9.10.2012 г. на СВ – Габрово, данни 
преди промяната: площ: 4506 кв. м, данни след 
промяната: площ: 4210 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.100.1, 
за местен път, собственост на Община Габрово, 
данни преди промяната: площ: 7037 кв. м, данни 
след промяната: площ: 7029 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.422.1, 
неизползвана нива (угар, орница), собственост 
на Община Габрово, данни преди промяната: 
площ: 3173 кв. м, данни след промяната: площ: 
2894 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.710.1, 
за шивашката промишленост, собственост на 
„Дзалли“ – ООД, съгласно н.а. № 38, том IV, рег. 
1401, дело № 771 от 31.05.2002 г. на СВ – Габро-
во, н.а. № 188, том IV, рег. 1618, дело № 942 от 

26.06.2002 г. на СВ – Габрово, данни преди промя-
ната: площ: 73 386 кв. м, данни след промяната: 
площ: 73 302 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.710.4, 
водно течение, река, собственост на МООС, данни 
преди промяната: площ: 7405 кв. м, данни след 
промяната: площ: 7372 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.711.5, 
за друг поземлен имот за движение и транспорт, 
собственост на държавата, данни преди промя-
ната: площ: 1658 кв. м, данни след промяната: 
площ: 1623 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.712.1, 
гробищен парк, собственост на Община Габро-
во въз основа на документ: акт за публична 
общинска собственост № 106, том ХV, рег. 4504 
от 15.12.2008 г. на СВ – Габрово, данни преди 
промяната: площ: 16 954 кв. м, данни след про-
мяната: площ: 16 943 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.895.2, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
промяната: площ: 280 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 263 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.895.3, 
нива, собственост на Христо Богданов Косев 
съгласно н.а. № 90, том ІХ, рег. 2775, дело № 1675 
от 17.09.2013 г. на СВ – Габрово, Димитър Нико-
лов Радев съгласно н.а. № 90, том ІХ, рег. 2775, 
дело № 1675 от 17.09.2013 г. на СВ – Габрово, 
данни преди промяната: площ: 452 кв. м, данни 
след промяната: площ: 412 кв. м.

2. Изменение на местоположението на грани-
ците, без да се променят взаимното разположение 
и площите:

поземлен имот с идентификатор 14218.34.47, за 
търговски обект, комплекс, собственост на „Вал-
стонд“ – АД, въз основа на документ: Апорт № 90, 
том VI, рег. 2218 от 4.08.2017 г. на СВ – Габрово, 
площ: 9172 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.34.530, 
иглолистна гора, собственост на Валентина Геор-
гиева Ботева съгласно н.а. № 110, том III, рег. 
874, дело № 506 от 17.04.2009 г. на СВ – Габрово, 
площ: 19 571 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.34.531, иг-
лолистна гора, собственост на „Ком Лес“ – ЕООД, 
съгласно н.а. № 63, том 9, рег. 3060, дело № 1943 от 
24.10.2018 г. на СВ – Габрово, площ: 19 996 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 14218.34.533, 
иглолистна гора, собственост на Анка Неделче-
ва Иванова съгласно н.а. № 179, том XXII, рег. 
6303, дело № 53 от 13.12.2007 г. на СВ – Габрово, 
площ: 4000 кв. м.

III. С. Драгановци, EKATTE 23159, община 
Габрово, одобрени със Заповед № РД-18-863 от 
29.03.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, 
състоящо се във:

1. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в кадастралната карта и кадастралните 
регистри:

поземлен имот с идентификатор 23159.94.20, 
ливада, собственост на Георги Драгошинов 
Станчев съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
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с план за земеразделяне № 46 от 22.11.1999 г., 
данни преди промяната: площ: 2009 кв. м, данни 
след промяната: площ: 1964 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.94.21, 
ливада, собственост на Мирослав Иванов Хин-
ков съгласно н.а. № 40, том XVI, рег. 4673, 
дело № 3810 от 19.12.2008 г., данни преди промя-
ната: площ: 3402 кв. м, данни след промяната: 
площ: 3368 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.94.29, 
ливада, собственост на „Магнолия Груп“ – ООД, 
съгласно н.а. № 103, том XI, рег. 3808, дело № 1910 
от 18.11.2015 г. на СВ – Габрово, н.а. № 195, 
том XIII, рег. 3731, дело № 3165 от 31.07.2007 г. 
на СВ – Габрово, н.а. № 52, том XVII, рег. 4467, 
дело № 3974 от 20.09.2007 г. на СВ – Габрово, н.а. 
№ 12, том IX, рег. 2302, дело № 1950 от 15.05.2007 г. 
на СВ – Габрово, н.а. № 196, том XVIII, рег. 5175, 
дело № 4407 от 18.10.2007 г. на СВ – Габрово, 
н.а. № 71, том VI, I рег. 2059, дело № 1703 от 
20.06.2008 г. на СВ – Габрово, данни преди промя-
ната: площ: 13 905 кв. м, данни след промяната: 
площ: 13 469 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.94.33, 
за местен път, собственост на Община Габрово, 
данни преди промяната: площ: 9640 кв. м, данни 
след промяната: площ: 9570 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.94.93, 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, данни преди промяната: 
площ: 36 759 кв. м, данни след промяната: площ: 
44 875 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.94.94, 
за друг вид водно течение, водна площ, съоръ-
жение, собственост на Община Габрово, данни 
преди промяната: площ: 5921 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1764 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.94.202, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
промяната: площ: 1134 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 658 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.94.999, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
промяната: площ: 1632 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 1560 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.97.943, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
промяната: площ: 920 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 773 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.100.8, 
дере, собственост на Община Габрово, данни 
преди промяната: площ: 4506 кв. м, данни след 
промяната: площ: 4437 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.114.996, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
промяната: площ: 2971 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 2864 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.115.64, 
дере, собственост на Община Габрово, данни 
преди промяната: площ: 14 358 кв. м, данни след 
промяната: площ: 14 309 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.115.65, 
гори и храсти в земеделска земя, собственост 
на Община Габрово, данни преди промяната: 
площ: 4900 кв. м, данни след промяната: площ: 
4889 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.137.89, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
промяната: площ: 2504 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 2440 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.143.1, 
ливада, собственост на Мирослав Иванов Хинков 
съгласно н.а. № 158, том XX, рег. 5700, дело № 4853 
от 13.11.2007 г., данни преди промяната: площ: 
1000 кв. м, данни след промяната: площ: 987 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.143.2, 
ливада, собственост на Мирослав Иванов Хин-
ков съгласно н.а. № 143, том XVI, рег. 4531, 
дело № 3804 от 14.09.2007 г., данни преди про-
мяната: площ: 1499 кв. м, данни след промяната: 
площ: 1499 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.143.498, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
промяната: площ: 935 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 644 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.157.97, 
дере, собственост на Община Габрово, данни 
преди промяната: площ: 8476 кв. м, данни след 
промяната: площ: 8401 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.158.11, 
пасище, собственост на Петко Цонев Петков 
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване правото на собственост с план 
за земеразделяне № 46 от 22.11.1999 г., данни 
преди промяната: площ: 805 кв. м, данни след 
промяната: площ: 647 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.158.12, 
пасище, собственост на Мирослав Иванов Хинков 
съгласно н.а. № 120, том I, рег. 216, дело № 107 
от 11.02.2011 г., данни преди промяната: площ: 
206 кв. м, данни след промяната: площ: 159 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.158.13, 
пасище, собственост на Георги Драганов Джам-
базов съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване правото на собственост 
с план за земеразделяне № 46 от 22.11.1999 г., 
данни преди промяната: площ: 105 кв. м, данни 
след промяната: площ: 80 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.158.14, 
пасище, собственост на Иванка Христова Хри-
стова съгласно договор за делба на земеделски 
имот с нотариално заверени подписи № 104, 
том II, рег. 1560 от 19.10.2000 г., данни преди 
промяната: площ: 805 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 625 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.158.101, 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Община Габрово, данни преди промяната: площ: 
1076 кв. м, данни след промяната: площ: 791 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.159.102, 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди про-
мяната: площ: 957 кв. м, данни след промяната: 
площ: 955 кв. м;



БРОЙ 28  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  СТР.  63   

поземлен имот с идентификатор 23159.159.111, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
промяната: площ: 1705 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 1697 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.160.103, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
промяната: площ: 694 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 686 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.160.104, 
гори и храсти в земеделска земя, собственост 
на Община Габрово, данни преди промяната: 
площ: 5633 кв. м, данни след промяната: площ: 
5370 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.161.5, 
пасище, собственост на Кръстю и Мота Христови 
Камберови съгласно решение на ПК по чл. 17, 
ал. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване на правото на 
собственост с план за земеразделяне № 46 от 
22.11.1999 г., данни преди промяната: площ: 
995 кв. м, данни след промяната: площ: 766 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.161.6, 
пасище, собственост на Петко Христов Петков 
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване на правото на собственост с 
план за земеразделяне № 46 от 22.11.1999 г., данни 
преди промяната: площ: 706 кв. м, данни след 
промяната: площ: 558 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.161.7, 
пасище, собственост на Марко Георгиев Петков 
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване на правото на собственост с 
план за земеразделяне № 46 от 22.11.1999 г., данни 
преди промяната: площ: 500 кв. м, данни след 
промяната: площ: 395 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.161.8, 
пасище, собственост на Мирослав Иванов Хинков 
съгласно н.а. № 128, том III, рег. 859, дело № 529 
от 5.05.2011 г., данни преди промяната: площ: 
998 кв. м, данни след промяната: площ: 726 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.161.108, 
дере, собственост на Община Габрово, данни 
преди промяната: площ: 3880 кв. м, данни след 
промяната: площ: 3667 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.231.10, 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди про-
мяната: площ: 1115 кв. м, данни след промяната: 
площ: 1060 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.22.1, 
нива, собственост на Иван Пройнов Иванов съ-
гласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване на право на собственост в 
стари реални граници № 46 от 22.11.1999 г., данни 
преди промяната: площ: 1052 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1023 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.22.2, 
нива, собственост на Ганчо Христов Драганов 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост 
в стари реални граници № 46 от 22.11.1999 г., 
данни преди промяната: площ: 1496 кв. м, данни 
след промяната: площ: 1493 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.22.485, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
промяната: площ: 2049 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 2047 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.44.1, 
нива, собственост на Иван Ненов Петков съгласно 
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за 
възстановяване на право на собственост в ста-
ри реални граници № 46 от 22.11.1999 г., данни 
преди промяната: площ: 1001 кв. м, данни след 
промяната: площ: 912 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.44.2, 
нива, собственост на Александър Николаев 
Александров съгласно н.а. № 34, том XI, рег. 
3182, дело № 2015 от 28.12.2011 г., данни преди 
промяната: площ: 1100 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 985 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.44.3, 
нива, собственост на Иван Христов Иван Нацев 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост 
в стари реални граници № 46 от 22.11.1999 г., 
данни преди промяната: площ: 800 кв. м, данни 
след промяната: площ: 709 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.44.4, 
нива, собственост на Георги Христов Иванов 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост 
в стари реални граници № 46 от 22.11.1999 г., 
данни преди промяната: площ: 799 кв. м, данни 
след промяната: площ: 705 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.44.5, 
нива, собственост на Николай Красимиров Стоев 
съгласно н.а. № 114, том II, рег. 4831, дело № 316 
от 22.11.2001 г. на СВ, н.а. № 114, том II, рег. 4831, 
дело № 316 от 22.11.2001 г. на СВ, н.а. № 90, том II, 
рег. 4505, дело № 290 от 29.10.2001 г. на СВ, данни 
преди промяната: площ: 1501 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1331 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.44.6, 
нива, собственост на Лазар Колев Лазаров съ-
гласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване на право на собственост в 
стари реални граници № 46 от 22.11.1999 г., данни 
преди промяната: площ: 1733 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1642 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.44.7, 
пасище, собственост на „Тотал Корект“ – ООД, 
съгласно н.а. № 29, том I, рег. 831, дело № 19 от 
28.02.2002 г. на СВ, данни преди промяната: площ: 
939 кв. м, данни след промяната: площ: 926 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.44.203, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
промяната: площ: 758 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 122 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.44.446, 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, данни преди промяната: 
площ: 35 137 кв. м, данни след промяната: площ: 
42 399 кв. м;



СТР.  64  Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К  БРОЙ 28

поземлен имот с идентификатор 23159.44.447, 
гори и храсти в земеделска земя, собственост на 
Община Габрово, данни преди промяната: площ: 
804 кв. м, данни след промяната: площ: 802 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.45.5, 
гори и храсти в земеделска земя, земи по чл. 19 
ЗСПЗЗ, данни преди промяната: площ: 1196 кв. м, 
данни след промяната: площ: 954 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.45.443, 
сипей, собственост на Община Габрово, данни 
преди промяната: площ: 8591 кв. м, данни след 
промяната: площ: 7556 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.45.444, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
промяната: площ: 179 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 157 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.46.478, 
гори и храсти в земеделска земя, собственост 
на Община Габрово, данни преди промяната: 
площ: 9102 кв. м, данни след промяната: площ: 
9088 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.260.1, 
нива, собственост на „Алекс и ко“ – ООД, съ-
гласно н.а. № 185, том VII, рег. 2181, дело № 1371 
от 20.09.2011 г., данни преди промяната: площ: 
502 кв. м, данни след промяната: площ: 459 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.260.2, 
нива, собственост на Веселин Тодоров Цолов 
съгласно н.а. № 23, том I, рег. 333, дело № 22 
от 20.01.2005 г., данни преди промяната: площ: 
798 кв. м, данни след промяната: площ: 635 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.260.17, 
нива, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди про-
мяната: площ: 902 кв. м, данни след промяната: 
площ: 675 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.260.21, 
за друг вид застрояване, собственост на „Алекс 
и ко“ – ООД, съгласно н.а. № 52, том VII, рег. 
1977, дело № 1231 от 25.08.2011 г., данни преди 
промяната: площ: 4845 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 4636 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.260.22, 
нива, собственост на „Алекс и ко“ – ООД, съ-
гласно н.а. № 52, том VII, рег. 1977, дело № 1231 
от 25.08.2011 г., данни преди промяната: площ: 
9052 кв. м, данни след промяната: площ: 
8865 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.262.1, 
пасище, собственост на Цвятко Янков Иванов 
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване на правото на собственост с 
план за земеразделяне № 46 от 22.11.1999 г., данни 
преди промяната: площ: 1000 кв. м, данни след 
промяната: площ: 990 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.262.2, 
пасище, собственост на Нено Иванов Симеонов 
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване на правото на собственост с 
план за земеразделяне № 46 от 22.11.1999 г., данни 
преди промяната: площ: 1606 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1548 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.262.8, 
пасище, собственост на Пенчо Стоянов Иванов 
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ 

за възстановяване на правото на собственост с 
план за земеразделяне № 46 от 22.11.1999 г., данни 
преди промяната: площ: 1007 кв. м, данни след 
промяната: площ: 750 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.262.374, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
промяната: площ: 5621 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 5527 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.279.407, 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди про-
мяната: площ: 5629 кв. м, данни след промяната: 
площ: 5082 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.279.408, 
гори и храсти в земеделска земя, собственост 
на Община Габрово, данни преди промяната: 
площ: 2392 кв. м, данни след промяната: площ: 
2188 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.279.409, 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди про-
мяната: площ: 3819 кв. м, данни след промяната: 
площ: 3132 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.282.5, 
нива, собственост на Йосиф Йорданов Йосифов 
съгласно н.а. № 23, том I, рег. 470, дело № 22 
от 26.02.2003 г. на СВ, данни преди промяната: 
площ: 1499 кв. м, данни след промяната: площ: 
1461 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.282.166, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
промяната: площ: 408 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 402 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.283.8, 
нива, собственост на Александър Николаев 
Александров съгласно н.а. № 63, том XI, рег. 
3743, дело № 1867 от 11.11.2015 г., данни преди 
промяната: площ: 292 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 225 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.283.9, 
нива, собственост на Стоян Лазаров Ханджиев 
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване на правото на собственост с 
план за земеразделяне № 46 от 22.11.1999 г., данни 
преди промяната: площ: 1403 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1326 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.283.10, 
нива, собственост на Мирослав Иванов Хинков 
съгласно н.а. № 163, том III, рег. 1002, дело № 562 
от 15.05.2012 г., н.а. № 92, том IX, рег. 2686, 
дело № 1681 от 17.11.2011 г., данни преди промя-
ната: площ: 1195 кв. м, данни след промяната: 
площ: 1117 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.283.11, 
нива, собственост на Иван Петков Марков съ-
гласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване на правото на собственост с 
план за земеразделяне № 46 от 22.11.1999 г., данни 
преди промяната: площ: 1696 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1594 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.283.14, 
нива, собственост на Слави Георгиев Георгиев и Ве-
селин Генов Наковски съгласно н.а. № 86, том III, 
рег. 695, дело № 573 от 16.02.2007 г. на СВ, н.а.  
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№ 112, том I, рег. 1007, дело № 89 от 17.04.2006 г., 
данни преди промяната: площ: 3907 кв. м, данни 
след промяната: площ: 3728 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.284.6, 
нива, собственост на Петър Пенчев Стоянов 
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване на правото на собственост с 
план за земеразделяне № 46 от 22.11.1999 г., данни 
преди промяната: площ: 1200 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1031 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.284.167, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
промяната: площ: 420 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 407 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.285.425, 
гори и храсти в земеделска земя, собственост 
на Община Габрово, данни преди промяната: 
площ: 2322 кв. м, данни след промяната: площ: 
2086 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.287.6, 
нива, собственост на Иван Петков Ненчев съ-
гласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване на правото на собственост с 
план за земеразделяне № 46 от 22.11.1999 г., данни 
преди промяната: площ: 2401 кв. м, данни след 
промяната: площ: 2283 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.287.7, 
нива, собственост на Георги Стефанов Стефанов 
съгласно н.а. № 101, том II, рег. 3575, дело № 237 
от 4.12.2001 г. на СВ, данни преди промяната: 
площ: 4105 кв. м, данни след промяната: площ: 
3908 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.287.8, 
нива, собственост на „Тотал Корект“ – ООД, 
съгласно н.а. № 98, том II, рег. 4382, дело № 231 
от 21.09.2001 г. на СВ, н.а. № 78, том I, рег. 1434, 
дело № 64 от 23.03.2001 г. на СВ, н.а. № 77, том I, 
рег. 1411, дело № 63 от 22.09.2001 г. на СВ, н.а. 
№ 97, том I, рег. 1685, дело № 79 от 5.04.2001 г. на 
СВ, данни преди промяната: площ: 10 688 кв. м, 
данни след промяната: площ: 10 579 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.291.1, 
нива, собственост на Александър Николаев 
Александров съгласно н.а. № 34, том XI, рег. 
3182, дело № 2015 от 28.12.2011 г., данни преди 
промяната: площ: 801 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 779 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.291.6, 
нива, собственост на Марина Димова Иванова 
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване на правото на собственост с 
план за земеразделяне № 46 от 22.11.1999 г., данни 
преди промяната: площ: 1597 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1563 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.291.7, 
нива, собственост на Лазар Иванов Ковачев 
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване на правото на собственост с 
план за земеразделяне № 46 от 22.11.1999 г., данни 
преди промяната: площ: 1699 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1637 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.291.160, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
промяната: площ: 768 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 763 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.292.490, 
мочурище, собственост на Община Габрово, данни 
преди промяната: площ: 2219 кв. м, данни след 
промяната: площ: 2214 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.297.2, 
нива, собственост на Косьо Първанов Пейков 
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване на правото на собственост с 
план за земеразделяне № 46 от 22.11.1999 г., данни 
преди промяната: площ: 2893 кв. м, данни след 
промяната: площ: 2697 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.298.1, 
нива, собственост на Нено Иванов Кенаров съ-
гласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване на правото на собственост с 
план за земеразделяне № 46 от 22.11.1999 г., данни 
преди промяната: площ: 1198 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1071 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 23159.457.13, 
иглолистна гора, собственост на ДЛ, данни преди 
промяната: площ: 6529 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 6442 кв. м.

2. Изменение на местоположението на грани-
ците, без да се променят взаимното разположение 
и площите:

поземлен имот с идентификатор 23159.260.16, 
нива, собственост на Георги Христов Иванов 
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване на правото на собственост 
с план за земеразделяне № 46 от 22.11.1999 г., 
площ: 3901 кв. м.

IV. С. Поповци, EKATTE 57675, община 
Габрово, одобрени със Заповед № РД-18-1965 от 
13.12.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК, 
състоящо се във:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната 
карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 57675.87.458: 
площ: 48 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, собственост на държавата.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в кадастралната карта и кадастралните 
регистри:

поземлен имот с идентификатор 57675.72.154, 
дере, собственост на Община Габрово, данни 
преди промяната: площ: 2732 кв. м, данни след 
промяната: площ: 2730 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.74.153, 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, данни преди промяната: 
площ: 745 кв. м, данни след промяната: площ: 
1013 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.74.155, 
дере, собственост на Община Габрово, данни 
преди промяната: площ: 5023 кв. м, данни след 
промяната: площ: 4768 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.74.156, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
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промяната: площ: 668 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 657 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.62.30, 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, данни преди про-
мяната: площ: 2465 кв. м, данни след промяната: 
площ: 1913 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.62.127, 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, данни преди промяната: 
площ: 2243 кв. м, данни след промяната: площ: 
2198 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.62.128, 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, данни преди промяната: 
площ: 2364 кв. м, данни след промяната: площ: 
2276 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.62.140, 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, данни преди промяната: 
площ: 3466 кв. м, данни след промяната: площ: 
5000 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.62.212, 
за кръстовище, собственост на държавата, данни 
преди промяната: площ: 643 кв. м, данни след 
промяната: площ: 603 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.62.215, 
за кръстовище, собственост на държавата, данни 
преди промяната: площ: 5679 кв. м, данни след 
промяната: площ: 5573 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.62.217, 
за кръстовище, собственост на държавата, данни 
преди промяната: площ: 5350 кв. м, данни след 
промяната: площ: 5143 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.62.218, 
за кръстовище, собственост на държавата, данни 
преди промяната: площ: 17 046 кв. м, данни след 
промяната: площ: 15 703 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.62.226, 
за кръстовище, собственост на държавата, данни 
преди промяната: площ: 988 кв. м, данни след 
промяната: площ: 863 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.87.12, 
ливада, собственост на Тончо Петров Тончев 
съгласно н.а. № 297, том II, рег. 3766, дело № 251 
от 19.11.2004 г. на СВ, данни преди промяната: 
площ: 1600 кв. м, данни след промяната: площ: 
1436 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.87.19, 
нива, собственост на Пена Радева Радева съгласно 
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за 
възстановяване на право на собственост в стари 
реални граници № ПО182 от 12.09.2001 г., данни 
преди промяната: площ: 3437 кв. м, данни след 
промяната: площ: 3349 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.87.20, 
нива, собственост на Пена Радева Радева съгласно 
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за 
възстановяване на право на собственост в стари 
реални граници № ПО182 от 12.09.2001 г., данни 
преди промяната: площ: 5579 кв. м, данни след 
промяната: площ: 4889 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.87.21, 
нива, собственост на Пена Радева Радева съгласно 
решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за 
възстановяване на право на собственост в стари 

реални граници № ПО182 от 12.09.2001 г., данни 
преди промяната: площ: 1186 кв. м, данни след 
промяната: площ: 510 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.87.22, 
нива, собственост на Иван Атанасов Чобанов съ-
гласно н.а. № 120, том XV, рег. 4216, дело № 3572 
от 27.08.2007 г. на СВ, данни преди промяната: 
площ: 500 кв. м, данни след промяната: площ: 
443 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.87.36, 
ливада, собственост на Недялка Баева Григорова 
съгласно съдебно решение, констатиращо съ-
ществуването на съдебно-разделителен протокол 
№ 49, дело № 346 от 8.05.2009 г., издаден от Ок-
ръжния съд – Габрово, данни преди промяната: 
площ: 1938 кв. м, данни след промяната: площ: 
1622 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.87.38, 
пасище, собственост на Пенчо Димов Недялков 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост 
в стари реални граници № 22 от 21.08.1997 г., 
данни преди промяната: площ: 1699 кв. м, данни 
след промяната: площ: 1412 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.87.44, 
пасище, собственост на Илия Стоянов Аврамов 
и Радка Иванова Аврамова съгласно н.а. № 60, 
том VI, рег. 1747, дело № 1432 от 3.06.2008 г. на 
СВ, данни преди промяната: площ: 791 кв. м, 
данни след промяната: площ: 686 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.87.45, 
пасище, собственост на Боян Цанков Джелепов 
съгласно н.а. № 145, том II, рег. 1495, дело № 403 
от 17.03.1999 г. на СВ, данни преди промяната: 
площ: 1699 кв. м, данни след промяната: площ: 
1543 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.87.46, 
пасище, собственост на Иван Христов Бончев 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост 
в стари реални граници № 22 от 21.08.1997 г., 
данни преди промяната: площ: 4220 кв. м, данни 
след промяната: площ: 3630 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.87.50, 
ливада, собственост на Марийка Драганова 
Димитрова съгласно н.а. № 164, том II, рег. 574, 
дело № 425 от 1.03.2005 г. на СВ, данни преди 
промяната: площ: 3341 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 3275 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.87.51, 
ливада, собственост на Максим Христов Хри-
стов съгласно н.а. № 171, том VIII, рег. 2603, 
дело № 1908 от 26.07.2006 г. на СВ, данни преди 
промяната: площ: 831 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 746 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.87.54, 
ливада, собственост на Добрин Христов Христов 
съгласно н.а. № 28, том II, рег. 2465, дело № 224 
от 22.12.2004 г. на СВ, данни преди промяната: 
площ: 2364 кв. м, данни след промяната: площ: 
2352 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.87.114, 
за местен път, собственост на Община Габрово, 
данни преди промяната: площ: 7528 кв. м, данни 
след промяната: площ: 7401 кв. м;
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поземлен имот с идентификатор 57675.87.119, 
дере, собственост на Община Габрово, данни 
преди промяната: площ: 22 163 кв. м, данни след 
промяната: площ: 20 976 кв. м; 

поземлен имот с идентификатор 57675.87.126, 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на държавата, данни преди промяната: 
площ: 13 123 кв. м, данни след промяната: площ: 
20 943 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.87.224, 
за кръстовище, собственост на държавата, данни 
преди промяната: площ: 5617 кв. м, данни след 
промяната: площ: 4590 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.87.225, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
промяната: площ: 531 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 521 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.87.423, 
друг вид дървопроизводителна гора, собственост 
на Савчо Георгиев Денчев съгласно решение по 
чл. 13, ал. 2 ЗВСГЗГФ № ПО256 от 27.04.2007 г., 
издаден от ОСЗГ – Габрово, данни преди промя-
ната: площ: 11 327 кв. м, данни след промяната: 
площ: 10 884 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.135.5, 
иглолистна гора, собственост на Велина Дончева 
Ботева съгласно решение по чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ 
№ Г17 от 30.06.2000 г., издаден от ПК – Габрово, 
данни преди промяната: площ: 6302 кв. м, данни 
след промяната: площ: 6112 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.135.6, 
иглолистна гора, собственост на Милко Филев 
Сейков съгласно решение по чл. 13, ал. 5 ЗВСГЗГФ 
№ Г17 от 30.06.2000 г., издаден от ПК – Габрово, 
данни преди промяната: площ: 3002 кв. м, данни 
след промяната: площ: 2775 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.68.19, 
ливада, собственост на Денислав Цветозаров Ши-
шев и Джулия Цветозарова Шишева съгласно н.а. 
№ 84, том II, рег. 487, дело № 262 от 4.03.2013 г. 
на СВ, данни преди промяната: площ: 979 кв. м, 
данни след промяната: площ: 969 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.68.75, 
за ремонт и поддържане на транспортни сред-
ства, собственост на „Инфрастроежи“ – ООД, 
съгласно н.а. № 25, том V, рег. 1651, дело № 892 
от 3.06.2016 г. на СВ, данни преди промяната: 
площ: 8058 кв. м, данни след промяната: площ: 
6874 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.69.145, 
дере, собственост на Община Габрово, данни 
преди промяната: площ: 18 228 кв. м, данни след 
промяната: площ: 18 220 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.69.149, 
за друг вид застрояване, собственост на Денислав 
Цветозаров Шишев и Джулия Цветозарова Шише-
ва съгласно н.а. № 82, том II, рег. 485, дело № 260 
от 4.03.2013 г. на СВ, данни преди промяната: 
площ: 3063 кв. м, данни след промяната: площ: 
3058 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.69.228, 
за местен път, собственост на Община Габрово, 
данни преди промяната: площ: 3328 кв. м, данни 
след промяната: площ: 3313 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.69.229, 
за друг вид застрояване, собственост на Денислав 
Цветозаров Шишев и Джулия Цветозарова 
Шишева съгласно н.а. № 62, том VII, рег. 2248, 
дело № 1229 от 13.09.2010 г. на СВ, данни преди 
промяната: площ: 698 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 695 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.69.230, 
дере, собственост на Община Габрово, данни 
преди промяната: площ: 359 кв. м, данни след 
промяната: площ: 323 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.69.231, 
дере, собственост на Община Габрово, данни 
преди промяната: площ: 251 кв. м, данни след 
промяната: площ: 225 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.69.232, 
ливада, собственост на Денислав Цветозаров Ши-
шев и Джулия Цветозарова Шишева съгласно н.а. 
№ 155, том III, рег. 986, дело № 554 от 11.05.2012 г. 
на СВ, данни преди промяната: площ: 203 кв. м, 
данни след промяната: площ: 148 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.70.38, 
нива, собственост на Дончо Христов Дончев 
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване на правото на собственост с 
план за земеразделяне № 22 от 21.08.1997 г., данни 
преди промяната: площ: 2999 кв. м, данни след 
промяната: площ: 2951 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.70.39, 
нива, собственост на Христо Колев Денчев съг-
ласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ за 
възстановяване на правото на собственост с план 
за земеразделяне № 22 от 21.08.1997 г., данни 
преди промяната: площ: 1401 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1376 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.70.40, 
нива, собственост на Георги Драголов Драголов 
и Йордан Ангелов Ангелов съгласно н.а. № 15, 
том I, рег. 318, дело № 12 от 8.02.2002 г. на СВ, 
данни преди промяната: площ: 2099 кв. м, данни 
след промяната: площ: 1940 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.70.41, 
нива, собственост на Петър Цанков Цвятков 
съгласно н.а. № 3, том IX, рег. 3065, дело № 1744 
от 29.09.2016 г. на СВ, данни преди промяната: 
площ: 1998 кв. м, данни след промяната: площ: 
1817 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.70.42, 
нива, собственост на Петър Цанков Цвятков съг-
ласно н.а. № 29, том VIII, рег. 2767, дело № 1541 
от 31.08.2016 г. на СВ, данни преди промяната: 
площ: 1500 кв. м, данни след промяната: площ: 
1423 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.70.43, 
нива, собственост на Петър Цанков Цвятков съг-
ласно н.а. № 67, том VIII, рег. 2826, дело № 1582 
от 8.09.2016 г. на СВ, данни преди промяната: 
площ: 999 кв. м, данни след промяната: площ: 
960 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.70.44, 
нива, собственост на Колю (Никола) Стефанов 
Денчев съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване на правото на собстве-
ност с план за земеразделяне № 22 от 21.08.1997 г., 
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данни преди промяната: площ: 800 кв. м, данни 
след промяната: площ: 785 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.70.46, 
нива, собственост на Кольо Дочев Ганчев съг-
ласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ за 
възстановяване на правото на собственост с план 
за земеразделяне № 22 от 21.08.1997 г., данни 
преди промяната: площ: 1200 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1177 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.70.47, 
нива, собственост на Мария Недева Димова 
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване на правото на собственост с 
план за земеразделяне № 22 от 21.08.1997 г., данни 
преди промяната: площ: 1500 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1459 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.70.48, 
нива, собственост на „Елви“ – ООД, съгласно н.а. 
№ 87, том III, рег. 1011, дело № 510 от 7.04.2016 г. 
на СВ, данни преди промяната: площ: 900 кв. м, 
данни след промяната: площ: 876 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.70.49, 
нива, собственост на Евелина Георгиева Нико-
лова съгласно съдебно решение, констатиращо 
съществуването на съдебно-разделителен прото-
кол № 322 от 10.06.2008 г., издаден от Районния 
съд – Габрово, данни преди промяната: площ: 
1000 кв. м, данни след промяната: площ: 987 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.70.50, 
нива, собственост на Нено Иванов Христов съг-
ласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ за 
възстановяване на правото на собственост с план 
за земеразделяне № 22 от 21.08.1997 г., данни 
преди промяната: площ: 800 кв. м, данни след 
промяната: площ: 774 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.70.52, 
нива, собственост на Гана Стоянова Пенчева 
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване на правото на собственост с 
план за земеразделяне № 22 от 21.08.1997 г., данни 
преди промяната: площ: 476 кв. м, данни след 
промяната: площ: 424 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.70.63, 
нива ,  с об с т венос т на Община Габрово 
съгласно акт за частна общинска собственост 
№ 179, том VIII, рег. 2895 от 2.09.2015 г., данни 
преди промяната: площ: 1000 кв. м, данни след 
промяната: площ: 983 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.70.64, 
нива, собственост на Ботю Станчев Дивяков 
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване на правото на собственост с 
план за земеразделяне № ПО159 от 18.01.2001 г., 
данни преди промяната: площ: 3199 кв. м, данни 
след промяната: площ: 3155 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.78.17, 
овощна градина, собственост на Недялко Ив. 
Кушев и Рада Р. Кушева съгласно решение на 
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване 
на право на собственост в стари реални граници 
№ 22 от 21.08.1997 г., данни преди промяната: 
площ: 1499 кв. м, данни след промяната: площ: 
1182 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.78.36, 
пасище, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ съгласно решение на 
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване 

право на собственост в стари реални граници, 
данни преди промяната: площ: 1115 кв. м, данни 
след промяната: площ: 1101 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.78.56, 
ливада, собственост на Георги Илиев Войников 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост 
в стари реални граници № 22 от 21.08.1997 г., 
данни преди промяната: площ: 2300 кв. м, данни 
след промяната: площ: 2118 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.78.94, 
овощна градина, собственост на Неделчо Хрис-
тов Недялков, Валентина Христова Христова и 
Диана Христова Недялкова съгласно договор за 
делба на земеделски имот с нотариално заверени 
подписи № 5711, том III, рег. 142 от 1.11.2004 г. 
на СВ, данни преди промяната: площ: 5105 кв. м, 
данни след промяната: площ: 4745 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.78.109, 
овощна градина, собственост на земи по чл. 19 
ЗСПЗЗ съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост 
в стари реални граници № ПО249 от 4.04.2007 г., 
данни преди промяната: площ: 4094 кв. м, данни 
след промяната: площ: 3007 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.79.17, 
за селскостопански, горски, ведомствен път, 
собственост на Община Габрово, данни преди 
промяната: площ: 1061 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 1060 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.80.1, 
нива, собственост на Денислав Цветозаров Ши-
шев и Джулия Цветозарова Шишева съгласно 
н.а. № 62, том VII, рег. 2248, дело № 1229 от 
13.09.2010 г. на службата по вписванията, данни 
преди промяната: площ: 626 кв. м, данни след 
промяната: площ: 581 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.80.9, 
нива, собственост на Цвета Петкова Петкова 
съгласно н.а. № 2, том IV, рег. 1203, дело № 547 от 
27.04.2015 г. на СВ, Иван Петков Недев и Стефана 
Недева съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, 
т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собстве-
ност в стари реални граници № 22 от 21.08.1997 г., 
данни преди промяната: площ: 1200 кв. м, данни 
след промяната: площ: 1198 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.80.19, 
нива, собственост на Георги Проданов Христов 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост 
в стари реални граници № 22 от 21.08.1997 г., 
данни преди промяната: площ: 1499 кв. м, данни 
след промяната: площ: 1480 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.80.46, 
нива, собственост на Гена Тинчева Христова съ-
гласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване на право на собственост в 
стари реални граници № 22 от 21.08.1997 г., данни 
преди промяната: площ: 1439 кв. м, данни след 
промяната: площ: 1420 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.80.51, 
за друг вид застрояване, собственост на „Техно-
газ“ – ООД, съгласно н.а. № 165, том I, рег. 255, 
дело № 194 от 23.01.2007 г. на СВ, н.а. № 166, том I, 
рег. 254, дело № 195 от 23.01.2007 г. на СВ, н.а. 
№ 167, том I, рег. 255, дело № 196 от 23.01.2007 г. 
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на СВ, данни преди промяната: площ: 5799 кв. м, 
данни след промяната: площ: 5751 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.80.52, 
нива, собственост на Мариана Иванова Кайзер 
съгласно н.а. № 119, том 1, рег. 230, дело № 140 
от 31.01.2018 г. на СВ, данни преди промяната: 
площ: 2900 кв. м, данни след промяната: площ: 
2860 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.80.53, 
нива, собственост на Асен Георгиев Стефанов, 
Станислав Тодоров Тодоров и Ивайло Костадинов 
Иванов съгласно н.а. № 44, том XIX, рег. 5250, 
дело № 4472 от 22.10.2007 г. на СВ, н.а. № 168, 
том XVIII, рег. 5141, дело № 4376 от 17.10.2007 г. 
на СВ, н.а. № 51, том XX, рег. 5525, дело № 4702 
от 5.11.2007 г. на СВ, н.а. № 27, том XXIV, рег. 
6647, дело № 5672 от 28.12.2007 г. на СВ, данни 
преди промяната: площ: 4852 кв. м, данни след 
промяната: площ: 4810 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.80.54, 
нива, собственост на Деян Куманов Куманов и 
Елена Стоянова Стоянова съгласно н.а. № 51, 
том XIII, рег. 3893, дело № 3073 от 16.10.2006 г. 
на СВ, н.а. № 141, том I, рег. 1707, дело № 140 
от 8.09.2004 г. на СВ, данни преди промяната: 
площ: 2599 кв. м, данни след промяната: площ: 
2580 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.80.77, 
за кръстовище, собственост на „Гълъбови 
Вет“ – ООД, съгласно постановление на съдия-
изпълнител по чл. 386, ал. 1 ГПК или на съда по 
несъстоятелността по чл. 717, ал. 2 от ТЗ № 88, 
том 5, рег. 1790 от 3.07.2017 г. на СВ, данни преди 
промяната: площ: 421 кв. м, данни след промя-
ната: площ: 331 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.80.78, 
за друг вид застрояване, собственост на „Гълъ-
бови Вет“ – ООД, съгласно постановление на 
съдия-изпълнител по чл. 386, ал. 1 ГПК или на 
съда по несъстоятелността по чл. 717, ал. 2 от ТЗ 
№ 88, том 5, рег. 1790 от 3.07.2017 г. на СВ, данни 
преди промяната: площ: 5913 кв. м, данни след 
промяната: площ: 5908 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.81.50, за 
селскостопански, горски, ведомствен път, собст-
веност на Община Габрово съгласно решение на 
ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване на 
правото на собственост с план за земеразделяне, 
данни преди промяната: площ: 5423 кв. м, данни 
след промяната: площ: 5421 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.81.59, 
нива, собственост на Хубан Хр. Хубанов и 
Неда Цв. Хубанова съгласно решение на ПК по 
чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване на 
право на собственост в стари реални граници 
№ 22 от 21.08.1997 г., данни преди промяната: 
площ: 2410 кв. м, данни след промяната: площ: 
2322 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.83.134, 
за път от републиканската пътна мрежа, соб-
ственост на МТ, данни преди промяната: площ: 
23 470 кв. м, данни след промяната: площ: 
27 973 кв. м.

3. Изменение на местоположението на грани-
ците, без да се променят взаимното разположение 
и площите:

поземлен имот с идентификатор 57675.78.20, 
овощна градина, собственост на Иван Ганчев 
Мънчев съгласно решение на ПК по чл. 14, 
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване на право 
на собственост в стари реални граници № 22 от 
21.08.1997 г., площ: 2506 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.78.37, 
овощна градина, собственост на Илия Станев 
Михалев съгласно решение на ПК по чл. 14, 
ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване на право 
на собственост в стари реални граници № 22 от 
21.08.1997 г., площ: 1895 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.78.108, 
овощна градина, собственост на Мария Иванова 
Станчева и Иван Станчев съгласно решение на 
ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 ЗСПЗЗ за възстановяване  
на право на собственост в стари реални граници 
№ ПО249 от 4.04.2007 г., площ: 4129 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 57675.80.48, 
за друг вид застрояване, собственост на Николай 
Ангелов Ангелов съгласно н.а. № 68, том II, рег. 
3058, дело № 268 от 18.12.2001 г. на СВ, н.а. № 60, 
том I, рег. 1029, дело № 58 от 18.03.2002 г. на СВ, 
площ: 6938 кв. м.

4. Заличени обекти от кадастралната карта и 
кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 57675.87.55: 
площ: 394 кв. м, за друг поземлен имот за дви-
жение и транспорт, собственост на държавата 
съгласно решение на ПК по чл. 14, ал. 1, т. 1 
ЗСПЗЗ за възстановяване на право на собственост 
в стари реални граници № ПО121 от 26.11.1999 г.

V. С. Яворец, EKATTE 87120, община Габрово, 
одобрени със Заповед № РД-18-821 от 22.03.2018 г. 
на изпълнителния директор на АГКК:

1. Нанасяне на нови обекти в кадастралната 
карта и кадастралните регистри:

поземлен имот с идентификатор 87120.21.305: 
площ: 650 кв. м, за път от републиканската пътна 
мрежа, собственост на държавата.

2. Промяна в границите на съществуващи 
обекти в кадастралната карта и кадастралните 
регистри:

поземлен имот с идентификатор 87120.21.272, 
нива, собственост на Минчо Стоянов Минчев 
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване на правото на собственост с 
план за земеразделяне № 26 от 1.10.1997 г., данни 
преди промяната: площ: 6100 кв. м, данни след 
промяната: площ: 5887 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87120.21.273, 
нива, собственост на Кольо Дянков Недялков 
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване на правото на собственост с 
план за земеразделяне № 26 от 1.10.1997 г., данни 
преди промяната: площ: 4198 кв. м, данни след 
промяната: площ: 3922 кв. м;

поземлен имот с идентификатор 87120.21.286, 
нива, собственост на Стефана Пенчева Стоянова 
съгласно решение на ПК по чл. 17, ал. 1 ЗСПЗЗ 
за възстановяване на правото на собственост с 
план за земеразделяне № Я116 от 26.07.2000 г., 
данни преди промяната: площ: 3299 кв. м, данни 
след промяната: площ: 3138 кв. м.

Заповедта да се съобщи по реда на чл. 35, 
ал. 3 ЗКИР на заинтересованите лица.
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Съгласно чл. 53б, ал. 8 ЗКИР заповедта подлежи 
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването 
є в „Държавен вестник“ по реда на Администра-
тивнопроцесуалния кодекс пред административния 
съд по местонахождение на имотите. 

Изпълнителен директор: 
В. Коритарова

2301

ЗАПОВЕД № РД-16-7 
от 13 март 2019 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откривам 
производство по създаване на кадастрална карта 
и кадастрални регистри за урбанизираните тери-
тории в землищата на с. Врачеш и с. Трудовец, 
община Ботевград, област София.

1. Правоспособното лице, на което се възлага 
изработването на кадастралната карта и кадаст-
ралните регистри, е „Геоцвет“ – ЕООД, вписано в 
регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № РД-
15-57 от 28.05.2014 г. на изпълнителния директор на 
Агенцията по геодезия, картография и кадастър.

2. Графикът за извършване на дейностите да 
се обяви в Службата по геодезия, картография 
и кадастър – Софийска област, общината и съ-
ответните кметства.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта 
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни 
да означат на свои разноски границите на позем-
лените имоти, намиращи се на територията на 
района, в съответствие с актовете за собственост.

За изпълнителен директор: 
Ст. Петров

2267

ЗАПОВЕД № РД-16-8 
от 13 март 2019 г.

На основание чл. 35, ал. 1 и 2 ЗКИР откри-
вам производство по създаване на кадастрална 
карта и кадастрални регистри за урбанизираните 
територии в землищата на с. Беласица, с. Габре-
не, с. Камена, с. Ключ и с. Самуилова крепост, 
с. Коларово, с. Първомай, с. Самуилово, с. Скрът, 
с. Струмешница, с. Яворница, община Петрич, 
област Благоевград.

1. Правоспособното лице, на което се възлага 
изработването на кадастралната карта и кадаст-
ралните регистри, е „Геокад – 93“ – ЕООД, впи-
сано в регистъра по чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед 
№ РД-15-62 от 25.07.2005 г. на изпълнителния 
директор на Агенцията по геодезия, картография 
и кадастър.

2. Графикът за извършване на дейностите да 
се обяви в Службата по геодезия, картография и 
кадастър – Благоевград, общината и съответните 
кметства.

3. В срок 30 дни от обнародването на заповедта 
в „Държавен вестник“ собствениците са длъжни 
да означат на свои разноски границите на позем-
лените имоти, намиращи се на територията на 
района, в съответствие с актовете за собственост.

За изпълнителен директор: 
Ст. Петров

2268

ЗАПОВЕД № РД-18-137 
от 13 март 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището 
на с. Бело поле, община Благоевград, област 
Благоевград.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор: 
Ст. Петров

2269

ЗАПОВЕД № РД-18-138 
от 13 март 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри за 
неурбанизираната територия в землището на с. Бу-
чино, община Благоевград, област Благоевград.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор: 
Ст. Петров

2270

ЗАПОВЕД № РД-18-139 
от 13 март 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището 
на с. Българчево, община Благоевград, област 
Благоевград.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор: 
Ст. Петров

2271

ЗАПОВЕД № РД-18-140
от 13 март 2019 г.

На основание § 33, ал. 2 от преходните и 
заключителните разпоредби към Закона за из-
менение и допълнение на Закона за кадастъра и 
имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам 
кадастралната карта и кадастралните регистри 
за неурбанизираната територия в землището на 
с. Габрово, община Благоевград, област Благо-
евград.

Заповедта влиза в сила от деня на обнарод-
ването є в „Държавен вестник“.

За изпълнителен директор: 
Ст. Петров

2272
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 9 
от 17 януари 2019 г.

В Направление „Архитектура и градоустрой-
ство“ на Столичната община е постъпило заяв-
ление вх. № САГ18-ГР00-2006 от 11.09.2018 г. от 
главния архитект на район „Надежда“ с искане 
за довършване на процедурата по одобряване на 
проект за подробен устройствен план – план за 
регулация и застрояване в обхвата на УПИ III-2109 
„за ж.с.“, кв. 9, м. Надежда 3, одобрен с Решение 
№ 343 по протокол № 83 от 11.06.2015 г. на СОС.

Към заявлението са приложени: акт за частна 
общинска собственост № 1253 от 28.10.2004 г. за 
УПИ III „ж.с.“; скица № 15-639635 от 7.09.2018 г. 
за ПИ с идентификатор 68134.1385.2109 по КККР, 
издадена от СГКК – София, комбинирана скица 
по чл. 16, ал. 3 от ЗКИР и проект на ПРЗ на м. 
Надежда 3, кв. 9, УПИ III-2109, за ж.с., район 
„Надежда“.

С Решение № 343 по протокол № 83 от 
11.06.2015 г. на Столичния общински съвет е 
одобрен план за регулация и застрояване на м. 
Надежда 3, район „Надежда“.

С т. 4 от решението от обхвата на плана за 
регулация и застрояване на м. Надежда 3, район 
„Надежда“, в граници: северните граници на 
квартали 11, 10а, 36 и 67, осовата линия на бул. 
Ломско шосе (от о.т. 9 до о.т. 126), ул. Христо 
Силянов (от о.т. 126 до о.т. 78) и ул. Хан Кубрат 
(от о.т. 79 до о.т. 3), район „Надежда“, е изключен 
УПИ III-2109 „за ж.с.“, кв. 9, поради непредста-
вяне на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 
или 5 от ЗУТ (съответно чл. 17, ал. 3 или 5 от 
ЗУТ) за УПИ V-2113,2114 „за ж.с.“ и предвиде-
ното свързано застрояване в УПИ III-2109 „за 
ж.с.“, УПИ IV-1343 „за ж.с.“, УПИ V-2113,2114 
„за жс“, УПИ VI-1244 „за ж.с.“ и УПИ VIII-1243 
„за ж.с.“, което прави производството в тази му 
част недовършено.

Служебно по преписката са приложени ко-
пие от плана за регулация и застрояване на м. 
Надежда 3 и Решение № 343 по протокол № 83 
от 11.06.2015 г. на Столичния общински съвет, с 
което е одобрен проектът за ПРЗ на м. Надежда 
3 в граници: северните граници на квартали 
11, 10а, 36 и 67, осовата линия на бул. Ломско 
шосе (от о.т. 9 до о.т. 126), ул. Христо Силянов 
(от о.т. 126 до о.т. 78) и ул. Хан Кубрат (от о.т. 
79 до о.т. 3).

Приложени са протоколи на ОЕСУТ № ЕС-
Г-16 от 10.03.2015 г., т. 11, и № ЕС-Г-23 от 
31.03.2015 г., т. 14, с които е приет проектът за 
ПРЗ на м. Надежда 3.

При горната фактическа обстановка се уста-
новява от правна страна следното:

Искането за продължаване на производството 
и одобряване на проект на план за регулация 
за УПИ III-2109 „за ж.с.“, кв. 9, м. Надежда 3, е 
направено от заинтересованото лице по чл. 131, 
ал. 1 и ал. 2, т. 1 от ЗУТ – Столичната община, 
чрез кмета на район „Надежда“ като собственик 

на УПИ III „за ж.с.“, идентичен с УПИ III-2109 
„за ж.с“, което се установява от представените 
документи за собственост и скица.

Спазени са материалноправните разпоредби 
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.

Кадастралната карта на местността е одо-
брена със Заповед № РД-18-48 от 12.10.2011 г. на 
изпълнителния директор на АГКК.

Административното производство по одобря-
ване на ПРЗ в частта на УПИ III-2109 „за ж.с.“, 
кв. 9, е проведено като част от производството 
по одобряване на цялостния ПРЗ на м. Надежда 
3, одобрен с Решение № 343 по протокол № 83 от 
11.06.2015 г. на Столичния общински съвет. УПИ 
III-2109 „за ж.с.“, кв. 9, м. Надежда 3, попада в 
териториалния обхват на допускането за изра-
ботване на цялостния проект за м. Надежда 3, за 
него са проведени процедурите по съобщаване на 
заинтересованите лица по чл. 128, ал. 2 от ЗУТ 
и е проведено обществено обсъждане, проведени 
са съгласувания и проектът е приет от ОЕСУТ.

Предвид горното, доказателствата и мотивите 
за одобряване на Решение № 343 по протокол 
№ 83 от 11.06.2015 г. на Столичния общински 
съвет са неразделна част от доказателствата и 
мотивите за одобряване на настоящия проект 
за план за регулация и застрояване.

С т. 4 от Решение № 343 по протокол № 83 
от 11.06.2015 г. на Столичния общински съвет 
УПИ III-2109 „за ж.с.“, кв. 9, е изключен от 
обхвата на одобряване поради непредставяне 
на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 или 
5 от ЗУТ (съответно чл. 17, ал. 3 или 5 от ЗУТ) 
за УПИ V-2113, 2114 „за ж.с.“ и предвиденото 
свързано застрояване в УПИ III-2109 „за ж.с.“, 
УПИ IV-1343 „за ж.с.“, УПИ V-2113, 2114 „за 
ж.с.“, УПИ VI-1244 „за жс“ и УПИ VIII-1243 
„за ж.с.“, което прави производството в тази 
му част недовършено.

Действащият ЧЗРП и КЗСП на кв. 9, м. 
Надежда (Бакърена фабрика), е одобрен със 
Заповед № РД-50-09-591 от 17.12.1993 г. на глав-
ния архитект на София. Застрояването в УПИ 
IV-1343 „за ж.с.“, съседен на УПИ III-2109 „за 
ж.с.“, е реализирано.

С представянето на искане от кмета на район 
„Надежда“ за УПИ III „за ж.с.“, идентичен с 
изключения от одобряване проектен УПИ III-
2109 „за ж.с.“, е видно, че нов УПИ се урегулира 
по имотни граници на ПИ с идентификатор 
68134.1385.2109 и с предвиденото застрояване се 
покрива калканът на съществуващата сграда в 
УПИ IV-1343 „за ж.с.“

Предвид горното, въпреки че производството 
по одобряване на ПР на УПИ V-2113, 2114 „за 
ж.с.“ не е довършено, то няма правна пречка да 
се одобри ПРЗ за УПИ III-2109 „за ж.с.“, кв. 9.

С настоящия проект УПИ III се отрежда за 
ПИ с идентификатор 68134.1385.2109 по дейст-
ващата кадастрална карта.
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Транспортният достъп до УПИ III-2109 „за 
ж.с.“, кв. 9, се осигурява по действащата улич-
на регулация. Предназначението на УПИ е „за 
жилищно строителство“.

По действащия ОУП на СО имотът – предмет 
на плана, попада в „Жилищна зона с преобла-
даващо комплексно застрояване“ (Жк) съгласно 
приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО, предвид 
което конкретното предназначение за жилищно 
строителство е допустимо.

С плана за застрояване се предвижда из-
граждане на високоетажна жилищна сграда с 
гаражи при свързано застрояване към съседен 
УПИ IV-1343 „за ж.с.“ с Н≤16 м.

Проектното решение е целесъобразно и от-
говаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 2, чл. 115, ал. 1 и 2, чл. 134, ал. 2, 
т. 2 и 6, чл. 21, ал. 2 от ЗУТ, § 124 от ПЗР на 
ЗИДЗУТ, т. 2 от приложението към чл. 3, ал. 2 
от ЗУЗСО, протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-16 от 
10.03.2015 г., т. 11, и № ЕС-Г-23 от 31.03.2015 г., 
т. 14, и Решение № 343 по протокол № 83 от 
11.06.2015 г. на СОС Столичният общински 
съвет реши:

Одобрява:
1. Проект за подробен устройствен план – план 

за регулация за м. Надежда 3, кв. 9, УПИ III-2109 
„за ж.с.“, по сините и червените линии, цифри 
и текст съгласно приложения проект, предста-
вляващ неразделна част от плана за регулация 
на м. Надежда 3, одобрен с Решение № 343 по 
протокол № 83 от 11.06.2015 г. на Столичния 
общински съвет.

2. Проект за подробен устройствен план – план 
за застрояване за м. Надежда 3, кв. 9, УПИ 
III-2109 „за ж.с.“, съгласно приложения проект, 
представляващ неразделна част от плана за 
застрояване на м. Надежда 3, одобрен с Реше-
ние № 343 по протокол № 83 от 11.06.2015 г. на 
Столичния общински съвет.

Решението и одобреният проект на подробен 
устройствен план да се публикуват на интернет 
страницата на Столичната община – Направле-
ние „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.

Решението да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда 
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния 
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнарод-
ването му в „Държавен вестник“.

Жалбите се подават в район „Надежда“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в 
дирекция „Правно-нормативно, информацион-
но и финансово обслужване“ към Направление 
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната 
община.

Председател:  
Е. Герджиков

2250

РЕШЕНИЕ № 107 
от 28 февруари 2019 г.

В Направление „Архитектура и градоустрой-
ство“ на Столичната община е постъпило заяв-
ление вх. № САГ16-ГР00-2890 от 8.08.2016 г. от 
Ахмед Мехмедов в качеството му на управител 
на „Демар Конструкшън“ – ЕООД, и пълно-
мощник на Мария Иванова и Антоанета Ста-
матова – собственици на ПИ с идентификатор 
по кадастрална карта 68134.600.959; Снежанка 
Няголова – собственик на ПИ с идентификатор 
по кадастрална карта 68134.600.962; Паулина 
Сергиева – собственик на ПИ с идентификатор 
по кадастрална карта 68134.600.960, с искане за 
разрешаване изработването на проект за под-
робен устройствен план (ПУП) – изменение на 
план за регулация и застрояване (ИПРЗ) и рабо-
тен устройствен план (РУП) за УПИ І-960 – „за 
ЖС“, кв. 62а, изменение на план за регулация и 
застрояване в обхвата на УПИ XI-959 и Х-962, 
кв. 62а, и работен устройствен план (РУП) за 
УПИ І-960 – „за ЖС“, УПИ XI-959 и Х-962, кв. 
62а, м. Кв. Хаджи Димитър, район „Подуяне“.

Със Заповед № РА50-409 от 23.06.2017 г. 
на главния архитект на Столичната община е 
разрешено изработване на проект за изменение 
на подробен устройствен план в териториален 
обхват: УПИ І-960 – „за ЖС“, УПИ Х-962 и УПИ 
XI-959, кв. 62а, м. Кв. Хаджи Димитър, район 
„Подуяне“.

С писмо изх. № САГ16-ГР00-2890-[3] от 
26.06.2017 г. заповедта е изпратена до кмета на 
район „Подуяне“ за сведение и изпълнение.

Съгласно писмо изх. № РПД17-ГР00-46/1 
от 5.07.2017 г. на главния архитект на район 
„Подуяне“ – СО, заповедта за разрешаване на 
устройствената процедура е съобщена по реда 
на чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ.

Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2890-[5] 
от 2.08.2017 г. е внесен за одобряване проект 
за изменение на подробен устройствен план 
(ПУП) – изменение на план за регулация и за-
строяване (ИПРЗ) и работен устройствен план 
(РУП) за УПИ I-960, УПИ II-961, УПИ Х-962 и 
УПИ XI-959, кв. 62а, м. Хаджи Димитър, район 
„Подуяне“. Към проекта са приложени: обясни-
телна записка; документи за собственост; скици 
за имотите, издадени от СГКК – София; комби-
нирана скица за пълна или частична идентичност 
по чл. 16, ал. 3 от ЗКИР; подробно геодезическо 
заснемане (топографски план), изработено от 
правоспособно лице; изходни данни от „Софий-
ска вода“ – АД, с изх. № ТУ-4230 от 17.10.2017 г.; 
съгласувания с експлоатационните дружества: 
„Етралукс – клон България“ от 20.11.2017 г.; 
„Овергаз мрежи“ – АД, с изх. № ОМ-СЗТ-1261 от 
13.10.2017 г.; „Топлофикация София“ – ЕАД, с изх. 
№ СГ-1413 от 13.10.2017 г.; „ЧЕЗ Разпределение 
България“ – АД, от 24.10.2017 г.; „Виваком“ с 
изх. № В-1071 от 6.11.2017 г.; експертно станови-
ще за съществуваща дървесна растителност по 
смисъла на чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО, придружено 
с геодезическа снимка, заверени от началника 
на отдел „БДПП – НАГ“ – СО, на 2.05.2018 г.
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С писмо изх. № САГ16-ГР00-2890-[6] от 
12.09.2017 г. заявителят е уведомен за недостатъци 
по преписката, които да се отстранят.

Със заявление за внасяне на допълнителни до-
кументи вх. № САГ16-ГР00-2890-[7] от 6.10.2017 г. 
са отстранени недостатъците по преписката.

С писмо изх. № САГ16-ГР00-2890-[8] от 
9.10.2017 г. на началника на отдел „Устройстве-
но планиране“ проектът е изпратен в район 
„Подуяне“ за съобщаване по реда на чл. 128, 
ал. 3 от ЗУТ.

С писмо вх . № САГ16 -ГР00 -2890 -[9] от 
20.10.2017 г. кметът на район „Подуяне“ уведо-
мява, че е издадено разрешение за строеж от 
главния архитект на района за УПИ III-964, кв. 
62а (контактен на изготвения ПУП), което налага 
корекцията на представения ПУП.

Със заявления за внасяне на допълнителни до-
кументи вх. № САГ16-ГР00-2890-[11] от 9.11.2017 г. 
и № САГ16-ГР00-2890-[12] от 8.01.2018 г. са вне-
сени коригирани проекти.

С писмо изх. № САГ16-ГР00-2890-[13] от 
26.01.2018 г. на началник-отдел „Устройствено 
планиране“ коригираният проект е изпратен в 
район „Подуяне“ за съобщаване на заинтересо-
ваните лица по реда на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ.

С писмо изх. № РПД18-ГР00-11-[4] от 17.04.2018 г. 
(№ САГ16-ГР00-2890-[14] от 18.04.2018 г. на 
НАГ – СО) кметът на район „Подуяне“ удостове-
рява, че проектът е обявен и в законоустановения 
срок няма постъпили възражения.

Проектът за ПУП – ИПРЗ и РУП, е разгледан 
и съгласуван от отделите в НАГ – СО.

Проектът е разгледан и приет от общинския 
експертен съвет по устройство на територията 
(ОЕСУТ) със служебни предложения, отразени 
в протокол № ЕС-Г-46 от 19.06.2018 г., т. 1, как-
то следва: проектът за ПУП – ИПРЗ и РУП, 
следва да се коригира по отношение на улично-
регулационната линия на кръстовището на ул. 
Въстаник и ул. Кочо Честименски в част ИПР, 
да се предвиди проход в УПИ Х-959, 962 и да 
се представи предварителен договор по чл. 15, 
ал. 3 от ЗУТ.

Със заявление вх. № САГ16-ГР00-2890-[15] от 
28.06.2018 г. са внесени коригирани проекти за 
ПУП – ИПРЗ и РУП (два броя оригинали), и 
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ 
съгласно служебните предложения на ОЕСУТ по 
протокол № ЕС-Г-46 от 19.06.2018 г., т. 1.

С писмо изх. № САГ16-ГР00-2890-[16] от 
18.07.2018 г. в Столичния общински съвет е внесен 
доклад с проекторешение за одобряване на ПУП.

В Направление „Архитектура и градоустрой-
ство“ с вх. № САГ16-ГР00-2890-[17] от 1.10.2018 г. е 
постъпил доклад на водеща комисия – Постоянна 
комисия по устройство на територията, архи-
тектура, достъпна среда и жилищна политика, 
съгласно който на заседание от 12.09.2018 г. коми-
сията взема решение за отлагане разглеждането 
на доклада и възлага на главния архитект на 
СО да коригира същия, като за новообразувания 
УПИ X Кинт-а се съобрази с изискванията на 
чл. 16в от ЗУЗСО.

Със заявление вх. № САЕ16-ГР00-2890-[18] 
от 1.11.2018 г. от заявителя е внесен коригиран 
проект за ИПРЗ и РУП с обяснителна записка.

В НАГ – СО, с вх. № САГ16-ГР00-2890-[20] от 
10.12.2018 г. е постъпило становище от СОС – По-
стоянна комисия по опазване на околната среда, 
земеделие и гори, съгласно което на заседание от 
4.12.2018 г. комисията взема решение за отлага-
не произнасянето по доклада до получаване на 
правен анализ по съвместяване на сроковете на 
настъпилите изменения в ЗУЗСО и стартирането 
на процедурата.

Със заявление за внасяне на допълнител-
ни документи вх. № САГ16-ГР00-2890-[21] от 
15.01.2019 г. от заявителя е внесен коригиран 
проект за ИПРЗ и РУП с обяснителна записка.

С оглед изложената фактическа обстановка 
от правна страна се установява следното:

Производството е по реда на § 24 от ПЗР на 
ЗИДЗУЗСО.

Искането за одобряване на ИПУП – ИПРЗ 
и ИПУР, е направено от заинтересовани лица 
по смисъла на чл. 131, ал. 2, т. 1 от ЗУТ като 
собственици на УПИ I-960, УПИ II-961, УПИ 
Х-962 и УПИ XI-959, кв. 62а, м. Хаджи Дими-
тър, което се удостоверява с представените 
по административната преписка документи за 
собственост и скици.

Действащият подробен устройствен план 
на м. Хаджи Димитър – част ПРЗ, е одобрен с 
Решение № 271 на СОС по протокол № 40 от 
30.05.2013 г.

С влязло в сила Решение № 2820 от 21.04.2015 г. 
на АССГ, II отделение, 32 състав, по адм. дело 
№ 1412/2014 г. е отменено цитираното по-горе 
решение на СОС в частта му, с която са одобре-
ни ПУП – ПРЗ, и план-схеми на инженерната 
инфраструктура по отношение на УПИ I-960 
от кв. 62а (предмет на настоящата разработка), 
и в частта му, с която е одобрен ПУП – план 
за улична регулация от о.т. 248 – 355а до о.т. 
248 – 358а. За УПИ I-960 е в сила регулацион-
ният и застроителен план на м. Ж.к. Хаджи 
Димитър, одобрен със Заповед № РД-50-09-26 от 
26.01.1988 г., и последващото частично изменение 
на кв. 62, одобрено със Заповед № РД-09-50-430 
от 24.07.1998 г. на главния архитект на София, 
с което е образуван нов кв. 62а, в който попада 
разработката.

Кадастралната карта за територията е одоб-
рена със Заповед № РД-18-4 от 9.03.2016 г. на 
изпълнителния директор на АГКК.

С настоящия проект се изменя УПИ I-960 по 
плана от 1998 г., като отпада остатъчната част 
от улицата и се образува нов УПИ I-960 „за ЖС“ 
по имотните граници на ПИ с идентификатор 
по КККР 68134.600.960, извън частта, която се 
предвижда за тротоар. Изменение профила на 
улицата от о.т. 252 до о.т. 248а=355а и от о.т. 
248а=355а до о.т. 248=358а.

Основание за горното изменение е нормата 
на чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2 и чл. 134, 
ал. 2, т. 2 от ЗУТ – промяна в устройствените 
условия с оглед частичната отмяна на горепо-
сочените ПУП, което прави предходният план 
неприложим в тази си част и одобряване на 
кадастрална карта за територията, като се цели 
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урегулиране на ПИ 68134.600.960 по имотни 
граници. Промяната на предназначението е на 
основание чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ – съгласие 
на собственика на имота.

Променя се предназначението на УПИ 
II-961 в обхвата на ПИ с идентификатор по 
КККР 68134.600.961, като се образува нов УПИ 
II-961 – „за офиси“, кв. 62а, м. Хаджи Дими-
тър – част, за което е налице основание по 
чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.

Обединяват се УПИ XI-959 и Х-962 и се обра-
зува нов УПИ Х-959, 962 – „за ЖС“, всички в кв. 
62а, м. Хаджи Димитър – част, като е представен 
предварителен договор по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.

Предвид горното е доказано основанието за 
одобряване на ПУП – ИПР по чл. 15, ал. 1, изр. 
2 във връзка с ал. 3 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.

Транспортният достъп до новообразуваните 
УПИ се осигурява посредством действащата 
улична регулация, с което е спазено изискването 
на чл. 14, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от ЗУТ.

Предмет на проекта за ПУП – ИПЗ и РУП, 
са УПИ I-960 – „за ЖС“, II-961 – „за офиси“, и 
УПИ Х-959, 962 -„за ЖС“, кв. 62а, м. Кв. Хаджи 
Димитър, район „Подуяне“ – собственост на 
заявителите.

Проектът цели осигуряване на законосъ-
образно и целесъобразно застрояване в съответ-
ствие с максимално допустимите показатели и 
допустими функции съгласно предвижданията 
на ОУП на Столичната община.

Основание за одобряване на проекта за ИПЗ 
е нормата на чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ.

Работният устройствен план се изработва 
едновременно с проекта за ИПРЗ на основание 
чл. 113, ал. 2, 4 и 5 във връзка с чл. 114, ал. 1, 
т. 1 от ЗУТ. С РУП е определено разположението 
и очертанието на сградите в плана. Котирани 
са минимално изискуемите разстояния.

За нов УПИ І-960 – ,,за ЖС“, е предвидено 
свързано застрояване с нов УПИ X като начин 
и високо като характер с преход в етажността 
от М+3 (Кк=12,50 м) до М+3+А (Кк=16,80 м) и 
подземни гаражи.

За УПИ ІІ-961 – „за офиси“, е предвидено 
свързано застрояване със съществуващото в 
УПИ III-964 средноетажно застрояване с преход 
в етажността от 3оф (Кк=10 м) до 5оф (Кк=15 м) 
и подземни гаражи.

За нов УПИ Х-959, 962 – „за ЖС“, е предвидено 
високо свързано застрояване с УПИ І-960 – „за 
ЖС“, и УПИ IX-963 с преходи в етажността 
от М+3 (Кк=12,50 м) до М+7+А (Кк=26 м) и 
подземни гаражи.

УПИ X е ъглов УПИ със свързано основно 
застрояване на двете странични регулационни 
граници, поради което и на основание § 24 от 
ПЗР на ЗИДЗУЗСО във връзка с чл. 27, ал. 3 от 
ЗУТ плътността и интензивността на застрояване 
не се ограничават. Спазен е мин. % озеленяване.

Спазени са изискванията за разстояние по 
чл. 31, ал. 2 и чл. 32, ал. 1, 2 и 3 от ЗУТ.

Гарирането е осигурено в границите на нови 
УПИ с предвиждане на подземни гаражи, с което 
е спазено изискването на чл. 43, ал. 1 от ЗУТ.

По действащия ОУП на Столичната община 
имотите – предмет на плана, попадат в устрой-
ствена зона – „Жилищна зона с преобладава-
що вискоетажно застрояване“ (Жг), и малка 
част – около 3,5 м от УПИ, попадат в зона 
„Терени за транспортна инфраструктура“ (Тти).

Параметрите на застрояване, отразени в ма-
трицата върху застроителната част на плана, и 
таблицата с параметри на застрояване отговарят 
на предвидените в ОУП на Столичната община, 
т. 1 от приложението към чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО 
и нормата на чл. 27, ал. 3 от ЗУТ по отношение 
на застрояването в нов УПИ X.

С горното е спазено изискването на чл. 103, 
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ и § 24 от ПЗР 
на ЗИДЗУЗСО във връзка с чл. 27, ал. 3 от ЗУТ.

Спазени са административнопроизводствените 
правила при издаване на акта – сезиране на ад-
министративния орган от заинтересовани лица 
по чл. 135, ал. 1 във връзка с чл. 131, ал. 2, т. 1 
от ЗУТ със заявление по образец, разрешено е 
изработване на ПУП от компетентен за това орган.

Внесен е проект, който е съобщен по реда 
на чл. 128, ал. 3 от ЗУТ. Изпълнени са предпи-
санията в разрешението. Проектът е разгледан 
и приет от ОЕСУТ.

Спазени са материалноправните разпоредби 
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.

Планът е изработен върху влязла в сила ка-
дастрална карта, с което е спазена разпоредбата 
на чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ.

Проектът е изработен при спазване изисква-
нията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съ-
държанието на устройствените планове на МРРБ.

Проектното решение е целесъобразно и от-
говаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 от ЗУТ.

С изменението на плана за улична регулация 
се предвижда отчуждаване на имот – частна 
собственост, поради което и на основание чл. 21, 
ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС компетентен 
да одобри ПУП е Столичният общински съвет.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1 от ЗОС, чл. 134, 
ал. 1, т. 1 във връзка с ал. 2, т. 2 и 6, чл. 14, 
ал. 3, т. 1 и ал. 4, чл. 15, ал. 1, изр. 2 и ал. 3 от 
ЗУТ, § 24 от ПЗР на ЗИДЗУЗСО във връзка с 
чл. 27, ал. 3, чл. 31, ал. 2 и чл. 32, чл. 108, ал. 5, 
чл. 115, ал. 1 и 2 от ЗУТ, устройствени зони по 
т. 1 (Жг) и т. 25 (Тти) от приложението към 
чл. 3, ал. 2 от ЗУЗСО и протокол на ОЕСУТ 
№ ЕС-Г-46 от 19.06.2018 г., т. 1, Столичният 
общински съвет реши:

Одобрява:
1. Проект за изменение на плана за регулация 

на м. Хаджи Димитър, кв. 62а, УПИ I-960, и 
м. Хаджи Димитър – част, кв. 62а, УПИ II-961, 
УПИ XI-959 и УПИ Х-962, и създаване на нови 
УПИ І-960 – „за ЖС“, УПИ ІІ-961 – „за офиси“, 
и УПИ Х-959, 962 – „за ЖС“, в кв. 62а, м. Хаджи 
Димитър – част, район „Подуяне“, по кафявите 
и зелените линии, цифри, текст и зачертавания 
съгласно приложения проект.

2. Проект за изменение профила на улицата 
от о.т. 252 до о.т. 248а=355а и от о.т. 248а=355а до 
о.т. 248=358а, м. Хаджи Димитър – част, район 
„Подуяне“, по зелените зачертавания съгласно 
приложения проект.
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На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Белица до Административния съд – Благоевград.

Председател:  
А. Ахмед

2353

РЕШЕНИЕ № 676 
от 24 януари 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА 
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. 
Белица, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план 
за регулация по отношение на УПИ I, кв. 31 по 
ПУП – ПР на с. Дагоново, представляващ ПИ с 
идентификатор № 20064.1.510, с цел обособяване 
на нов урегулиран поземлен имот УПИ II-510 с 
отреждане „За парк“.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен  
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Белица до Административния съд – Благоевград.

Председател:  
А. Ахмед

2354

РЕШЕНИЕ № 677 
от 24 януари 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА 
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. 
Белица, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план 
за регулация по отношение на УПИ XVI, кв. 34 
по ПУП – ПР на с. Дагоново, представляващ 
ПИ с идентификатор № 20064.1.239, с цел обосо-
бяване на нов урегулиран поземлен имот УПИ 
XVII-239, кв. 16, с отреждане „За озеленяване“.

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен  
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Белица до Административния съд – Благоевград.

Председател:  
А. Ахмед

2355

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

РЕШЕНИЕ № 940  
от 28 февруари 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА 
във връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 2 от 
ЗПСК, чл. 3, ал. 5 от Наредбата за анализите 
на правното състояние и приватизационните 
оценки и за условията и реда на лицензиране 
на оценители и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата 
за възлагане извършването на дейности, свър-
зани с подготовката за приватизация или със
следприватизационния контрол, включително 
процесуално представителство, Общинският 
съвет – гр. Горна Оряховица, реши:

3. Проект за изменение на план за застроява-
не с предвиждане на ново застрояване в нови 
УПИ І-960 – „за ЖС“, УПИ ІІ-961 – „за офиси“, 
и УПИ X-959, 962 – „за ЖС“, кв. 62а, м. Кв. Ха-
джи Димитър – част, район „Подуяне“, съгласно 
приложения проект.

4. Проект за работен устройствен план на 
нови УПИ І-960 – „за ЖС“, УПИ ІІ-961 – „за 
офиси“, и УПИ Х-959, 962 – „за ЖС“, кв. 62а, м. 
Кв. Хаджи Димитър – част, район „Подуяне“, 
съгласно приложения проект.

5. При изработването на инвестиционния про-
ект да бъде спазено изискването за минимален 
процент висока дървесна растителност, за която 
да бъде осигурен минимален почвен слой от 1,2 м 
над подземните гаражи.

Въз основа на одобрения план за застроява-
не и работен устройствен план не може да се 
издава виза за проектиране, да се одобрява или 
съгласува инвестиционен проект и да се издава 
разрешение за строеж с допускане на намалени 
разстояния към съседни имоти и/или сгради, 
включително през улица.

На основание чл. 15, ал. 7 от ЗУТ разреше-
ние за строеж в УПИ X-959, 962 – „за ЖС“, се 
издава след представяне на окончателен договор 
по чл. 15, ал. 3 от ЗУТ.

Решението и одобреният проект за подробен 
устройствен план да се публикуват на интернет 
страницата на Столичната община – Направле-
ние „Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.
com), на основание чл. 129, ал. 5 от ЗУТ.

Решението да се съобщи на заинтересуваните 
лица по реда на чл. 129, ал. 1 от ЗУТ.

Решението може да бъде обжалвано по реда 
на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ пред Административния 
съд – София-град, в 30-дневен срок от обнарод-
ването му в „Държавен вестник“.

Жалбите се подават в район „Подуяне“ и се 
изпращат в Административния съд – София-град, 
от отдел „Правно-нормативно обслужване“ в 
дирекция „Правно-нормативно, информацион-
но и финансово обслужване“ към Направление 
„Архитектура и градоустройство“ на Столичната 
община.

Председател:  
Е. Герджиков

2289

ОБЩИНА БЕЛИЦА

РЕШЕНИЕ № 675 
от 24 януари 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 от ЗМСМА 
и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет – гр. 
Белица, реши:

Одобрява подробен устройствен план – план 
за регулация на гр. Белица за частично изменение 
на част от площадното пространство, намиращо 
се на ул. Георги Андрейчин, към УПИ III-176 и 
УПИ IV-53 и придаване на част от УПИ V-175 
към УПИ IV-53 с цел увеличаване на площи-
те – УПИ III-176 става на 567 кв. м и УПИ IV-53 
става 667 кв. м.
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1. Открива процедура за приватизация на 
общински нежилищен имот, невключен в иму-
ществото на общински търговски дружества: 
дворно място с площ 5500 кв. м и двуетажна 
масивна сграда – Детска градина „Детелина“, 
с площ 720 кв. м, намиращо се в УПИ I – за 
детска градина, кв. 42 по плана на гр. Долна 
Оряховица, съгласно АОС № 2073 от 20.09.2010 г.

2. Забранява се извършването на разпоредител-
ни сделки с дълготрайните активи, сключването 
на договори за придобиване на дялово участие, 
за наем, за съвместна дейност, за кредит, за 
обезпечаване на вземания, както и поемане на 
менителнични задължения освен с разрешение 
на Общинския съвет – гр. Горна Оряховица.

3. Възлага на кмета на общината да проведе 
процедура по изготвяне на правен анализ, ин-
формационен меморандум и приватизационна 
оценка за обект: дворно място с площ 5500 кв. м 
и двуетажна масивна сграда – Детска градина 
„Детелина“, с площ 720 кв. м, намиращо се в 
УПИ I – за детска градина, кв. 42 по плана на 
гр. Долна Оряховица, съгласно АОС № 2073 от 
20.09.2010 г., чрез пряко договаряне в съответ-
ствие с Наредбата за възлагането на дейности, 
свързани с подготовката за приватизация или 
със следприватизационния контрол, включително 
процесуално представителство.

4. Кметът на общината да удостовери верност-
та на информацията, съдържаща се в анализа 
на правното състояние.

Председател:  
Д. Костадинов

2307

ОБЩИНА ДИМОВО

РЕШЕНИЕ № 421 
от 28 февруари 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
и чл. 134, ал. 3, чл. 136, ал. 1 и чл. 127, ал. 6 от 
ЗУТ Общинският съвет – гр. Димово, одобрява 
проект за изменение на ОУП (общ устройствен 
план) на община Димово в обхват ПИ 21097.92.40 
за промяна на предназначението от устройстве-
на зона „За земеделска зона с възможност за 
застрояване за неземеделски нужди (Сср)“ в 
„Устройствена зона комунално обслужване (депа 
за сметища и отпадъци)(Тсм)“.

Председател:  
Д. Тодоров

2402

ОБЩИНА ДУПНИЦА

РЕШЕНИЕ № 27 
от 22 февруари 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № І, т. 3 от 
протокол № 2 от 24.01.2019 г. на заседание на 
Общинския експертен съвет по устройство на 
територията, проведено на 24.01.2019 г., Общин-
ският съвет – гр. Дупница, реши: 

Одобрява проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПП) за елементи на 
техническата инфраструктура за определяне тра-
сето на обект: „Изместване на електропроводни 
съоръжения (Електропроводи 20 kV „Палатово“ 
и „Върбовник“), засягащи поземлен имот с иден-
тификатор 02350.7.52 (номер по предходен план 
000052) по кадастралната карта на с. Баланово, 
община Дупница“.

Трасето на новопроектирания кабел започва 
от съществуваща възлова станция „Бинека“ в 
поземлен имот с идентификатор 02350.10.22, пре-
минава през поземлени имоти с идентификатор 
02350.7.51, идентификатор 02350.7.52, идентифи-
катор 02350.38.83, идентификатор 02350.34.7 по 
кадастралната карта на с. Баланово и завърш-
ва в съществуващи стълбове, намиращи се в 
поземлени имоти с идентификатор 02350.34.5 
и идентификатор 02350.34.6 по кадастралната 
карта на с. Баланово. Проектната кабелна ли-
ния е предвидено да се изгради в съществуващ 
сервитут, възникнал при изграждането на елек-
тропроводи 20 kV „Палатово“ и „Върбовник“, 
като новият сервитут попада в границите на 
съществуващия. Съществуващият сервитут е с 
ширина 34 м, а в новото трасе с дължина 224 м 
са предвидени сервитути по 2,00 м от всяка 
страна на подземната кабелна линия. 

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Дупница до Административния съд – Кюстендил.

За председател:  
Й. Гергов

2324

РЕШЕНИЕ № 28 
от 22 февруари 2019 г.

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, 
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и Решение № ІІ, т. 2 от 
протокол № 3 от 7.02.2019 г. на заседание на 
Общинския експертен съвет по устройство на 
територията, проведено на 7.02.2019 г. Общин-
ският съвет – гр. Дупница, реши:

Одобрява проект за подробен устройствен 
план – парцеларен план (ПП) за елементи на 
техническата инфраструктура за определяне 
трасето на „Външно електрозахранване чрез 
изграждане на „Подземна кабелна линия ниско 
напрежение“ за присъединяване на поземлен 
имот с идентификатор 68789.552.4, землище 
гр. Дупница, ЕКАТТЕ 68789, община Дупница, 
местност Лъката“, по кадастралната карта на гра-
да през имоти, собственост на Община Дупница.

Парцеларният план има за цел осигуряване на 
проектна основа за външно електрозахранване 
с кабели НН за изграждане на обект: „Открит 
паркинг с капацитет до 100 паркоместа – автокъ-
ща“, в поземлен имот с идентификатор 68789.552.4 
по кадастралната карта (КК) на гр. Дупница, 
местност Лъката, с площ 4999 м2, както следва:
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 – външно електрозахранване – кабелна 
линия – ниско напрежение, от ел. табло, тип 
касета, пред поземлен имот с идентификатор 
68789.552.32, преминаваща през поземлен имот с 
идентификатор 68789.552.16 по КК на гр. Дупница, 
с начин на трайно ползване – за селскостопански 
път – публична общинска собственост. 

На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
решението подлежи на обжалване чрез Община 
Дупница до Административния съд – Кюстендил.

За председател:  
Й. Гергов

2325

ОБЩИНА КАРНОБАТ

РЕШЕНИЕ № 459 
от 28 февруари 2019 г.

На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21, 
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА Общинският съвет – гр. 
Карнобат, одобрява проект за ПУП – парцеларен 
план за обект: „Трасе на довеждащ колектор до 
ПСОВ – гр. Карнобат“.

Председател:  
М. Стаматова

2372

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –  
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

РЕШЕНИЕ № 60 
от 12 февруари 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
във връзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одо-
брява представения ПУП – парцеларен план за 
елемент на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии за: 
„Смяна предназначението на част от общински 
имот с идентификатор 61412.21.6 (новообразуван 
21.210) и част от общински имот 61412.21.7 (ново-
образуван 21.212) м. Кривата нива, с. Радиново, 
за обект: „Транспорт от съществуващ път“.

Председател:  
Г. Трендафилова

2399

РЕШЕНИЕ № 61 
от 12 февруари 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
във връзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одоб-
рява представения ПУП – парцеларен план за 
елемент на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии за обект: 
„За довеждащ път и техническа инфраструктура 
за имот 03839.33.23, м. Пръднев кладенец, с. 
Бенковски, за продължение и изграждане на 
обект: „Обслужващ път по следите на път с 
идентификатор 78080.27.73, с. Царацово“.

Председател:  
Г. Трендафилова

2400

398. – Българската народна банка на основа-
ние чл. 35 от Закона за БНБ и методика, приета 
с Решение № 149 от 16.12.2004 г., изм. с решения 
№ 118 от 26.11.2015 г. и № 37 от 16.03.2017 г. на 
Управителния съвет на БНБ, обявява основен 
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер 
0,00 на сто, считано от 1 април 2019 г.
2494

6. – Министърът на регионалното развитие 
и благоустройството на основание чл. 149, ал. 4 
от ЗУТ съобщава, че е издал Разрешение за 
строеж № РС-19 от 27.03.2019 г. за обект: „Реха-
билитация (основен ремонт) на път ІІ-62 „Дупни-
ца – Самоков“ от км 42+263,20 до км 59+071,66 
и от км 62+920,62≡62+921,62 до км 78+633,13“, с 
въвеждане на етапно изграждане, както следва: 
Етап 1: участък от км 42+263,20 до км 59+071,66; 
Етап 2: участък от км 62+920,62≡62+921,62 до 
км 78+633,13, при условията на чл. 60 от АПК. 
Предварителното изпълнение може да се обжалва 
пред Върховния административен съд в 3-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
чрез Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството. На основание чл. 149, ал. 4 от 
ЗУТ разрешението за строеж подлежи на обжал-
ване от заинтересуваните лица пред Върховния 
административен съд в 14-дневен срок от обна-
родване на обявлението в „Държавен вестник“ 
чрез Министерството на регионалното развитие 
и благоустройството.
2505

34. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Бургас, офис Ямбол, 
на основание чл. 253 от ДОПК с постановление 
за възлагане на недвижим имот № С190028-
0910000162 от 8.03.2019 г. възлага на „Ивонти 
2000“ – ЕООД, ЕИК 128627287, недвижим имот 
с идентификатор 87374.72.896 с площ 2057 кв. м, 
намиращ се в местността Покрития кладенец в 
гр. Ямбол между Околовръстен път Север и бул. 
Европа, при граници на имота: ПИ 87374.72.872, 
ПИ 87374.72.870, ПИ 87374.72.871, ведно с по-
строените в него селскостопанска сграда с площ 
410 кв. м с идентификатор 87374.72.896.1 и сел-
скостопанска сграда с площ 21 кв. м с идентифи-
катор 87374.72.896.2. Собствеността преминава у 
купувача от датата на постановлението и същото 
е вписано в Агенцията по вписванията, Служба 
по вписванията – Ямбол.
2453

РЕШЕНИЕ № 62 
от 12 февруари 2019 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА 
във връзка с чл. 109, чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 129, 
ал. 1 от ЗУТ Общинският съвет „Марица“ одо-
брява представения ПУП – парцеларен план за 
елемент на техническата инфраструктура извън 
границите на урбанизираните територии за: 
„Смяна предназначението на част от общински 
имот с идентификатор 61412.21.214 (част от бивш 
общински имот 61412.21.9) м. Кривата нива, с. 
Радиново, за обект: „Транспорт от съществуващ 
път“.

Председател:  
Г. Трендафилова

2401
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кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Ряхово, местност Топилица, с площ 5004 кв. м, 
трайно предназначение на територията: земеделска, 
начин на трайно ползване: нива, стар идентифи-
катор: няма, номер по предходен план: 074032, 
по документ за собственост представляващ нива 
с площ 5,004 дка, трета категория, в местността 
Топилица, представляваща имот № 074032 по пла-
на за земеразделяне на с. Ряхово, община Сливо 
поле, област Русе, площ 5004 кв. м, намиращ се в 
с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе – мест-
ност Топилица, с граници: 63668.74.20, 63668.74.47, 
63668.74.33, 63668.74.11. Собствеността преминава у 
купувача от датата на постановлението и същото 
подлежи на вписване от съдията по вписванията 
чрез службата по вписванията.
2345

230. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Велико Търново, на ос-
нование чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигурителния 
процесуален кодекс с постановление за възлагане 
№ 17 от 26.02.2019 г., издадено от директора на ТД 
на НАП – Велико Търново, възлага на Антоанета 
Миленова Канджова, адрес: Плевен, ул. Кокиче 
№ 4, ет. 1, група № 152/18-2, представляваща 
поземлен имот с идентификатор 55765.301.474 по 
кадастралната карта и кадастралните регистри, 
одобрени със Заповед № РД-18-26 от 21.01.2019 г. 
на ИД на АГКК, адрес на поземления имот: с. 
Пелишат, община Плевен, област Плевен, п.к. 
5895, ул. Шипка № 3, площ: 532 кв. м, трайно 
предназначение на територията: урбанизирана, 
начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 
10 м), номер по предходен план: 474, квартал: 44, 
парцел: XVI, съседи: 55765.301.471, 55765.301.1067, 
55765.301.475, 55765.301.473, съгласно скица № 15-
146762 от 19.02.2019 г., а съгласно нотариален акт 
за покупко-продажба на недвижим имот № 38, 
том І, рег. № 608, дело № 23 от 2008 г., издаден на 
5.02.2008 г. от Диана Иванова, нотариус с район 
на действие РС – Плевен, вписан под рег. № 008 
на Нотариалната камара, и Решение № 221 от 
15.04.2013 г. по гр. дело № 280/2012 г. по описа на 
Окръжния съд – Плевен, представлява урегулиран 
поземлен имот (УПИ) № XVI-474, намиращ се 
в с. Пелишат, община Плевен, област Плевен, 
в кв. 44 по плана на селото, целият с площ 510 
кв. м, ведно с построената в имота масивна 
жилищна сграда, при съседи на имота: улица, 
УПИ ХVІІ-471 на Христо Асенов Илиев, УПИ 
ГУ-473 на Коста Иванов Петков, УПИ V-476 на 
Еленка Костова Игнатова, УПИ XV-475 на Иво 
Асенов Илиев, като по данни от експертната 
оценка жилищната сграда е съборена, за сумата 
от 251,25 лв. На основание чл. 246, ал. 8 от ДОПК 
собствеността преминава у купувача от датата 
на постановлението.
2450

3. – Държавно предприятие „Национална 
компания „Железопътна инфраструктура“ в ка-
чеството си на инвеститор на обект: „Изграждане 
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихти-
ман – Септември, от км 53+044 до км 63+550“, от 
проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“ на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на Ицко Ангелов Георгиев, наследник на 
Калиопка (Калиопа) Илиева Вучкова, собственик 

21. – Националната агенция за приходите, 
Териториална дирекция – Варна, офис Русе, на 
основание чл. 239, ал. 2 от ДОПК с постановле-
ние № С190018-091-0000168/11.03.2019 г. възлага на 
Северин Великов от гр. Сливо поле, област Русе, 
ул. Хан Крум № 7, следните недвижими имоти: 
1. поземлен имот с идентификатор 63668.91.53, на-
миращ се в с. Ряхово, община Сливо поле, област 
Русе, по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Ряхово, местност Банката, с площ 
5017 кв. м, трайно предназначение на територията: 
земеделска, начин на трайно ползване: нива, стар 
идентификатор: няма, по документ за собственост 
представляващ нива с площ 5,020 дка, III кате-
гория земя в местност Банката, представляваща 
имот № 091053, парцел 53 от масив 91 по плана за 
земеразделяне на с. Ряхово, община Сливо поле, 
област Русе, площ 5017 кв. м, намиращ се в с. 
Ряхово, община Сливо поле, област Русе – мест-
ност Банката, с граници: 63668.91.54, 63668.91.57, 
63668.91.52, 63668.91.29; 2. поземлен имот с иденти-
фикатор 63668.91.52, намиращ се в с. Ряхово, община 
Сливо поле, област Русе, по кадастралната карта 
на с. Ряхово, местност Банката, целият с площ 
5024 кв. м, трайно предназначение на територия-
та: земеделска, начин на трайно ползване: нива, 
номер по предходен план: 091052, по документ за 
собственост представляваща нива с площ 5,023 дка, 
трета категория, представляваща имот № 091052, 
парцел 52 от масив 91, намиращ се в землището 
на с. Ряхово, местността Банката, община Сливо 
поле, област Русе, площ 5024 кв. м, намиращ се в 
с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе – мест-
ност Банката, с граници: 63668.91.53, 63668.91.57, 
63668.91.24, 63668.91.51, 63668.91.29; 3. поземлен 
имот с идентификатор 63668.64.117, намиращ се 
в с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе, по 
кадастралната карта на с. Ряхово, община Сливо 
поле, местността Бабовско, трайно предназначение 
на територията: земеделска, и начин на трайно 
ползване – нива, IV категория земя, с площ по 
кадастралната карта и кадастралните регистри на 
с. Ряхово 4,001 дка, намиращ се в с. Ряхово, общи-
на Сливо поле, област Русе – местност Бабовско, 
с граници: 63668.64.118, 63668.63.107, 63668.64.116, 
63668.64.40; 4. поземлен имот с идентификатор 
63668.35.24, намиращ се в с. Ряхово, община Сливо 
поле, област Русе, по кадастралната карта на с. 
Ряхово, община Сливо поле, местността Лозята, 
с трайно предназначение на територията: земе-
делска, и начин на трайно ползване – нива, стар 
идентификатор – 35024, IV категория земя, с площ 
по кадастралната карта и кадастралните регистри 
на с. Ряхово 11,716 дка, намиращ се в с. Ряхово, 
община Сливо поле, област Русе – местност Лозя-
та, с граници: 63668.35.25, 63668.35.15, 63668.35.14, 
63668.35.13, 63668.35.50, 63668.35.12, 63668.34.140; 
5. поземлен имот с идентификатор 63668.84.67 по 
кадастралната карта на с. Ряхово, община Сливо 
поле, местността Власо гърло, с трайно предназ-
начение на територията: земеделска, и начин на 
трайно ползване – нива, III категория земя, с 
площ по кадастралната карта и кадастралните 
регистри на с. Ряхово 6,117 дка, намиращ се в с. 
Ряхово, община Сливо поле, област Русе – местност 
Власо гърло, с граници: 63668.84.68, 63668.84.47, 
63668.84.60, 63668.84.66, 63668.84.98; 6. поземлен 
имот с идентификатор 63668.74.32, намиращ се 
в с. Ряхово, община Сливо поле, област Русе, по 
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на имот с № 066080, намиращ се в землището 
на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 945 
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което 
се отчуждават 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“.
2405

4. – Държавно предприятие „Национална 
компания „Железопътна инфраструктура“ в ка-
чеството си на инвеститор на обект: „Изграждане 
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихти-
ман – Септември, от км 53+044 до км 63+550“, от 
проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“ на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собственост 
съобщава на наследниците на Перса Стефанова 
Бегунова (Персина Йорданова Николова), собстве-
ници на имот с № 069052, намиращ се в землище-
то на гр. Ихтиман, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 945 
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което 
се отчуждават 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“.
2406

5. – Държавно предприятие „Национална 
компания „Железопътна инфраструктура“ в 
качеството си на инвеститор на обект: „Изграж-
дане на „Жп линия София – Пловдив, участък 
Ихтиман – Септември, от км 53+044 до км 
63+550“, от проект „Модернизация на железо-
пътната линия София – Пловдив: жп участъци 
София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септем-
ври“ на основание чл. 34б, ал. 3 от Закона за 
държавната собственост съобщава на Валентин 
Евгениев Йорданов, собственик на имоти с 
№ 074115, намиращ се в землището на гр. Их-
тиман, и № 026019, намиращ се в землището 
на с. Стамболово, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 945 
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което 
се отчуждават 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“.
2407

6. – Държавно предприятие „Национална 
компания „Железопътна инфраструктура“ в ка-
чеството си на инвеститор на обект: „Изграждане 
на „Жп линия София – Пловдив, участък Ихти-
ман – Септември, от км 53+044 до км 63+550“, от 
проект „Модернизация на железопътната линия 
София – Пловдив: жп участъци София – Елин 
Пелин и Елин Пелин – Септември“ на основание 
чл. 34б, ал. 3 от Закона за държавната собстве-
ност съобщава на Кая Иванова Георгиева, на-
следник на Иван Добрев Хаджийски, собственик 
на имот с № 026018, намиращ се в землището 

на с. Стамболово, община Ихтиман, Софийска 
област, за постановяването на Решение № 945 
на Министерския съвет от 27.12.2018 г., с което 
се отчуждават 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“.
2408

57. – Военномедицинската академия – София, 
обявява конкурси за заемане на академични длъж-
ности, както следва: професор в област на висше 
образование 7. Здравеопазване и спорт, професи-
онално направление 7.1. Медицина, научна спе-
циалност „Онкология“ – едно място за цивилен 
служител за нуждите на клиника „Медицинска 
онкология“, катедра „Хематология, онкология, 
патология и радиобиология“; доцент – едно място 
за цивилен служител по научната специалност 
„ОТМС“ в клиника „Вътрешни болести“, катедра 
„Кардиология, интензивна терапия и вътрешни 
болести“ на МБАЛ – София. Срок за подаване 
на документите – 2 месеца от датата на обна-
родването в „Държавен вестник“. Изискванията 
към участниците в конкурсите и необходимите 
документи ще бъдат публикувани на уебсайта 
на ВМА: www.vma.bg. За повече информация: 
отдел „Учебна и научноизследователска дейност“,  
тел. 02/ 9225130.
2313

89. – Националната спортна академия „Васил 
Левски“ – София, на основание чл. 3, ал. 1 и 2 
от ЗРАСРБ и решение на Академичния съвет 
от 14.03.2019 г., протокол № 31, обявява конкур-
си за следните академични длъжности: главни 
асистенти: в област на висшето образование 7. 
Здравеопазване и спорт, професионално направ-
ление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ (Спорт за 
всички) – един, за нуждите на катедра „Тежка 
атлетика, бокс, фехтовка и спорт за всички“; 
изисквания към кандидатите: завършена ОКС 
„бакалавър“ в професионално направление 7.6. 
Спорт, специалност „Спорт“; в област на висшето 
образование 7. Здравеопазване и спорт, профе-
сионално направление 7.6. Спорт, специалност 
„Спорт“ (История на физическото възпитание 
и спорта) – един, за нуждите на катедра „Ме-
ниджмънт и история на спорта“; изисквания 
към кандидатите: завършена ОКС „бакалавър“, 
професионално направление 1.3. Педагогика 
на обучението по …, специалност „Физическо 
възпитание“, или професионално направление 
7.6. Спорт, специалност „Спорт“; в област на 
висшето образование 1. Педагогически науки, 
професионално направление 1.3. Педагогика на 
обучението по …, специалност „Педагогика на 
обучението по физическо възпитание“ – двама, 
за нуждите на катедра „Теория на физическото 
възпитание“, всички със срок за подаване на доку-
ментите 2 месеца от обнародването в „Държавен 
вестник“; доценти: в област на висшето образо-
вание 7. Здравеопазване и спорт, професионално 
направление 7.6. Спорт, специалност „Спорт“ 
(Плуване) – един, за нуждите на катедра „Водни 
спортове“, със срок за подаване на документите 3 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“; в 
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област на висшето образование 7. Здравеопазване 
и спорт, професионално направление 7.6. Спорт, 
специалност „Спорт“ (Статистически методи в 
спорта) – един, за нуждите на катедра „Теория на 
спорта“, сектор „Статистически методи в спорта“, 
със срок за подаване на документите 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Списъкът 
на необходимите документи за заемане на ака-
демични длъжности е определен в Правилника 
за придобиване на научната степен „доктор на 
науките“ и за заемане на академични длъжности 
в Националната спортна академия „Васил Лев-
ски“ (НСА). Документи по конкурсите се подават 
в служба „Деловодство“, стая 111, ет. 1 на НСА 
„Васил Левски“, Студентски град.
2430

715. – Медицинският университет – София, 
Факултет по обществено здраве, обявява кон-
курс за: доцент в област на висше образование 
7. Здравеопазване и спорт по професионално 
направление 7.4. Обществено здраве и научна 
специалност „Социална медицина и организация 
на здравеопазването и фармацията“ – един, за 
Катедрата по медицинска педагогика, със срок 
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; 
доцент в област на висше образование 7. Здраве-
опазване и спорт по професионално направление 
7.4. Обществено здраве и научна специалност 
„Социална медицина и организация на здравео-
пазването и фармацията“ – един, за Катедрата по 
медицинска етика и право, със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. За справки 
и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло 
море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, 
Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359 
2 9432 579 – сектор „Наука“.
2296

3. – Русенският университет „Ангел Кънчев“ 
обявява конкурс за главен асистент по професио-
нално направление 7.5. Здравни грижи, специал-
ност „Медицинска сестра“, за нуждите на катедра 
„Здравни грижи“, факултет „Обществено здраве 
и здравни грижи“ – един, със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Справ-
ки – кадрово развитие (kr.uni-ruse.bg); подаване 
на документи – доц. д-р Орлин Петров, отдел 
„Развитие на академичния състав“, кабинет 1.334, 
тел.: 082/888-455; 0882390043.
2429

5. – Институтът за етнология и фолклористи-
ка с Етнографски музей – БАН, София, обявява 
конкурси за заемане на академична длъжност 
главен асистент във: област на висше образование 
3. Социални, стопански и правни науки, профе-
сионално направление 3.1. Социология, антропо-
логия и науки за културата, научна специалност 
„Етнография“ (Интеркултурни взаимодействия и 
миграции) – един за нуждите на секция „Истори-
ческа етнология“; област на висше образование 
8. Изкуства, професионално направление 8.3. 
Музикално и танцово изкуство, научна специ-
алност „Етномузикология“ (Инструментална 
фолклорна музика) – един; научна специалност 
„Етномузикология“ (Интерпретации на песенен 
фолклор в съвременността) – един, за нуждите 
на секция „Етномузикология и етнохореология“, 
всички със срок 2 месеца от обнародването в 

„Държавен вестник“. Документи се подават в 
канцеларията на ИЕФЕМ – БАН, ул. Московска 
6А, тел. 02/988-42-09.
2306

265. – Институтът по електроника „Акад. 
Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурси 
по професионално направление 4.1. Физически 
науки, научна специалност „Физика на вълновите 
процеси“, за нуждите на лаборатория „Биофото-
ника“: за академична длъжност доцент – един; 
за академична длъжност главен асистент – един, 
всички със срок 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Справки и документи – в 
канцеларията на института на адрес: София 1784, 
бул. Цариградско шосе № 72, тел. 02/875 00 77.
2337

266. – Институтът по електроника „Акад. 
Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс 
за академична длъжност главен асистент по про-
фесионално направление 4.1. Физически науки, 
научна специалност „Радиофизика и физическа 
електроника“, за нуждите на лаборатория „Фи-
зични технологии“ – трима, със срок 2 месеца от 
обнародването в „Държавен вестник“. Справки 
и документи – в канцеларията на института на 
адрес: София 1784, бул. Цариградско шосе № 72, 
тел. 02/875 00 77.
2338

267. – Институтът по електроника „Акад. 
Емил Джаков“ – БАН, София, обявява конкурс 
за академична длъжност главен асистент по про-
фесионално направление 4.1. Физически науки, 
научна специалност „Физика на вълновите про-
цеси“, за нуждите на лаборатория „Лазерна лока-
ция“ – един, със срок 2 месеца от обнародването 
в „Държавен вестник“. Справки и документи – в 
канцеларията на института на адрес: София 1784, 
бул. Цариградско шосе № 72, тел. 02/875 00 77.
2339

80. – Висшето училище по агробизнес и раз-
витие на регионите – Пловдив, обявява следните 
конкурси за: доцент в област на висше образование 
3. Социални, стопански и правни науки, профе-
сионално направление 3.6. Право, научна специ-
алност „Гражданско и семейно право“ – един; 
главен асистент в област на висше образование 
3. Социални, стопански и правни науки, профе-
сионално направление 3.8. Икономика, научна 
специалност „Финанси, парично обръщение, 
кредит и застраховка“ – един, всички със срок 2 
месеца от обнародването в „Държавен вестник“. 
Документи – в ректората на ВУАРР – Пловдив, 
бул. Дунав № 78, стая № 1, тел. 032/960 360.
2447

37. – УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ – ЕАД, 
София, обявява конкурси за: доцент в област на 
висше образование 7. Здравеопазване и спорт 
по професионално направление 7.1. Медицина и 
научна специалност „Педиатрия“ за нуждите на 
Отделение по педиатрия – един; главен асистент 
в област на висше образование 7. Здравеопазва-
не и спорт по професионално направление 7.1. 
Медицина и научна специалност „Педиатрия“ 
за нуждите на Отделение по педиатрия – един; 
главен асистент в област на висше образование 
7. Здравеопазване и спорт по професионално на-
правление 7.1. Медицина и научна специалност 
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„Нервни болести“ за нуждите на Отделение по 
нервни болести – един; главен асистент в област 
на висше образование 7. Здравеопазване и спорт 
по професионално направление 7.1. Медици-
на и научна специалност „Неврохирургия“ за 
нуждите на Клиника по неврохирургия – един; 
главен асистент в област на висше образование 
7. Здравеопазване и спорт по професионално 
направление 7.1. Медицина и научна специал-
ност „Детска хирургия“ за нуждите на Клиника 
по детска хирургия – двама. Срок за подаване 
на документите – 2 месеца от обнародването в 
„Държавен вестник“. Документи: бул. Тотлебен 
№ 21, тел. 9154 400.
2431

20. – Службата по геодезия, картография и 
кадастър – Велико Търново, на основание чл. 46, 
ал. 1 и 2 от ЗКИР съобщава, че са приети кадас-
тралната карта и кадастралният регистър на не-
движимите имоти за землището на с. Самоводене, 
община Велико Търново, които са в службата по 
геодезия, картография и кадастър. В 30-дневен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за-
интересуваните лица могат да направят писмени 
възражения по тях пред Службата по геодезия, 
картография и кадастър – Велико Търново.
2287

30. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
за подробен устройствен план – изменение на 
план за регулация и застрояване на м. Княжево, 
заедно с план-схеми за мрежите и съоръженията 
на техническата инфраструктура в граници: ул. 
Елша, ул. Явор, ул. Къпина, ул. Витошки бор. 
Собствениците на поземлени имоти, включени 
в съсобствени урегулирани поземлени имоти, да 
представят договори по реда на чл. 15, ал. 3 и 5 
и чл. 17 от ЗУТ. При непредставяне на такива 
съсобствените урегулирани поземлени имоти 
следва да бъдат изключени от плана за регула-
ция и застрояване. Проектът е изложен в район 
„Витоша“. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от датата на обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта до общината чрез район 
„Витоша“.
2312

9. – Столичната община на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – изменение на план 
за улична регулация за обект Софийски около-
връстен път от бул. България до АМ „Люлин“ в 
участъка от о.т. 87 (жп линия София – Перник) 
до о.т. 241, заедно с план-схеми за мрежите и 
съоръженията на техническата инфраструктура и 
изменение на плана за регулация на контактните 
територии и прилежащи квартали на местности: 
м. Подлозище – Горна баня – разширение – ра-
йон „Овча купел“, РП на м. Терен, отреден за 
трудовите войски в с. Суходол, и м. Отреждане 
на терен за СГНС – Психоневрологична болни-
ца – район „Красна поляна“, и план за улична 
регулация от о.т. 241 до о.т. 250 (АМ „Люлин“), 
заедно с план-схеми за мрежите и съоръженията 
на техническата инфраструктура и план за регу-
лация на новосъздадени: УПИ І – „техническа 

инфраструктура за корекция на река“, от нов кв. 1, 
и УПИ І – „за хидротехническо съоръжение“, от 
нов кв. 2, м. Бранище, и УПИ І – „техническа 
инфраструктура за корекция на река“, от нов кв. 
1, м. Бачище. Плановете са изложени в райони 
„Овча купел“, „Красна поляна“ и „Люлин“. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок 
от датата на обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересованите лица могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общината чрез райони „Овча купел“, „Красна 
поляна“ и „Люлин“.
2352

1. – Община Белица на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – план за застрояване по отношение на ПИ 
с идентификатор № 03504.229.213 с цел промяна 
предназначението на земеделска земя за незе-
меделски нужди – „Жилищно строителство“. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересованите могат да направят писмени 
възражения, предложения и искания по проекта 
до общинската администрация – гр. Белица, с 
адрес: гр. Белица 2780, ул. Георги Андрейчин № 15.
2356

2. – Община Белица на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – парцелен план за изграждане на освет-
ление в ПИ с идентификатори № 03504.247.2, 
№ 03504.234.948 и № 03504.234.1 по КККР на зем-
лище на гр. Белица. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до общинската администра-
ция – гр. Белица, с адрес: гр. Белица 2780, ул. 
Георги Андрейчин № 15.
2357

3. – Община Белица на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че е изработен проект за подробен устройствен 
план – ПР с цел промяна предназначението на 
УПИ XXVII, кв. 23, от „Озеленяване“ за „Жи-
лищно строителство“. На основание чл. 128, ал. 5 
от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в 
„Държавен вестник“ заинтересованите могат да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта до общинската администра-
ция – гр. Белица, с адрес: гр. Белица 2780, ул. 
Георги Андрейчин № 15.
2358

1. – Община Берковица на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
изменение на ПУП – план за регулация и план 
за застрояване в обхват на ПИ с идентификатор 
03928.66.102, като от този ПИ се образуват 11 
нови УПИ. УПИ ХVІІІ и ХІХ в кв. 16, отредени 
„За жилищно строителство“, УПИ VІІІ, ІХ и Х 
в кв. 17, отредени „За жилищно строителство“. 
Образува се нов кв. 38 с 5 бр. УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV и 
V, отредени за „За жилищно строителство“ и УПИ 
VІ, кв. 38, отреден „За озеленяване“. Проектът 
е изложен в стая 112 на Община Берковица. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“  
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заинтересуваните лица могат да направят писме-
ни възражения и предложения пред общинската 
администрация – Берковица.
2326

1. – Областният управител на област Благо-
евград на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с 
чл. 148, ал. 3, т. 1 и чл. 152 от ЗУТ обявява на за-
интересованите лица, че е издадено Разрешение за 
строеж № РС-052 от 20.03.2019 г. за строителство 
на обект: „Компостираща инсталация за разделно 
събрани зелени и биоразградими отпадъци, ин-
сталация за предварително третиране на битови 
отпадъци и съпътстващата инфраструктура за 
регионална система за управление на отпадъците 
на общините Сандански, Струмяни и Кресна“, 
с подобекти: 1. компостираща инсталация за 
разделно събрани зелени и биоразградими отпа-
дъци; инсталация за предварително третиране на 
смесено събрани битови отпадъци с местонахож-
дение ПИ № 56839.89.12, землище на с. Плоски, 
община Сандански; кантар и поставяеми пави-
лиони за административно-битови нужди към 
инсталациите за компостиране и предварително 
третиране на отпадъците с местонахождение 
ПИ № 65334.210.47, землище на гр. Сандански, 
община Сандански; 2. път за транспортен достъп 
до ПИ № 56839.89.12, землище на с. Плоски, и 
ПИ № 65334.201.47, землище на гр. Сандански, 
с местонахождение ПИ № 65334.210.308, зем-
лище гр. Сандански; 3. кабелна линия 20 kV 
и КТП20/0,4 – 400 kVA с местонахождение: за 
кабелна линия 20 kV: ПИ № 65334.201.650, 
ПИ № 65334.210.308 и ПИ № 65334.210.47; за 
БКТП 20/0,4 – 320 kVA: ПИ № 65334.210.47; 
4. водопроводно отклонение за захранване на ПИ 
№ 56839.89.12 и ПИ № 65334.210.47 с местонахож-
дение ПИ № 65334.210.308 – местен път, землище 
на гр. Сандански. Местоположението на строежа 
е поземлен имот с № 56839.89.12, местност Моги-
лата в землището на с. Плоски и поземлен имот 
с № 65334.210.47, местност Могилата, землище гр. 
Сандански, община Сандански. Съгласно чл. 149, 
ал. 4 от ЗУТ разрешението за строеж подлежи 
на обжалване от заинтересованите лица пред 
Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от обнародването му в „Държавен вестник“ 
чрез Областната администрация – Благоевград.
2373

5. – Община Ботевград на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че със заявление с 
вх. № ПУП-2/2/14.02.2019 г. от „ЧЕЗ Разпределе-
ние България“ е постъпил проект за план-схема 
към подробен устройствен план за „Електрифика-
ция на кв. 184, кв. 185, кв. 186, кв. 187, кв. 188, кв. 
189, кв. 190 по регулационния план на Ботевград“ 
съгласно приложената скица-проект. Проектът е 
изложен в стая 24 в сградата на общината. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
на обявлението заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения 
и искания по проекта за подробен устройствен 
план до общинската администрация.
2379

1. – Община Грамада на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект 
на ПУП – парцеларен план за обект: „Модер-
низация на Път І-1 (Е79) „Видин – Ботевград“, 

участък от км 3+757 до км 61+750 (километраж 
по съществуващ път І-1) ≡ 58+128,47 (километраж 
по проект)“, в землищата на с. Срацимирово и 
гр. Грамада, община Грамада, област Видин. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
заинтересованите лица могат да се запознаят 
с предложения проект в сградата на Община 
Грамада и да направят писмени възражения, 
предложения и искания по проекта до общинската 
администрация.
2308

30. – Община Доспат на основание чл. 25, 
ал. 4  от ЗОС съобщава, че е издадена Заповед 
за отчуждаване № А-156 от 12.03.2019 г. на кмета 
на община Доспат (на основание чл. 25, ал. 2 във 
връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗОС и чл. 205, т. 1 от ЗУТ) 
въз основа на одобрен ПУП – ПП за „Изграждане 
на пешеходна алея до брега на язовир Доспат, 
м. Каркъма, землище на гр. Доспат“, с Решение 
№ 606 от 22.06.2018 г., предвиждащ изграждане 
на обект – публична общинска собственост, за 
задоволяване на неотложна общинска нужда, 
която не може да бъде задоволена по друг начин. 
Площта, предвидена за отчуждаване, попада в 
обхвата на пешеходната алея съгласно израбо-
тения ПУП – ПП и е следната: отчуждаване на 
218 кв. м от имот с идентификатор № 23025.58.17, 
собственост на „Традишънъл Бългериън Пропър-
тис“ – ООД, определената сума за обезщетението 
е в размер 281,22 лв.; отчуждаване на 12 кв. м от 
имот с идентификатор № 23025.58.35, собственост 
на „АДЛ“ – ЕООД, определената сума за обез-
щетение е в размер 15,48 лв.; отчуждаване на 
35 кв. м от имот с идентификатор № 23025.58.18, 
собственост на Салих И. Пържанов, определената 
сума за обезщетение е в размер 45,15 лв. Сумите 
ще бъдат преведени на правоимащите в „Асет 
Банк“ – АД. Заповедта подлежи на обжалване в 
14-дневен срок след обнародването в „Държавен 
вестник“.
2323

4. – Община Елин Пелин на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, 
че е изработен проект за ПУП – план за регу-
лация и застрояване на ПИ с № 000201, 000223, 
000224, 000225, 000226, 000227, 000228, 000229, 
000230, 000231, 000232, 000202, 000203, 000212, 
000219, 000220, 000221, 000222 и части от позем-
лени имоти с № 000200, 000206, 000209 и 000211 
по КВС, намиращи се в землището на с. Нови 
хан, община Елин Пелин, за включването им в 
границата на населеното място с отреждане „За 
жилищни нужди“ със следните устройствени пока-
затели: Н – до 10 м; Пзастр. – до 50%; Кинт. – 1,0; 
Позел. – 40%; начин на застрояване – свободно. 
На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването на обявлението в „Дър-
жавен вестник“ заинтересованите лица мога да 
направят писмени възражения, предложения и 
искания до Община Елин Пелин.
2427

6. – Община Поморие на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за 
подробен устройствен план – парцеларен план за 
определяне на трасе и сервитут на техническата 
инфраструктура за обект: „Външно ел. захранване 
на ПИ № 003174, местност Преводната, землище 
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с. Каменар, община Поморие, подобект: Кабели 0,4 
kV“, и сервитут на електропровода, преминаващи 
през ПИ № 000214 – селскостопански път, общин-
ска публична собственост, с дължина на трасето 
около 117 м. Проектът за ПУП – ПП е изложен в 
сградата на Община Поморие, ул. Солна № 5. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения по 
проекта до Община Поморие в едномесечен срок 
от обнародването в „Държавен вестник“.
2433

56. – Община Рудозем на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица 
внесения за разглеждане и процедиране проект за 
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен 
план (ПП) за имоти извън границите на урбанизи-
раните територии, землище на с. Чепинци, община 
Рудозем, област Смолян, представляващи имоти: 
№ 0.231; № 0.73; № 65.59; № 69.28; № 92.45; № 0.70; 
№ 118.608; № 0.295; № 118.41; № 118.43 по КВС на 
с. Чепинци, община Рудозем, област Смолян, с 
цел учредяване на сервитут – право на прокарване 
на кабел за електрозахранване на обект: „Външ-
но ел. захранване на ГКПП Рудозем – Ксанти“. 
Проектът е изложен за разглеждане в сградата 
на общинската администрация, стая № 13. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на 
настоящото обявление заинтересуваните лица 
могат да направят писмени възражения, пред-
ложения и искания по проекта за ПУП – ПП до 
общинската администрация.
2403

93. – Община Свиленград на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че във връзка с уважени 
възражения е преработен частично проект на 
ПУП – ПУР (подробен устройствен план – план 
за улична регулация) на местност Лозенски път в 
землището на гр. Свиленград в частта, засягаща 
квартали 363, 366, 367, 368, 370 и 371. Проектът 
е изложен в сградата на общината, стая 214. На 
основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен 
срок от обнародване на обявлението в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да напра-
вят писмени възражения, предложения и искания 
по преработената част от проекта до общината.
2258

10. – 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 подземен ел. кабел НН от ТП „ВиК“, 
намиращ се в ПИ 000118 с НТП „пасище, мера“, 
до регулационната граница на с. Калояново, и 
преминаващо през ПИ 000118 с НТП „паси-
ще, мера“ и ПИ 000176 с НТП „полски път“, 
общинска собственост, землище с. Калояново, 
община Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ 
в едномесечен срок от обнародването в „Дър-
жавен вестник“ заинтересованите лица могат 
да направят писмени възражения по проекта до 
общинската администрация.
2332

11. – 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 
трасета на следните проводи: довеждащ водопро-

вод от шахта на съществуващ водопровод в ПИ 
67338.302.173, местност Боговото, до напорен водо-
ем, предвиден за изграждане в ПИ 67338.302.150, 
местност Предела, землище Сливен; хранителен 
водопровод от напорен водоем, предвиден за из-
граждане в ПИ 67338.302.150, местност Предела, 
до урбанизираната територия на СО „Кироолу“, 
землище Сливен; преливно-изпразнителен водо-
провод от напорен водоем, предвиден за изграж-
дане в ПИ 67338.302.150, местност Предела, до 
канавка в ПИ 67338.302.149, местност Предела, 
землище Сливен; ел. кабел ниско напрежение 
от урбанизираната територия на СО „Кироолу“ 
до хлораторна сграда, предвидена за изграждане 
в ПИ 67338.302.150, местност Предела, землище 
Сливен. Трасетата със своя общ сервитут засягат 
следните имоти: ПИ 67338.302.63, НТП „пъти-
ща“, държавна собственост; ПИ 67338.302.64, 
НТП „полски път“, общинска собственост; ПИ 
67338.302.104, НТП „път от републиканската пътна 
мрежа“, държавна собственост; ПИ 67338.302.133, 
местност Боговото, НТП „полски път“, държавна 
собственост; ПИ 67338.302.149, местност Преде-
ла, НТП „полски път“, държавна собственост; 
67338.302.150, местност Предела, НТП „водоем“, 
държавна собственост; ПИ 67338.302.151, местност 
Предела, НТП „широколистна гора“, държавна 
собственост; ПИ 67338.302.152, местност Предела, 
НТП „широколистна гора“, държавна собстве-
ност; ПИ 67338.302.173, местност Боговото, НТП 
„широколистна гора“, държавна собственост, и 
ПИ 67338.439.89, местност Кироолу, НТП „поля-
на“, държавна собственост, всички в землище 
гр. Сливен. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ заинтересованите лица могат да направят 
писмени възражения по проекта до общинската 
администрация.
2333

17. – Община Смядово на основание чл. 128, 
ал. 1 от ЗУТ съобщава на заинтересованите лица 
по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е представен проект 
за изменение на подробен устройствен план – план 
за регулация и застрояване (ПУП – ПРЗ) в обхват: 
урегулиран поземлен имот ХІІІ от кв. 47 и част 
от УПИ І – резервен терен от кв. 45, Смядово, 
община Смядово, област Шумен, като: план за 
регулация: предвижда се ПИ с идентификатори 
67708.307.391 и 67708.307.410 да се урегулират като 
един УПИ ІІ от кв. 45 с отреждане „временна 
площадка за строителни отпадъци“; отпада 
улица от о.т. 205 – о.т. 297 във връзка с чл. 134, 
ал. 2, т. 1 от ЗУТ; план за застрояване: ново-
образуваният УПИ ІІ от кв. 45 се променя от 
„за озеленяване“ в конкретно предназначение на 
имота „терен за временна площадка за строител-
ни отпадъци“, устройствена зона „Техническа за 
строителни отпадъци“, означена като Тсо, със 
следните устройствени нормативи: начин на за-
строяване – свободно „е“; максимална височина 
на застрояване – до 10 м; плътност (процент) на 
застрояване (Пзастр.) – до 70 на сто; интензив-
ност на застрояване (Кинт.) – 1,8; минимална 
озеленена площ (Позел.) – 25 на сто.
2409

3. – Община Търговище на основание чл. 128, 
ал. 1 и 2 във връзка с ал. 12 от ЗУТ съобщава, 
че е изработен проект за подробен устройствен
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план – парцеларен план за обект: „Подземна 
оптична мрежа за електронни съобщения за 
нуждите на „Нетуоркс – България“ – ЕООД, 
на територията на община Търговище – част 
2“, през поземлени имоти в землищата на гр. 
Търговище, с. Стража, с. Руец, с. Овчарово и с. 
Кралево, община Търговище. Информация по 
проекта е поместена на интернет страницата на 
общината: www.targovishte.bg, линк – Общинска 
администрация /обяви и съобщения/, устройство 
на територията/ОБ-ТСУ-26 от 21.03.2019 г. Про-
ектната документация е изложена за разглеждане 
в Община Търговище, стая № 14. На основание 
чл. 128, ал. 5 от ЗУТ заинтересуваните лица могат 
да направят писмени възражения, предложения и 
искания по проекта за подробен устройствен план 
до общинската администрация в едномесечен 
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
2327

2. – Община Хасково на основание чл. 28б, 
ал. 4 от ППЗСПЗЗ съобщава на заинтересуваните 
лица, че е изработен план на новообразуваните 
имоти на земи по § 4 и след. от ПЗРЗСПЗЗ, 
бивши местности Орфей (сега ж.р. Орфей), Изгрев 
(сега част от ж.р. Изгрев), Куба 1 (сега част от 
ж.р. Куба) и местност Халилово-юг. Проектът се 
намира в дирекция „Архитектура, градоустрой-
ство, строителство и инвестиции“ на ул. Михаил 
Минчев № 3, ет. 1, и може да бъде разгледан от 
всички заинтересовани лица. Съгласно чл. 28б, 
ал. 5 от ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обна-
родването на обявлението в „Държавен вестник“ 
заинтересованите лица могат да направят пис-
мени възражения, предложения и искания по 
плановете и придружаващата ги документация 
до кмета на община Хасково.
2380

216. – Община с. Калояново, област Пловдив, 
на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава на 
заинтересуваните лица, че е изработен проект за 
ПУП – парцеларен план за обект: „Проект улично 
осветление път Дълго поле – Гара Калояново в 
землището на с. Дълго поле, община Калояново, 
област Пловдив“, преминаващо през имотите 
(общинска собственост), засегнати от трасето 
на УО кабел 1 kV от съществуващ стълб на ТП 
МТС и кабел 1 kV от съществуващ стълб на ТП3 
до нова мрежа УО и УО. Проектът е изложен за 
разглеждане в сградата на Община Калояново, 
стая № 10. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в 
едномесечен срок от обнародването на обявле-
нието в „Държавен вестник“ заинтересуваните 
лица могат да направят писмени възражения, 
предложения и искания до Община Калояново.
2293

21. – Община с. Ружинци, област Видин, на 
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е 
изработен проект на ПУП – парцеларен план 
за обект: „Модернизация на път І-1 (Е79) „Ви-
дин – Ботевград“, участък от км 3+757 до км 61+750 
(километраж по съществуващ път І-1)≡58+128,47 
(километраж по проект)“. На основание чл. 128, 
ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародва-
нето в „Държавен вестник“ заинтересуваните 
лица могат да се запознаят с предложения проект 
в сградата на Община Ружинци и да направят 
писмени възражения, предложения и искания по 
проекта до общинската администрация.
2432

СЪДИЛИЩА

Административният съд – Благоевград, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, 
че по протест на прокурор при Окръжна про-
куратура – Благоевград, с който са оспорени 
разпоредбите на чл. 31, ал. 1, изр. 2-ро и т. 1-ва, 
предл. последно, в частта относно „други обсто-
ятелства от извънреден характер“ и на чл. 38, 
ал. 8, изр. 2-ро – „Когато плащането не се извър-
ши в определения срок, заповедта се отменя от 
кмета на общината и преписката за продажба се 
прекратява“ от Наредбата за реда и условията за 
установяване на жилищни нужди на граждани, 
ползване и управление на общински жилища на 
територията на община Благоевград, приета от 
Общинския съвет – Благоевград, е образувано 
адм. д. № 221/2019 г. по описа на Администра-
тивния съд – Благоевград, което е насрочено 
за разглеждане в открито съдебно заседание на 
10.05.2019 г. от 10,45 ч.
2300

Административният съд – Бургас, на основа-
ние чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съоб-
щава, че е постъпило оспорване от Окръжната 
прокуратура – Бургас, на чл. 9 и чл. 16, ал. 6 от 
Наредбата за условията и реда за установяване 
на жилищни нужди, настаняване под наем и про-
дажба на общински жилища в община Средец. По 
оспорването е образувано адм. д. № 467/2019 г., 
което е насрочено за разглеждане в открито съ-
дебно заседание на 23.05.2019 г. от 11,10 ч.
2368

Административният съд – Бургас, на основа-
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК 
съобщава, че е постъпил протест от прокурор 
в Окръжна прокуратура – Бургас, с който се 
иска съдът да отмени чл. 46, ал. 2 в частта „или 
упълномощени длъжностни лица от общинска-
та администрация“, чл. 47, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от 
Наредбата за изграждане и опазване на зелената 
система на територията на община Царево. По 
оспорването е образувано адм. д. № 510/2019 г. по 
описа на Административния съд – Бургас, което 
е насрочено за 16.05.2019 г. от 10,30 ч.
2398

Административният съд – Бургас, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
АПК съобщава, че е постъпила жалба от „Рейсър 
Ауто“ – ЕООД, с която се иска съдът да обяви 
за нищожна или да отмени като незаконосъоб-
разна разпоредбата на чл. 53 от Наредбата за 
управление на отпадъците на територията на 
община Средец, приета от Общинския съвет – гр. 
Средец, в частта относно въведеното изискване 
за притежаване на разрешително по чл. 35 и 67 
от ЗУО или на комплексно разрешително по гл. 
VІІ, р. 2 от ЗООС за извършване на дейности 
по събиране и транспортиране на ИУМПС. По 
оспорването е образувано адм. дело № 626/2019 г. 
по описа на Административния съд – Бургас, 
което е насрочено за 16.05.2019 г. от 10 ч.
2428

Административният съд – Варна, ХV състав, 
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че 
е направено оспорване от Диана Велизарова 
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Административният съд – Враца, на основа-
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК 
съобщава, че е постъпил протест от прокурор 
при Окръжната прокуратура – Враца, с който е 
оспорена Наредба № 9 за изграждане и опазване 
на зелената система на територията на общи-
на Борован. По протеста е образувано адм. д. 
№ 231/2019 г., насрочено за 28.05.2019 г. от 10,30 ч. 
2316

Административният съд – Кюстендил, на ос-
нование чл. 181 по препратка от чл. 188 от АПК 
обявява, че е постъпил протест от прокурор при 
Окръжната прокуратура – Кюстендил, срещу 
разпоредбите на чл. 51, ал. 3 в частта относно „…
или упълномощено от него лице“ и чл. 52, ал. 2, 
т. 2 и 3 от Наредбата за изграждане и опазване 
на зелената система на територията на община 
Кочериново, приета с Решение № 106 по протокол 
№ 12 от 28.07.2008 г. По протеста е образувано адм. 
д. № 94/2019 г. по описа на Административния 
съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито 
съдебно заседание на 17.04.2019 г. от 10 ч.
2423

Административният съд – Кюстендил, на 
основание чл. 181 по препратка от чл. 188 от 
АПК обявява, че е депозиран протест от „Рейсър 
Ауто“ – ЕООД, със седалище и адрес на управ-
ление София, срещу разпоредбата на чл. 41, ал. 1 
от Наредбата за управление на отпадъците на 
територията на община Кюстендил, приета с 
Решение № 208 по протокол № 10 от 30.06.2016 г., 
в частта относно въведеното изискване за при-
тежаване на съответно разрешение по чл. 47 от 
ЗУО за извършване на дейности по събиране на 
ИУМПС. Иска се обявяването є за нищожна, до-
колкото общинският съвет е преуредил материя, 
за която няма компетентност. Алтернативно се 
прави искане за отмяната є като незаконосъобраз-
на поради противоречието с нормативен акт от 
по-висока степен. По протеста е образувано адм. 
д. № 103/2019 г. по описа на Административния 
съд – Кюстендил. По делото е насрочено открито 
съдебно заседание на 22.05.2019 г. от 10 ч.
2424

Административният съд – Монтана, на ос-
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК 
съобщава, че е образувано адм. д. № 107/2019 г. по 
протест на прокурор при Окръжната прокурату-
ра – Монтана, срещу разпоредбите на чл. 5, ал. 1 
в частта „български“, чл. 28, ал. 1, чл. 34, ал. 1, 
т. 1, чл. 39, ал. 1, т. 1, чл. 40, т. 2 от Наредбата за 
реда за управление и разпореждане с общински 
жилища, приета с Решение № 99 от протокол № 17 
от 31.03.2005 г. на Общинския съвет – гр. Бой - 
чиновци. Конституирани страни по делото са: 
протестираща страна – прокурор при Окръжната 
прокуратура – Монтана, ответник – Общински-
ят съвет – гр. Бойчиновци, чрез председателя и 
служебно конституирана страна – Окръжната 
прокуратура – Монтана. Административно дело 
№ 107/2019 г. е насрочено за 19.04.2019 г. от 10,15 ч.
2422

Административният съд – Пазарджик, на 
основание чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, 
че е постъпила жалба на ЕТ „Оскар – 999 – Кра-
симир Благоев“, подадена против Наредбата за 
определяне на размера на местните данъци и 
такси на територията на община Пещера, приета 

Алексиева с предмет законосъобразността на 
одобрения с Решение № 2405-10 по протокол № 24 
от 23, 24 и 30.06.2010 г. от заседание на ОбС – гр. 
Варна, ПРЗ на кв. Св. Никола – Варна, в частта 
на плана, засягаща с предвидената по него улица 
от о.т. 499 до о.т. 500 собствения на жалбопода-
телката ПИ с идентификатор 10135.2563.299 по 
КККР на гр. Варна, номер по предходен план 
244=1968, кв. 60, парцел II-99. Поради изтек-
лия още на 3.09.2010 г. срок по чл. 215, ал. 4 
ЗУТ (стара редакция от ДВ, бр. 33 от 2008 г.) 
за обжалването на плана, който на основание 
чл. 129, ал. 1 ЗУТ е съобщен чрез обнародване в 
ДВ, бр. 65 от 2010 г., законосъобразността му в 
оспорената с жалбата част подлежи на преценка 
и произнасяне по делото единствено от гледна 
точка на критериите за нищожност на ИАА. 
Заинтересуваните лица могат да подадат заяв-
ление по чл. 218, ал. 5 ЗУТ за конституирането 
им като ответници по адм.д. № 2250/2018 г. в 
едномесечен срок от деня на обнародване на 
съобщението в „Държавен вестник“.
2362

Административният съд – Варна, на основа-
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК 
съобщава за направено оспорване, образувано 
по протест на прокурор от Районната прокура-
тура – Девня, против чл. 28, ал. 1 и чл. 33 от 
Наредбата за реда и условията за поставяне на 
преместваеми обекти по смисъла на чл. 56 от 
ЗУТ в община Девня, приета с Решение № 564 
по протокол № 46 от 29.01.2019 г. на Общинския 
съвет – гр. Девня. По оспорването е образувано 
адм. д. № 603/2019 г. по описа на Администра-
тивния съд – Варна, ХХІV състав. Делото е 
насрочено за разглеждане в о.с.з. на 9.05.2019 г. 
от 10,30 ч.
2364

Административният съд – Видин, на осно-
вание чл. 189, ал. 1, чл. 191, ал. 2 и чл. 188 във 
връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че 
е постъпило оспорване по протест от заместник-
прокурор в Окръжната прокуратура – Видин, с 
който се оспорват разпоредбите на чл. 32, т. 5 и 
12 от Наредбата за изграждане, стопанисване и 
опазване на озеленените площи и декоративната 
растителност на територията на община Бело-
градчик, както и срещу цялата наредба, приета с 
решение на Общинския съвет – Белоградчик, по 
което е образувано адм. д. № 72/2019 г. по описа 
на Административния съд – Видин, което е на-
срочено за разглеждане на 13.05.2019 г. от 9,30 ч.
2367

Административният съд – Враца, на основа-
ние чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от АПК 
съобщава, че е постъпил протест от прокурор 
при Окръжната прокуратура – Враца, с който е 
оспорена Наредба № 14 за изграждане и опазване 
на зелената система на територията на община 
Козлодуй, приета с Решение № 175 по протокол 
№ 12 от 2.09.2008 г., изм. и доп. с Решение № 87 по 
протокол № 8 от 27.03.2012 г., на ОбС – гр. Козло-
дуй, по който е образувано адм. д. № 222/2019 г. 
по описа на Административния съд – Враца, 
насрочено за 28.05.2019 г. от 10,30 ч.
2315
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от Общинския съвет – гр. Пещера. По жалбата е 
образувано адм. д. № 225 по описа на Админи-
стративния съд – Пазарджик, за 2019 г., насрочено 
за разглеждане в открито съдебно заседание на 
17.04.2019 г. от 10,30 ч.
2361

Административният съд – Пловдив, второ 
отделение, ІІ състав, на основание чл. 181 във 
връзка с чл. 188 от АПК съобщава, че от Ок-
ръжната прокуратура – Пловдив, е постъпило 
оспорване на Наредбата за условията и реда за 
установяване на жилищни нужди на граждани за 
настаняване под наем и продажба на общински 
жилищни имоти в община Асеновград, по което 
е образувано адм. д. № 724/2019 г. по описа на 
Административния съд – Пловдив, със страни: 
оспорващ – Окръжната прокуратура – Пловдив; 
ответник – Общинският съвет – Асеновград. 
Делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 16.05.2019 г. от 9,30 ч.
2318

Административният съд – Пловдив, ХХІХ 
състав, на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, 
ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс 
съобщава, че е постъпило оспорване от Окръж-
ната прокуратура – Пловдив, срещу чл. 7, 17, 31 
и 38 от Наредбата за изграждане, стопанисване и 
опазване на зелената система на територията на 
община Асеновград, приета с Решение № 323 на 
Общинския съвет – Асеновград, взето с протокол 
№ 16 от 10.09.2008 г., по което е образувано адм.д. 
№ 743/2019 г. по описа на Административния 
съд – Пловдив.
2365

Административният съд – Разград, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
Административнопроцесуалния кодекс съобщава, 
че е постъпил протест от прокурор в Окръжната 
прокуратура – Разград, с искане да бъдат отмене-
ни като незаконосъобразни чл. 33, чл. 52, ал. 1, 
т. 2 и 5 и чл. 53 от Наредба № 18 за изграждане 
и опазване на зелената система на територията 
на община Кубрат, приета с Решение № 86 по 
протокол № 7 от 29.04.2008 г. на Общинския 
съвет – гр. Кубрат, по който е образувано адм. 
д. № 78/2019 г. по описа на Административния 
съд – Разград, насрочено за 14.05.2019 г. от 11 ч. 
Всеки, който има правен интерес, може да се 
присъедини към оспорването или да встъпи 
като страна до началото на устните състезания 
при всяко положение на делото съгласно чл. 189, 
ал. 2 от АПК.
2363

Административният съд – Русе, V състав, 
обявява на заинтересованите страни по адм. 
д. № 74/2018 г. – Васил Петров Петров, Мария 
Петкова Сяколова, Елко Зигмунд Хазан, Юли-
ан Елков Хазан, Красимир Стоянов Вангелов, 
Ан-Ирен Жаклин Радева, Дария-Елен Олга 
Джулия, Надина Петрова Радева, Борис Вели-
ков Кърджиев, Тодор Великов Кърджиев, Тома 
Динков Томов, Харетина Мария Паница, че е 
изготвено Решение № 15 от 20.03.2019 г. по адм. 
д. № 74/2018 г. по описа на Административния 
съд – Русе, със следния диспозитив: отменя 
Заповед № ДК-10-СЦР-1 от 26.01.2018 г. на на-
чалника на Регионалната дирекция за нацио-

нален строителен контрол – Северен централен 
район – Русе, с която са отхвърлени жалбите 
им срещу издаденото от главния архитект на 
Община Русе Разрешение за строеж № 407 от 
8.11.2017 г. за строеж „Покриви, съобразени с 
компрометираните конструкции на сгради с 
идентификатори: 63427.2.639.1, 63427.2.639.2 и 
63427.2.639.4 по кадастралната карта на гр. Русе“, 
намиращ се в урегулиран поземлен имот VI-639, 
кв. 89, ЦГЧ по плана на гр. Русе, с администра-
тивен адрес: ул. Александровска № 30; изпраща 
преписката на главния архитект на Община Русе 
за продължаване на административнопроизвод-
ствените действия съгласно дадените указания. 
Решението подлежи на касационно обжалване 
пред Върховния административен съд в 14-дневен 
срок от съобщаването му на страните.
2259

Административният съд – Русе, на основание 
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3 от Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че 
е постъпил протест от прокурор в Окръжната 
прокуратура – Русе, срещу разпоредбите на 
чл. 10 в частта относно думите „малки покрити 
обслужващи обекти (кафенета, сладкарници, 
обекти за забавни игри, за художествени и хоби 
дейности)“, чл. 18, 32, 34 и 38 от Наредба № 18 
за изграждане и опазване на зелената система 
на територията на община Ветово, приета с 
Решение № 187 по протокол № 14 от 8.08.2008 г. 
на Общинския съвет – гр. Ветово, по който е 
образувано адм. дело № 185/2019 г. по описа на 
Административния съд – Русе.
2317

Административният съд – Русе, на основание 
чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 2 и 3 от Адми-
нистративнопроцесуалния кодекс съобщава, че 
е постъпил протест от прокурор в Окръжната 
прокуратура – Русе, срещу разпоредбите на 
чл. 28, ал. 3 в частта „относно упълномощеното 
от него лице“, чл. 29, ал. 2, т. 2 и 11 от Наредба 
№ 20 за изграждане на зелената система на те-
риторията на община Борово, приета с Решение 
№ 51 от 26.03.2008 г. на ОбС – Борово, по който 
е образувано адм. дело № 186/2019 г. по описа 
на Административния съд – Русе.
2425

Административният съд – Сливен, админи-
стративно отделение, призовава Мария Йоанис 
Кирлу с последен адрес Сливен, ул. Славянска, 
бл. 5, ет. 2, ап. 2, сега с неизвестен адрес, да се яви 
в съда на 15.04.2019 г. в 14 ч. като заинтересована 
страна по адм.д. № 49/2019 г., заведено от Анна 
Й. Илиева, Петър Г. Петров. Заинтересованата 
страна да посочи съдебен адрес, в противен слу-
чай делото ще се гледа при условията на чл. 48, 
ал. 2 ГПК.
2420

Административният съд – Сливен, админи-
стративно отделение, призовава Сергиос Кон-
стантинов Асланидис с последен адрес Сливен, 
ул. Славянска, бл. 5, ет. 2, ап. 2, сега с неизвестен 
адрес, да се яви в съда на 15.04.2019 г. в 14 ч. като 
заинтересована страна по адм.д. № 49/2019 г., 
заведено от Анна Й. Илиева, Петър Г. Петров. 
Заинтересованата страна да посочи съдебен ад-
рес, в противен случай делото ще се гледа при 
условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
2421
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Административният съд – Смолян, на осно-
вание чл. 188 от АПК съобщава, че е образувано 
адм. д. № 160/2019 г. по протест на прокурор при 
Окръжната прокуратура – Смолян, срещу Наред-
ба № 14 за изграждане и опазване на зелената 
система на територията на община Мадан, приета 
с Решение № 61 по протокол № 1 от 21.03.2012 г. на 
Общинския съвет – гр. Мадан, в нейната цялост, 
насрочено за 24.04.2019 г. от 13,30 ч.
2366

Административният съд – София област, 
седми състав, на основание чл. 188 във връзка с 
чл. 181, ал. 1 и 2 от АПК съобщава, че в Адми-
нистративния съд – София област, е образувано 
адм. д. № 492/2019 г. по описа на съда със страни: 
оспорващ – Окръжната прокуратура – София, и 
ответник – Общинският съвет – гр. Елин Пелин, 
насрочено за разглеждане на 29.05.2019 г. от 10 ч. 
и по което предмет на оспорване е чл. 31, ал. 1, 2, 
3 и 4 и чл. 32, ал. 5 от Наредбата за управление 
на общинските горски територии в община Елин 
Пелин, приета с Решение№ 221 по протокол № 7 
от 26.04.2012 г. на Общинския съвет – гр. Елин 
Пелин, изменена с Решение № 478 по протокол 
№ 22 от 30.03.2017 г. на същия общински съвет.
2419

Административният съд – София област, на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 
2 от АПК съобщава, че в Административния 
съд – София област, е образувано адм. дело 
№ 364/2019 г. по описа на съда по протест на 
Окръжната прокуратура – София, против Наредба 
№ 5 за изграждане и опазване на зелената сис-
тема на територията на община Годеч, приета с 
Решение № 60 по протокол № 6 от 22.05.2008 г. на 
Общинския съвет – гр. Годеч. Административно 
дело № 364/2019 г. е насрочено за разглеждане в 
открито съдебно заседание на 8.05.2019 г. от 10 ч.
2445

Административният съд – София област, на 
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
АПК съобщава, че в Административния съд – Со-
фия област, е образувано адм. дело № 464/2019 г. 
по описа на съда по протест на Окръжната 
прокуратура – София, с който се оспорва като 
незаконосъобразна и се иска отмяна на Наред-
бата за изграждане, стопанисване и опазване на 
зелената система на община Божурище, приета с 
Решение № 58 по протокол № 10 от заседание на 
Общинския съвет – гр. Божурище, проведено на 
10.07.2008 г. Административно дело № 464/2019 г. 
е насрочено за разглеждане в открито съдебно 
заседание на 29.05.2019 г. от 10 ч.
2446

Административният съд – Хасково, на основа-
ние чл. 188 във връзка с чл. 181 от АПК съобщава, 
че е постъпил протест на прокурор в Окръжната 
прокуратура – Хасково, срещу чл. 15, ал. 3 и 
чл. 28, ал. 3 от Наредбата за реда и условията за 
управление и разпореждане с общинските жилища 
на територията на община Хасково, по който е 
образувано адм. дело № 276/2019 г. по описа на 
Административния съд – Хасково, насрочено за 
5.06.2019 г. от 10 ч.
2335

Административният съд – Хасково, на осно-
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от 
АПК съобщава, че е постъпил протест от про-

курор при Окръжната прокуратура – Хасково, с 
който е направено искане Административният 
съд – Хасково, да отмени изцяло разпоредбите 
на чл. 32, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за управление 
на горските територии, собственост на Община 
Минерални бани, приета с Решение № 109 от 
16.02.2012 г. на Общинския съвет – с. Минерал-
ни бани, е образувано адм. дело № 294/2019 г. 
по описа на Административния съд – Хасково, 
насрочено за 8.05.2019 г. от 10 ч.
2371

Административният съд – Шумен, на основа-
ние чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК 
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при 
Окръжната прокуратура – Шумен, срещу чл. 31, 
36 и 44, както и цялата глава четиринадесета 
от Наредбата за управление на отпадъците на 
територията на община Нови пазар, приета с Ре-
шение № 552 по протокол № 44 от 28.11.2014 г. на 
заседание на Общинския съвет – гр. Нови пазар. 
Въз основа на протеста е образувано адм. дело 
№ 162/2019 г. по описа на Административния 
съд – Шумен, насрочено за 7.05.2019 г. от 9 ч.
2328

Административният съд – Шумен, на осно-
вание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от 
АПК съобщава, че е постъпил протест от про-
курор при Окръжната прокуратура – Шумен, 
срещу чл. 15, 25, 31, 35, 38, чл. 53, предл. първо 
и раздел единадесети от Наредбата за управле-
ние на отпадъците в община Върбица, приета с 
Решение № 4 по протокол № 6 от 2.03.2016 г. на 
Общинския съвет – гр. Върбица. Въз основа на 
протеста е образувано адм. дело № 160/2019 г. 
по описа на Административния съд – Шумен, 
насрочено за 22.04.2019 г. от 9,30 ч.
2329

Административният съд – Шумен, на основа-
ние чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК 
съобщава, че е постъпил протест от прокурор при 
Окръжната прокуратура – Шумен, срещу чл. 11, 
чл. 28, ал. 1, т. 2, чл. 31, чл. 34, ал. 1, чл. 36, 
ал. 1, чл. 40, ал. 1, чл. 41, ал. 1, чл. 42, ал. 1 и 
чл. 45, предл. първо и раздел ХІІ от Наредбата 
за управление на отпадъците на територията на 
община Велики Преслав, приета с Решение № 594 
по протокол № 50 от 18.11.2014 г. на Общинския 
съвет – гр. Велики Преслав. Въз основа на проте-
ста е образувано адм. дело № 163/2019 г. по описа 
на Административния съд – Шумен, насрочено 
за 7.05.2019 г. от 9 ч.
2343

Административният съд – Шумен, на основа-
ние чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 от АПК 
съобщава, че е постъпил протест от прокурор 
при Окръжната прокуратура – Шумен, срещу 
чл. 29, чл. 34, ал. 1, чл. 36, чл. 39, ал. 1, чл. 41 и 
глава петнадесета от Наредбата за управление на 
отпадъците на територията на община Каолино-
во, приета с Решение № 12 по протокол № 3 от 
24.11.2015 г. на Общинския съвет – гр. Каолиново. 
Въз основа на протеста е образувано адм. дело 
№ 166/2019 г. по описа на Административния 
съд – Шумен, насрочено за 7.05.2019 г. от 9 ч.
2344

Варненският районен съд, 50 състав, призовава 
Агапи Норайровна Илиева, родена на 12.06.1980 г. 
в гр. Гюмри, гражданин на Армения, в едномесе-
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чен срок от обнародването в „Държавен вестник“ 
(чл. 48, ал. 1 ГПК) да се яви в деловодството на 
съда за получаване на преписи от исковата мол-
ба, подадена от Илиан Иванов Илиев, по гр. д. 
№ 2964/2019 г. по описа на ВРС, 50 състав. Указва 
на ответницата Агапи Норайровна Илиева, в 
случай че в едномесечния срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ не се яви в деловодството 
на съда за получаване на преписи от исковата 
молба и приложенията, ще и бъде назначен осо-
бен представител на разноски на ищеца. Указва 
на ответницата Агапи Норайровна Илиева, че 
съгласно чл. 40 ГПК страната, която живее или 
замине за повече от един месец в чужбина, е 
длъжна да посочи лице в седалището на съда, 
на което да се връчват съобщенията – съдебен 
адресат, ако няма пълномощник по делото в 
Република България. Същото задължение имат 
и законният представител, попечителят и пълно-
мощникът на страната. Когато лицата по чл. 40, 
ал. 1 ГПК не посочат съдебен адресат, всички 
съобщения се прилагат към делото и се смятат 
за връчени. Съгласно чл. 41 ГПК страната, която 
отсъства повече от един месец от адреса, който 
е съобщила по делото или на който веднъж є е 
връчено съобщение, е длъжна да уведоми съда 
за новия си адрес; същото задължение имат и 
законният представител, попечителят и пълно-
мощникът на страната, а според чл. 41, ал. 2 ГПК 
при неизпълнение на задължението по чл. 41, 
ал. 1 ГПК всички съобщения се прилагат към 
делото и се смятат за връчени.
2084

Пазарджишкият районен съд призовава Ан-
дре Трунш, роден на 6.08.1974 г., гражданин на 
Федерална република Германия, без регистриран 
постоянен и настоящ адрес в Република България, 
да се яви в двуседмичен срок от обнародването 
в „Държавен вестник“ в канцеларията на съда, 
гражданско деловодство, на адрес: Пазарджик, ул. 
Хан Крум № 3, за получаване на препис от искова 
молба с приложенията по гр. д. № 761/2019 г. по 
описа на Районния съд – Пазарджик. В случай 
че ответникът не се яви, за да получи съдебните 
книжа в указания срок, съдът ще му назначи особен 
представител на основание чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2320

Разградският районен съд съобщава на Муста-
фа Хамдиев Бояджисалиев, роден на 29.10.1924 г., 
и Хюсеин Хамдиев Бояджисалиев, роден нa 
l.07.1928 г., и двамата граждани на Република 
Турция, с неизвестен адрес в чужбина, за за-
веденото срещу тях от ищците Иван Георгиев 
Николов и Веселинка Стоянова Николова гр. д. 
№ 196/2019 г. по описа на Районния съд – Разград, 
за право на собственост върху имот в землището 
на Разград, м. Дянковски път І, с идентификатор 
61710.800.6019, като им указва, че в двуседмичен 
срок от обнародването на съобщението в „Дър-
жавен вестник“ следва да се явят, респектив-
но – да изпратят свой упълномощен процесуален 
представител, в деловодството на PC – Разград, 
за връчване (получаване) на исковата молба и 
приложенията към нея.
2319

Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 
86 състав, призовава Ахмед Салих, роден на 
2.01.1975 г. в Република Ливан, без регистрация 
и постоянен адрес в Република България, с не-
известен адрес в чужбина, като ответник по гр.д. 
№ 62093/2018 г. по описа на Софийския районен 
съд, ГО, 86 гр. състав, да се яви в двуседмичен 
срок считано от обнародването на съобщението 
в „Държавен вестник“ в съда за получаване на 
съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба 
и приложенията към нея, предявена от Весела 
Здравкова Димитрова, както и да посочи съдебен 
адрес в страната. При неявяване книжата ще се 
смятат за редовно връчени и на ответника ще 
бъде назначен особен представител на основание 
чл. 48, ал. 2 ГПК.
2454

Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 158 
състав, призовава Мохсин Хасан Алван, роден на 
16.08.1955 г. в гр. Багдад, Ирак, без регистрация 
и постоянен адрес в Република България, с не-
известен адрес в чужбина, като ответник по гр.д. 
№ 44418/2018 г. по описа на Софийския районен 
съд, ГО, 158 гр. състав, да се яви в двуседмичен 
срок считано от обнародването на съобщението 
в „Държавен вестник“ в съда за получаване на 
съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата молба 
и приложенията към нея, предявена от Румяна 
Иванова Алван, както и да посочи съдебен ад-
рес в страната. При неявяване книжата ще се 
смятат за редовно връчени и на ответника ще 
бъде назначен особен представител на основание 
чл. 48, ал. 2 ГПК.
2455

Софийският районен съд, 92 състав, призо-
вава Мухаммад Аяз, роден на 13.03.1992 г., без 
регистриран постоянен и настоящ адрес в Репуб-  
лика България, в качеството на ответник по 
гр.д. № 4586/2019 г. по описа на СРС, ІІІ ГО, 92 
състав, образувано по предявен от Генка Стефа-
нова Спасова от София, ж.к. Ботунец 2, бл. 16, 
вх. Г, ап. 68, иск с правно основание чл. 49, ал. 1 
от СК за прекратяване на сключения между тях 
граждански брак поради настъпило дълбоко и 
непоправимо разстройство, като същият в дву-
седмичен срок от обнародването в „Държавен 
вестник“ следва да се яви в канцеларията на 
СРС, ІІІ ГО, за връчване на книжата по делото. 
Ответникът следва да посочи съдебен адресат в 
страната, в противен случай делото ще се гледа 
при условията на чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2456

Районният съд – гр. Средец, призовава Бени 
Мариус Окхолм, гражданин на Дания, с неизвес-
тен адрес, като ответник по гр.д. № 664/2018 г. 
по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване 
и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със 
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген. 
Владимир Вазов № 3, да се яви в канцеларията 
на деловодството в двуседмичен срок от обнарод-
ването на съобщението в „Държавен вестник“, 
за да получи препис от исковата молба и при-
ложенията към нея. При неявяване книжата ще 
се смятат за редовно връчени и на ответника ще 
бъде назначен особен представител на основание 
чл. 48, ал. 2 от ГПК.
2369
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Районният съд – гр. Средец, призовава Соня 
Фром, гражданка на Дания, с неизвестен адрес, 
като ответница по гр.д. № 664/2018 г. по описа 
на съда, заведено от „Водоснабдяване и канали-
зация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със седалище и 
адрес на управление Бургас, ул. Ген. Владимир 
Вазов № 3, да се яви в канцеларията на деловод-
ството в двуседмичен срок от обнародването на 
съобщението в „Държавен вестник“, за да получи 
препис от исковата молба и приложенията към 
нея. При неявяване книжата ще се смятат за 
редовно връчени и на ответницата ще бъде на-
значен особен представител на основание чл. 48, 
ал. 2 от ГПК.
2370

Видинският окръжен съд, гражданско отделе-
ние, на основание чл. 74, ал. 1 и 2 от ЗОПДНПИ 
обявява, че е образувано гр.д. № 71/2018 г. по описа 
на ВОС по мотивирано искане на Комисията за 
противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество – София, 
против  Дияна Тодорова Стругарева с постоянен 
адрес: Видин, ул. Цар Симеон Велики № 115, ет. 
3, ап. 6, Венелин Борисов Стругарев с постоянен 
адрес: Видин, ул. Цар Симеон Велики № 115, ет. 
3, ап. 6, и „ВС Ауто“ – ЕООД, ЕИК 202626738, 
със седалище и адрес на управление: Видин, ул. 
Антон Страшимиров № 10, ет. 4, ап. 7, предста-
влявано от едноличния собственик на капитала 
Венелин Борисов Стругарев, с цена на иска 
398 041,78 лв. и същото е насрочено за първо от-
крито заседание на 20.09.2019 г. от 10,30 ч., като се 
иска на основание чл. 74, ал. 1 и 2 от ЗОПДНПИ 
(отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ 
отнемане в полза на държавата на имущество, 
придобито от престъпна дейност, както следва:

От Дияна Тодорова Стругарева на основание 
чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ 
(отм.):

Сумата в размер общо 882,44 лв. по разпла-
щателна сметка в левове IBAN BG 15 TTBB 
94001525493120 в СЖ „Експресбанк“ – АД, с титу-
ляр Дияна Тодорова Стругарева, представляваща 
вноски на каса.

Сумата в размер общо 1473,15 лв. по раз-
плащателна сметка в левове IBAN BG 88 TBIB 
93101011112301 „Ти Би Ай Банк“ – ЕАД, с титуляр 
Дияна Тодорова Стругарева, представляваща 
погасителни вноски по кредит.

Сумата в размер общо 1650 лв. по банкова 
сметка в левове IBAN BG 60 STSA 93000022168942 
в Банка „ДСК“ – ЕАД, с титуляр Дияна Тодоро-
ва Стругарева, представляваща вноски на каса.

Сумата в размер 465,96 лв., картова (кредитна) 
сметка в левове IBAN BG 04 STSA 93000022173248 
в Банка „ДСК“ – ЕАД, с титуляр Дияна Тодоро-
ва Стругарева, представляваща вноски на каса.

Сумата в размер общо 10 015,42 лв. по картова 
(кредитна) сметка EUROLINE AMEX в левове 
в „Юробанк България“ – АД, с титуляр Дияна 
Тодорова Стругарева, представляваща вноски по 
кредитна карта за периода 2009 – 2013 г. 

Сумата в размер общо 17 333 лв. по разпла-
щателна сметка в левове IBAN BG 29 UBBS 

80021035074320 в „ОББ“ – АД, с титуляр Дияна 
Тодорова Стругарева, представляваща вноски 
на каса.

Сумата в размер общо 930,86 лв., разпла-
щателна сметка в левове IBAN BG 29 UBBS 
80021035074320 в „ОББ“ – АД, с титуляр Дияна 
Тодорова Стругарева, представляваща вноски по 
сметката от трети лица.

Сумата в размер общо 1009,15 лв. по картова 
(кредитна) сметка в левове IBAN BG 19 RZBB 
91551098791965 в „Райфайзенбанк България“ – АД, 
с титуляр Дияна Тодорова Стругарева, предста-
вляваща вноски на каса за периода 2009 – 2011 г.

Сумата в размер общо 4343 лв., представляваща 
вноски на каса по банкова сметка в левове IBAN 
BG 63 UNCR 70001521251876 в „УниКредит Бул-
банк“ – АД, с титуляр Дияна Тодорова Стругарева.

Сумата в размер общо 8220,70 лв., представля-
ваща вноски на каса, банкова сметка в левове 
IBAN BG 88 UNCR 70004520908914 в „УниКре-
дит Булбанк“ – АД, с титуляр Дияна Тодорова 
Стругарева. 

Сумата общо в размер 87 615 лв., представля-
ваща вноски на каса по картова сметка в левове 
IBAN BG 67 UNCR 70001520761081 в „УниКредит 
Булбанк“ – АД, с титуляр „ДС Ауто“ – ЕООД, от 
Дияна Тодорова Стругарева.

От Венелин Борисов Стругарев на основание 
чл. 63, ал. 2, т. 4 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ 
(отм.): 

Сумата в размер 2000 лв., представляваща 
левовата равностойност на 2000 дружествени дяла 
на „ВС Ауто“ – ЕООД, ЕИК 202626738.

Сумата общо в размер 4820 лв. по разпла-
щателна сметка в левове IBAN BG 18 TTBB 
94001525696281 в СЖ „Експресбанк“ – АД, с 
титуляр Венелин Борисов Стругарев, предста-
вляваща вноски на каса.

Сумата в размер общо 9026,66 лв. по картова 
(кредитна) сметка EUROLINE AMEX в левове в 
„Юробанк България“ – АД, с титуляр Венелин 
Борисов Стругарев, представляваща вноски по 
кредитна карта за периода 2009 – 2011 г.

Сумата общо в размер 2495,15 лв. по картова 
сметка в левове IBAN BG 51 RZBB 91551098808461 
в „Райфайзенбанк България“ – АД, с титуляр 
Венелин Стругарев, представляваща вноски на 
каса за периода 2009 – 2011 г.

Сумата в размер общо 69 988,51 лв. по банкова 
сметка в левове IBAN BG 59 RZBB 91551098808414 
в „Райфайзенбанк България“ – АД, с титуляр 
Венелин Стругарев, представляваща вноски на 
каса за периода 2009 – 2015 г.

Сумата в размер общо 13 884,90 лв. по раз-
плащателна сметка в левове 800231067842220 в 
„ОББ“ – АД, с титуляр Венелин Борисов Струга-
рев, представляваща вноски на каса от титуляря.

Сумата в размер 87,88 лв., представляващи 
левовата равностойност на 45,10 евро вноски на 
каса по банкова сметка в евро: IBAN BG 71 UNCR 
70004521295377 в „УниКредит Булбанк“ – АД, с 
титуляр Венелин Борисов Стругарев.

Сумата в размер 5000 лв., представляваща 
вноска от трето лице, по разплащателна сметка 
в левове IBAN BG 13 UNCR 70004521422327 в 
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„УниКредит Булбанк“ – АД, с титуляр Венелин 
Борисов Стругарев.

Сумата в размер общо 79 000 лв., предста-
вляваща възстановена от „ВС Ауто“ – ЕООД, 
допълнителна вноска на Венелин Стругарев за 
периода 2013 – 2014 г.

От Дияна Тодорова Стругарева и Венелин Борисов 
Стругарев на основание чл. 72 във връзка с чл. 63, 
ал. 2, т. 2 и чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):

Сумата в размер 4200 лв., представляваща па-
зарната стойност към датата на отчуждаването на 
лек автомобил рег. № ВН 0539 ВС, марка „БМВ“, 
модел „529 ТДС“, рама № WBADF71070BS60422. 
Пазарна стойност към 11.11.2010 г. – 4200 лв.

Сумата в размер 4800 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчужда-
ване на лек автомобил с рег. № ВН 5087 ВР, 
марка „Мицубиши“, модел „Паджеро“, рама 
№ JMB0NV260VJ005564. Пазарна стойност към 
31.10.2017 г. – 4800 лв.

Сумата в размер 5900 лв., представляваща 
пазарната стойност към датата на отчуждава-
нето на лек автомобил с рег. ДК № ВН 2638 
ВХ, марка „Ситроен“, модел „С4 Пикасо“, рама 
№ VF7UA9HZC45071474. Пазарна стойност към 
16.11.2015 г. – 5900 лв.

От Дияна Тодорова Стругарева и Венелин Бо-
рисов Стругарев на основание чл. 63, ал. 2, т. 2 във 
връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.):

Лек автомобил с рег. № ВН 3393 ВР, марка „Ситро-
ен“, модел „Ксара“, рама № VF7N6DHYF36472382. 
Пазарна стойност към настоящия момент – 1800 лв.

Ремарке за лек автомобил с рег. № ВН 4949 
ЕР, марка „Умбра“, модел „Риморчи“, рама 
№ ZDEUR1M5B00001448. Пазарна стойност към 
настоящия момент – 2400 лв.

Мотопед с рег. ДК № ВН 0795 М, марка „Пежо“, 
модел „Джетфорс“, рама № VGAA1AABA00061621. 
Пазарна стойност към настоящия момент – 1700 лв.

От „ВС Ауто“ – ЕООД, с ЕИК 202626738, 
на основание чл. 66, ал. 2 във връзка с чл. 62 от 
ЗОПДНПИ (отм.):

Сумата в размер общо 57 000 лв., предста-
вляваща невъзстановена допълнителна вноска 
на собственика – Венелин Стругарев, за периода 
2013 – 2014 г., подлежи на отнемане в полза на 
държавата от „ВС Ауто“ – ЕООД, с ЕИК 202626738.

Указва на третите заинтересовани лица, пре-
тендиращи самостоятелни права върху имуще-
ството – предмет на отнемане в настоящия про-
цес, че могат да встъпят в делото, като предявят 
своите претенции пред Видинския окръжен съд 
не по-късно от 2 месеца от датата на обнародване 
на обявлението в „Държавен вестник“.
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Габровският окръжен съд обявява, че е об-
разувано гр.д. № 25/2019 г. със страни: Коми-
сията за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество, 
БУЛСТАТ 129010997, чрез председателя Пламен 
Георгиев Димитров, с адрес за призоваване 
Велико Търново, пл. Център № 2, сграда на 
областния управител, ет. 2, стая 211А, против: 
Кирил Коев Белчев с постоянен адрес и насто-
ящ адрес: Габрово, ул. Станционна № 3, ет. 5, 

ап. 1, и Надежда Ивановна Белчева с постоянен 
и настоящ адрес: София, район „Изгрев“, ж.к. 
Дианабад № 20, с правно основание чл. 153, ал. 2 
във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ (ДВ, 
бр. 1 от 2019 г.) с искане за отнемане в полза 
на държавата на следното имущество на обща 
стойност 408 831,91 лв., а именно:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 от ЗОПДНПИ от Кирил Коев Белчев:

 – сумата в размер 285 713,31 лв., представля-
ваща получените суми от Кирил Коев Белчев 
от неосчетоводените и неотчетени продажби в 
обект – бетонов възел на „Булстрой – СМК“ – АД, 
намиращ се на ул. Индустриална в Габрово в 
размер 1/2 от 630 916,44 лв.;

 – сумата в размер 30 517,36 лв., представля-
ваща върнат заем от „Булстрой – СМК“ – АД, 
на Кирил Коев Белчев;

 – сумата в размер 5000 лв., представляваща 
разликата между получен превод по банкова 
сметка с IBAN BG07RZBB91551048929913, от-
крита в „Райфайзенбанк (България)“ – ЕАД, с 
титуляр Кирил Коев Белчев в размер 25 000 лв. 
с наредител „Булстрой 99“ – АД, и основание „по 
фактури за цимент“ и нареден превод с получател 
„Булстрой – СМК“ – АД, в размер 20 000 лв. с 
основание „възстанов. превод от 13.03.12“;

 – сумата в размер 3995 лв., представляваща 
направените вноски от Кирил Белчев в размер 
1000 лв. за 2009 г. и 2995 лв. за 2016 г. по банкова 
сметка с IBAN BG93STSA93000017175176, открита 
в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Кирил Коев 
Белчев;

 – сумата в размер 340 лв., представляваща 
направена вноска от трето лице без основание по 
банкова сметка с IBAN BG93STSA93000017175176, 
открита в „Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Кирил 
Коев Белчев.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 2 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Кирил Коев Белчев 
и Надежда Ивановна Белчева:

 – сумата в размер 22 000 лв., представляваща 
пазарната стойност на недвижимите имоти към 
датата на отчуждаването им. 

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 и 4 във връзка 
с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Кирил Коев Белчев и 
Надежда Ивановна Белчева:

 – сумата в размер 60 720,34 лв., представлява-
ща направени вноски от Кирил Белчев в размер 
3400 лв., направени вноски и преведени средства 
от Надежда Белчева – 31 929,94 лв., и направени 
вноски и преведени средства от трети лица без 
установено основание – 25 390,40 лв. по банко-
ва сметка с IBAN BG91FINV915010BGN0D5HC, 
открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, 
с титуляр Надежда Ивановна Белчева.

На основание чл. 142, ал. 2, т. 4 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Надежда Ивановна Белчева:

 – сумата в размер 545,90 лв., представляваща 
направени вноски от Надежда Белчева по бан-
кова сметка с IBAN BG94FINV915010EUR0I3DR, 
открита в „Първа инвестиционна банка“ – АД, с 
титуляр Надежда Ивановна Белчева.
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Заинтересованите лица могат да предявят 
своите претенции върху имуществото до първото 
заседание за разглеждане на делото.

Първото съдебно заседание по делото е на-
срочено за 17.09.2019 г. от 14 ч.
2336

Габровският окръжен съд обявява, че е об-
разувано гр. д. № 26/2019 г. със страни: Коми-
сията за противодействие на корупцията и за 
отнемане на незаконно придобитото имущество, 
БУЛСТАТ 129010997, чрез председателя Пламен 
Георгиев Димитров, с адрес за призоваване: 
Велико Търново, пл. Център № 2, сграда на 
областния управител, ет. 2, стая 211А, против 
Христина Христова Христова, постоянен адрес: 
Габрово, ул. Св. Климент Охридски № 5, вх. Д, 
ет. 3, ап. 6, с правно основание чл. 153, ал. 2 
във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ (ДВ, 
бр. 1 от 2019 г.) и с искане за отнемане в полза 
на държавата на имущество на обща стойност 
285 713,31 лв., а именно:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Христина Христова 
Христова:

 – сума в размер 285 713,31 лв., представля-
ваща получени суми от неосчетоводените и 
неотчетените продажби в обект – бетонов възел 
на „Булстрой – СМК“ – АД, намиращ се на ул. 
Индустриална в Габрово, в размер 1/2 от 630 
916,44 лв. 

Заинтересованите лица могат да предявят сво-
ите претенции върху имуществото в двумесечен 
срок считано от обнародване на обявлението в 
„Държавен вестник“. 

Първото съдебно заседание по делото е насро-
чено за 19.09.2019 г. от 14 ч.
2426

Габровският окръжен съд обявява, че е обра-
зувано гр. д. № 24/2019 г. със страни: Комисия 
за противодействие на корупцията и за отнемане 
на незаконно придобитото имущество, БУЛСТАТ 
129010997, чрез председателя – Пламен Георгиев 
Димитров с адрес за призоваване: Велико Търново, 
пл. Център № 2, сграда на областен управител, 
ет. 2, стая 211А, против Христо Янков Христов с по-
стоянен адрес и настоящ адрес: гр. Трявна, община 
Трявна, област Габрово, ул. Стара планина № 143, 
с правно основание чл. 153, ал. 2 от ЗПКОНПИ 
във връзка с § 5, ал. 2 от ПЗРЗПКОНПИ 
(ДВ, бр. 1 от 2019 г.) и с искане за отнемане в 
полза на държавата на следното имущество на 
обща стойност 104 667 лв., а именно:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Христо Янков Христов: 

Лек автомобил „Мерцедес Е 320ЦДИ“, рег. 
№ ЕВ2858ВА, рама № WDB2102261B158303, дви-
гател № (без номер), дата на първа регистра-
ция – 25.05.2000 г. Пазарната стойност към 
настоящия момент е 3693 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Христо Янков 
Христов: 

 – сума в размер 5000 лв., представляваща 
паричната равностойност на 50 дяла, всеки един 

на стойност от 100 лв., от капитала на „Балкан 
Тим 09“ – ЕООД, ЕИК 200824194; 

 – сума в размер 10 лв., представляваща па-
ричната равностойност на 10 дяла, всеки един 
на стойност от 1 лв., от капитала на „Балкан 
Транс – Ели“ – ЕООД, ЕИК 201921917;

 – сума в размер 5000 лв., представляваща 
стойността на отчуждените дружествени дялове 
от капитала на „Делта Билд“ – ЕООД, ЕИК 
131315333;

 – сума в размер 5000 лв., представляваща 
стойността на отчуждените дружествени дялове 
от капитала на „Евромакс – Кар“ – ЕООД, ЕИК 
103910733;

 – сума в размер 1000 лв., представляваща 
паричната равностойност на 100 дяла, всеки един 
на стойност от 10 лв., от капитала на „Ноу Лимит 
2013“ – ЕООД, ЕИК 202709828; 

 – сума в размер 5000 лв., представляваща 
стойността на отчуждените дружествени дялове от 
капитала на „Синигера“ – ЕООД, ЕИК 107561827;

 – сума в размер 5000 лв., представляваща 
паричната равностойност на 500 дяла, всеки 
един на стойност от 10 лв., от капитала на „Тир 
Василев“ – ЕООД, ЕИК 200539010; 

 – сума в размер 6000 лв., представляваща 
пазарната стойност на отчуждения лек авто-
мобил „Мерцедес Ц 200“, рег. № ЕВ8880АН, 
р ама № WDB20 2 0 2 01A 27272 6 ,  д ви г а т е л 
№ 10296310083633E90, дата на първа регистра-
ция – 23.04.1991 г.;

 – сума в размер 2600 лв., представляваща 
пазарната стойност на отчуждения лек автомо-
бил „Опел Корса 1,4 И“, рег. № ЕВ5909АР, рама 
№ W0L000078S4398186, двигател № X14NZ02CL1691, 
дата на първа регистрация – 21.07.1995 г.;

 – сума в размер 7700 лв., представляваща 
пазарната стойност на отчуждения лек авто-
мобил „Мерцедес С 320“, рег. № ЕВ7245АT, 
р ама № WDB22 0 0 6 51A0 2 0 555 ,  д ви г а т е л 
№ 11294430392738, дата на първа регистра-
ция – 28.01.1999 г.;

 – сума в размер 3520 лв., представляваща 
левовата равностойност на изпратени парични 
преводи чрез системата „Western Union“;

 – сума в размер 158 лв., представляваща 
вноски от титуляря по спестовен влог в левове 
с № 22731746 в „Банка ДСК“ – ЕАД;

 – сума в размер 28 500 лв., представляваща 
вноски от титуляря по спестовен влог в левове 
с IBAN BG28UBBS80024079306915 в „Обединена 
българска банка“ – АД;

 – сума в размер 25 000 лв., представляваща 
върнат на 2.09.2009 г. паричен заем на Драгомир 
Николаев Дамянов;

 – сума в размер 1486 лв., представляваща 
левовата равностойност на получени парични 
преводи от трети лица чрез системата „Western 
Union“.

Заинтересованите лица могат да предявят 
своите претенции върху имуществото до първо-
то заседание за разглеждане на делото, което е 
насрочено за 26.09.2019 г. от 14 ч.
2492
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Разградският окръжен съд на основание чл. 74, 
ал. 2 от ЗОПДНПИ обявява, че е образувано 
гр.д. № 44/2019 г. по предявено на 11.02.2019 г. 
мотивирано искане от Комисията за противодей-
ствие на корупцията и за отнемане на незакон-
но придобитото имущество чрез председателя 
Пламен Георгиев Димитров срещу Станимир 
Мирославов Калев с постоянен адрес и настоящ 
адрес: Разград, ул. Г. С. Раковски № 18А, ет. 2, 
и Мюхтебер Фикретова Калева с постоянен и 
настоящ адрес: с. Ясеновец, община Разград, 
област Разград, ул. Дунав № 25, за отнемане 
в полза на държавата на имущество на обща 
стойност 484 561,64 лв., формирана като сбор 
от следните компоненти:

На основание чл. 142, ал. 2, т. 1 във връзка с 
чл. 141 от ЗПКОНПИ от Станимир Мирославов 
Калев:

лек а втомобил „БМВ 525 ТДС“, рег. 
№ Р9503АМ, рама № WBAHA91050BL48428, 
двигател № 33787698256Т1, дата на първа регис-
трация – 4.05.1993 г.; пазарната стойност към 
настоящия момент е 2200 лв.;

лек автомобил „Рено Еспейс“, рег. № РР 
2226ВА, рама № VF1JK0JDB34793928, двигател 
№ P9XA701W058653, дата на първа регистра-
ция – 31.03.2006 г.; пазарната стойност към 
настоящия момент е 6300 лв.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Станимир Ми-
рославов Калев:

сума в размер 5000 лв., представляваща 
стойността на отчуждените дружествени дя-
лове от капитала на „Дер Профит“ – ЕООД 
(предишно наименование „Бурджу“ – ЕООД), 
с ЕИК 200749973;

сума в размер 1250 евро с левова равностойност 
2445 лв., представляваща паричната равностой-
ност на дружествените дялове от капитала на 
търговско дружество „VOF BUL – EXPORT“ („Бул 
Експорт“), регистрирано в Кралство Белгия с 
фирмен номер ВЕ0842676117;

сума в размер 24 000 лв., представляваща 
пазарната стойност на отчуждения недвижим 
имот – урегулиран поземлен имот в с. Ясеновец, 
област Разград, ул. Вежен № 20, съставляващ по 
одобрения със Заповед № 1096 от 2008 г. план 
на селото УПИ X-376 в кв. 79 с площ: урегули-
ран от 1964 кв. м и неурегулиран от 1876 кв. м;

сума в размер 61 000 лв., представляваща 
пазарната стойност на отчуждения недвижим 
имот – поземлен имот – дворно място, пред-
ставляващо парцел IV в кв. 51 по плана на 
с. Ясеновец, община Разград, с администра-
тивен адрес: ул. Трети март № 14, с площ 995 
кв. м, заедно с построената в него едноетажна 
жилищна сграда, представляваща търговски 
обект: кафе-аперитив и магазин за хранителни 
стоки, със застроена площ 97,24 кв. м;

сума в размер 9800 лв., представляваща па-
зарната стойност на отчуждения лек автомобил 
„Фолксваген Шаран“, рег. № РР0527ВА;

сума в размер 12 500 лв., представляваща па-
зарната стойност на отчуждения лек автомобил 
„Мерцедес Е320 ЦДИ“, рег. № РР2228ВА;

сума в размер 36 500 лв., представляваща па-
зарната стойност на отчуждения лек автомобил 
„БМВ 730 Д“, рег. № РР8154ВС.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 1 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Станимир Ми-
рославов Калев:

сума в общ размер 190 171,67 лв., представля-
ваща получена неследваща се парична сума – не-
правомерно възстановен ДДС, чрез актове за 
прихващане и възстановяване;

сума в общ размер 20 554,62 евро с левова рав-
ностойност 40 201,34 лв., представляваща погаси-
телни вноски по ипотечен кредит по разплащател-
на сметка в евро с IBAN BG80UBBS80021411672410 
в „Обединена българска банка“ – АД;

сума в общ размер 110 лв., представляваща 
вноска по безсрочен влог в левове с IBAN BG 
10 IABG7 4604000345000 в „Интернешънъл Асет 
Банк“ – АД;

сума в общ размер 10 859,49 лв., предста-
вляваща получени преводи от трети лица по 
картова сметка в левове по издадена дебитна 
карта „Виза“ с IBAN BG54RZBB91554030096803 
в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД;

сума в размер 30 евро с левова равностойност 
59 лв., представляваща вноска по разплащателна 
сметка в евро с IBAN BG04RZBB91551430096802 
в „Райфайзенбанк България“ – ЕАД;

сума в общ размер 1400 евро с левова рав-
ностойност 2738 лв., представляваща получени 
преводи от трети лица по разплащателна сметка 
в евро с IBAN BG04RZBB91551430096802 в „Рай-
файзенбанк България“ – ЕАД;

сума в общ размер 759,35 лв., представляваща 
погасителни вноски по кредит по разплащателна 
сметка в левове с IBAN BG77 BPBI 7949 1070 
4145 03 в „Юробанк България“ – АД;

сума в общ размер 216,90 лв., представляваща 
погасителни вноски по кредит по разплащателна 
сметка в левове с IBAN BG50 BPBI 7949 1070 
4145 04 в „Юробанк България“ – АД;

сума в размер 683 евро с левова равностойност 
1336 лв., представляваща вноска по разплаща-
телна сметка в евро с IBAN BG16 BPBI 7949 
1470414501 в „Юробанк България“ – АД;

сума в размер 6,10 евро с левова равностойност 
12 лв., представляваща вноска от трето лице по 
разплащателна сметка в евро IBAN BG16 BPBI 
7949 1470414501 в „Юробанк България“ – АД;

сума в общ размер 19 013 лв., представляваща 
левовата равностойност на част от вноски по 
срочен депозит в евро с IBAN BG68 BPBI 7949 
24 70414501, открит в „Юробанк България“ – АД;

сума в общ размер 6270 евро с левова равно-
стойност 12 263 лв., представляваща вноски по 
разплащателна сметка – спестовен влог в евро 
с IBAN BG75 BPBI 7949 44 70414501 в „Юробанк 
България“ – АД;

сума в общ размер 1279,28 лв., представляваща 
погасителни вноски по кредит по разплащател-
на сметка в левове с IBAN BG07 BPBI 7949 104 
70414502;

сума в общ размер 5875 лв., представляваща 
вноски по разплащателна сметка – спестовен 
влог в левове с IBAN BG93 BPBI 7949 40 70414501 
в „Юробанк България“ – АД;
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сума в размер 2000 лв., представляваща вноска 
от трето лице по разплащателна сметка – спес-
товен влог в левове с IBAN BG93 BPBI 7949 40 
70414501 в „Юробанк България“ – АД;

сума в размер 15,27 лв., представляваща из-
платени лихви по разплащателна сметка – спес-
товен влог в левове с IBAN BG93 BPBI 7949 40 
70414501 в „Юробанк България“ – АД;

сума в общ размер 9160,50 лв., представляваща 
вноски по разплащателна сметка в левове с IBAN 
BG34 BPBI 7949 10 70414501, открита в „Юробанк 
България“ – АД;

сума в общ размер 9116,94 лв., представляваща 
вноски по кредитна карта BRS АМЕХ GREEN, 
издадена от „Юробанк България“ – АД;

сума в общ размер 2804,05 лв., представляваща 
вноски по кредитна карта РВ VISA CLASSIC, 
издадена от „Юробанк България“ – АД.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 5 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мюхтебер Фи-
кретова Калева:

сума в размер 3600 лв., представляваща па-
зарната стойност на отчуждения лек автомобил 
„Опел Корса“, рег. № РР8006ВА.

На основание чл. 151 във връзка с чл. 142, ал. 2, 
т. 5 и с чл. 141 от ЗПКОНПИ от Мюхтебер Фи-
кретова Калева:

сума в размер 180 лв., представляваща вноска 
по разплащателна сметка в левове с IBAN BG48 
IORT 80481086118200 в „Инвестбанк“ – АД;

сума в размер 2543 лв., представляваща ле-
вовата равностойност на получени преводи от 
трети лица чрез „Western Union“;

сума в общ размер 7255,25 лв., представля-
ваща вноски по разплащателна сметка в левове 
с IBAN BG42UBBS80021031370820 в „Обединена 
българска банка“ – АД;

сума в общ размер 3177,60 лв., представляваща 
вноски по кредитна карта Mastercard Standard, 
издадена от „Обединена българска банка“ – АД;

сума в общ размер 70 лв., представляваща 
вноски по разплащателна сметка в левове с 
IBAN BG07 BPBI 7949 10 70488901 в „Юробанк 
България“ – АД.

Делото е насрочено за разглеждане в открито 
съдебно заседание на 4.09.2019 г. от 11,30 ч. в 
Окръжния съд – Разград, пл. Независимост № 1. 
Указва на заинтересованите лица, че могат да 
предявят своите претенции върху посоченото 
имущество, както и датата, за която се насрочва 
първото заседание по делото, чрез предявяване 
на иск в двумесечен срок от обнародване на 
обявлението в „Държавен вестник“.
2507

Русенският окръжен съд на основание чл. 76, 
ал. 1 от ЗОПДНПИ (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 
от ПЗРЗПКОНПИ обявява, че е образувано гр. 
д. № 685/2018 г. по искова молба с вх. № 10804 
от 15.10.2018 г. от Комисията за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно при-
добитото имущество срещу Люцкан Георгиев 
Люцканов, с постоянен и настоящ адрес: гр. 
Ветово, област Русе, ул. Мадара № 47, и Радка 
Димитрова Тодорова с постоянен и настоящ ад-
рес: гр. Ветово, област Русе, ул. Мадара № 47, с 
което на основание чл. 74, ал. 2 от ЗОПДНПИ 

(отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от ПЗРЗПКОНПИ 
и Решение № 829 от 12.10.2018 г. на КПКОНПИ 
е предявено искане да бъде постановено решение 
за отнемане в полза на държавата на незаконно 
придобито имущество на стойност 74 509,31 лв., 
както следва:

На основание чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 
от ЗОПДНПИ (отм.) от Люцкан Георгиев Люцканов:

 – Сумата в размер 100 лв., представляваща 
превод към трети лица чрез системата „Western 
Union“, наредена от „Юробанк България“ – АД.

На основание чл. 63, ал. 2, т. 5 във връзка с 
чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Радка Димитрова 
Тодорова:

 – Недвижим имот: дворно място в гр. Ветово, 
област Русе, представляващо УПИ XIV-1440 в кв. 
114 по плана на гр. Ветово, целият с площ 480 кв. 
м, заедно с построените в него жилищна сграда 
135 кв. м и стопанска постройка, заедно с всички 
подобрения в имота (гараж, постройка, трайни 
насаждения и др.) при граници: улица, имот пл. 
№ 1441, УПИ XI-1440 и УПИ VIII-1440, придобит 
с нотариален акт за покупко-продажба № 159, 
том I, рег. № 1729, дело № 117 от 2.10.2014 г. по 
описа на нотариус Жанета Георгиева с район 
на действие PC – Русе. Пазарната стойност към 
настоящия момент е 26 000 лв.

 – Недвижим имот: дворно място в гр. Ветово, 
област Русе, ул. Мадара № 45, представляващо 
УПИ VIII-1440 в кв. 114 по плана на гр. Ветово, 
ЕКАТТЕ 10803, при граници: улица, имот 1438, 
УПИ XI-1440, УПИ XIV-1440, целият с площ 
370 кв. м, заедно с построената в него жилищна 
сграда 77 кв. м, заедно с всички подобрения и 
трайни насаждения в имота, придобит с нотариа-
лен акт за покупко-продажба № 19, том VII, рег. 
№ 10515, дело № 992 от 3.11.2016 г. по описа на 
нотариус Адриана Филчева с район на действие 
PC – Русе. Пазарната стойност към настоящия 
момент е 12 000 лв.

 – Товарен автомобил марка „Рено“, мо-
дел „Мас т ер“,  с р ег.  № Р1305ВТ, рама 
№ VF1FDBCE520260435, двигател без номер, 
първоначална регистрация от 15.07.1999 г., придо-
бит с договор от 5.01.2016 г. Пазарната стойност 
към настоящия момент е 3800 лв.

 – Сумата в размер 2417 лв., представляваща 
превод от трети лица чрез системата „Western 
Union“, получена в „Юробанк България“ – АД.

 – Сумата в размер 3492,31 лв., представляваща 
погасителните вноски по кредити, отпуснати от 
„БНП Париба Пърсънъл Файненс“ – ЕАД.

На основание чл. 72 във връзка с чл. 63, ал. 2, 
т. 5 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) от Радка 
Димитрова Тодорова:

 – Сумата в размер 3000 лв., представляваща 
паричната равностойност на продадения лек 
автомобил марка „Рено“, модел „Еспейс“, с рег. 
№ Р9770АР, рама № VFJE0E0516510515, двигател 
№ G8T1716C013287.

 – Сумата в размер 2200 лв., представляваща 
паричната равностойност на продадения лек 
автомобил марка „Мазда“, модел „Премаци“, с 
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рег. № Р0478ВН, рама № JMZCP19R201161598, 
двигател без номер.

 – Сумата в размер 16 500 лв., представляваща 
паричната равностойност на продадения лек авто-
мобил марка „Мерцедес“, модел „ЦЛС 320 ЦДИ“, 
с рег. № Р0900ВС, рама № WDD2193221A092216, 
двигател № 64292040225577.

 – Сумата в размер 2000 лв., представляваща 
паричната равностойност на продадения лек 
автомобил марка „Рено“, модел „Меган Сценик“ 
с рег. № Р3774ВТ, рама № VF1JA1F0522281019, 
двигател № С363653.

 – Сумата в размер 3000 лв., представляваща 
паричната равностойност на продадения лек 
автомобил марка „Сеат“, модел „Ибиза“, с рег. 
№ Р8724РВ, рама № VSSZZZ6KZZR751904, дви-
гател № AAU257184.

Делото е насрочено за 4.09.2019 г. от 10,30 ч.
Съдът указва на третите лица, които претен-

дират самостоятелни права върху имуществото, 
че могат да встъпят в делото, като предявят 
съответния иск пред първата инстанция в срок 
до приключване на съдебното дирене в първата 
инстанция.
2457

Ямболският окръжен съд, гражданско от-
деление, III състав, обявява, че на основание 
чл. 74, ал. 1 и 2 от Закона за отнемане в полза 
на държавата на незаконно придобито имущество 
(ЗОПДНПИ) (отм.) във връзка с § 5, ал. 1 от 
ПЗРЗПКОНПИ е образувано гр. д. № 57/2019 г. 
по описа на ЯОС въз основа на постъпила ис-
кова молба от Комисията за противодействие 
на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобитото имущество (КПКОНПИ) срещу: 
Любчо Мирославов Йорданов с постоянен адрес 
и настоящ адрес: Ямбол, ул. Странджа № 97А; 
Недред Османова Йорданова с постоянен и насто-
ящ адрес: Ямбол, ул. Странджа № 97А, и Гюзел 
Любчев Мирославов с постоянен и настоящ адрес: 
Ямбол, ул. Странджа № 97А, за отнемане в полза 
на държавата на имущество на обща стойност 
89 177,18 лв., описано подробно в исковата молба, 
както следва:

1. От Любчо Мирославов Йорданов на основание 
чл. 63, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ 
(отм.) с цена на иска 23 507,18 лв.:

 – сумата в размер 7,18 лв., представляваща 
вноска на каса и начислена лихва върху нея по 
спестовен влог в левове № 18768991, с IBAN 
BG71STSA93000018768991 в „Банка ДСК“ – ЕАД, 
с титуляр Любчо Мирославов Йорданов;

 – сумата в размер 23 500 лв., представляваща 
вноски от трети лица по спестовен влог в левове 
№ 18768991, с IBAN BG71STSA93000018768991 в 
„Банка ДСК“ – ЕАД, с титуляр Любчо Миро-
славов Йорданов.

2. От Любчо Мирославов Йорданов и Недред 
Османова Йорданова на основание чл. 72 във връзка 
с чл. 63, ал. 2, т. 2 и с чл. 62 от ЗОПДНПИ (отм.) 
с цена на иска 8700 лв.:

 – сумата в размер 4500 лв., представля-
ваща равностойността към датата на отчуж-
даване на лек автомобил марка „Мерцедес“, 
модел „Е 320 ЦДИ“, с рег. № У4934АМ, № на 
рама – WDB2100261A987153, № на двигате-

ля – 61396130002070, цвят – светлосив металик, 
дата на първоначална регистрация – 27.09.1999 г., 
отчужден на 22.07.2016 г.;

 – сумата в размер 1800 лв., представляваща 
равностойността към датата на отчуждаване на 
лек автомобил марка „Фолксваген“, модел „Пасат“, 
рег. У5775ВВ, № на рама – WVWZZZ31ZРЕ108109, 
№ на двигателя – АВS358971, цвят – синьозе-
лен металик, дата на първоначална регистра-
ция – 1.01.1993 г., отчужден на 1.07.2015 г.;

 – сумата в размер 2400 лв., представляваща 
равностойността към датата на отчуждаване на лек 
автомобил марка „Форд“, модел „Транзит“, рег. №  
У 9801ВВ, № на рама – WF0HXXGBVHNE36156, 
№ на двигателя – КС67013, цвят – червен, дата на 
първоначална регистрация – 18.09.1992 г., отчуж-
ден на 27.02.2017 г.

3. От Гюзел Любчев Мирославов на основание 
чл. 63, ал. 2, т. 3 във връзка с чл. 62 от ЗОПДНПИ 
(отм.) с цена на иска 56 970 лв.:

 – жилищна сграда – еднофамилна (дву-
етажна), самостоятелен обект с идентификатор 
№ 87374.523.172.1, със застроена площ 83 кв. м, 
намираща се в Ямбол, ул. Странджа № 88;

 – лек автомобил марка „Опел“, модел „Зафира“, 
рег. № У6771АН, № на рама – W0L0АНМ756G114770, 
№ на двигателя – Z19DТ5420871, цвят – светло-
сив металик, дата на първоначална регистра-
ция – 6.06.2006 г., придобит на 27.03.2011 г.

Съгласно определение от 25.03.2019 г. по гр.д. 
№ 57/2019 г. по описа на Ямболския окръжен съд 
съдът определя двумесечен срок считано от дата-
та на обнародване на обявлението в „Държавен 
вестник“, в който заинтересованите лица могат да 
предявят своите претенции върху имуществото, 
предмет на иска, пред Окръжния съд – Ямбол, 
по вече образуваното гр. д. № 57/2019 г.

Гр. д. № 57/2019 г. по описа на Ямболския 
окръжен съд е насрочено за разглеждане в от-
крито съдебно заседание на 12.07.2019 г. от 10 ч. 
в сградата на Окръжния съд – Ямбол, ул. Жорж 
Папазов № 1.
2474

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ

1. – Управителният съвет на Българо-израел-
ската търговско-промишлена палата (БИТПП) на 
основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ и чл. 14, ал. 1 
от устава с Решение на заседание № 30 на УС на  
БИТПП от 14.02.2019 г. свиква редовно общо събра-
ние на 28.05.2019 г. в 12 ч. в сградата на Българската 
търговско-промишлена палата (БТПП), София, 
ул. Искър № 9, зала А, при следния дневен ред: 1. 
отчетен доклад на УС на БИТПП за 2016 – 2018 г.; 
2. доклад на контролната комисия за 2016 – 2018 г.; 
3. приемане на решения по отчетния доклад и 
доклада на контролната комисия; 4. изменения 
и допълнения на устава на БИТПП; 5. избор на 
управителен съвет и контролна комисия; 6. раз-
ни. При липса на кворум на основание чл. 27 от 
ЗЮЛНЦ и чл. 15, ал. 1 от устава общото събрание 
ще започне в 13 ч. на посочените място и дата и 
ще се проведе при същия дневен ред независимо 
от броя на присъстващите членове.
2360
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5. – Управителният съвет на сдружение „Ром-
ски център за младежки дейности „Романо терни-
пе“ – София, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ 
и чл. 20, ал. 1 от устава свиква общо събрание на 
членовете на сдружението на 20.06.2019 г. в 10 ч. 
в офиса на сдружението в София, кв. Свобода, 
бл. 14, вх. Б, ап. 24, при следния дневен ред: 1. 
отчет за дейността на сдружението през 2015, 2016, 
2017 и 2018 г.; 2. освобождаване от отговорност на 
членовете на управителния съвет на сдружението 
за дейността им до 31.05.2019 г.; 3. освобождава-
не на председателя и членове на управителния 
съвет; 4. напускане на членове на сдружението 
и приемане на нови членове; 5. избор на нови 
членове и председател на управителния съвет; 6. 
изменения и допълнения в устава на сдружение-
то. При липса на кворум на основание чл. 27 от 
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 
11 ч. на същото място. 
2436

3. – Управителният съвет на сдружение 
„Център за младежки дейности – Надежда“ 
(ЦМДН) – София, на основание чл. 26, ал. 1 от 
ЗЮЛНЦ и чл. 20, ал. 1 от устава на ЦМДН свик-
ва общо събрание на членовете на сдружението 
на 23.06.2019 г. в 10 ч. в офиса на сдружението 
в София, ж.к. Свобода, ул. Дилянка № 20, офис 
17, при следния дневен ред: 1. отчет за дейността 
на сдружението през 2015, 2016, 2017 и 2018 г.; 2. 
освобождаване от отговорност на членовете на 
управителния съвет на сдружението за дейността 
им до 30.04.2019 г.; 3. освобождаване на предсе-
дателя и членове на управителния съвет и избор 
на тяхно място на нови членове и председател 
на управителния съвет; 4. напускане на членове 
на сдружението и приемане на нови такива; 5. 
промяна на устава на сдружение ЦМДН. При 
липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ 
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч. на 
същото място.
2435

1. – Управителният съвет на Кикбокс клуб 
„Скаптопара“ – Благоевград, свиква общо отчет-
но-изборно събрание на 18.05.2019 г. в 12,30 ч. в 
Благоевград, пл. Георги Измирлиев № 5, партер, 
в офиса на Кикбокс клуб „Скаптопара“ – Благо-
евград, при следния дневен ред: 1. финансов отчет 
на Кикбокс клуб „Скаптопара“ – Благоевград, 
за 2018 г.; 2. отчет за спортно-състезателната 
дейност на клуба за 2018 г.; 3. промяна на устава 
на Кикбокс клуб „Скаптопара“ – Благоевград; 4. 
избор на нов управителен съвет на клуба.
2438

1. – Съветът на настоятелите на сдружение 
„Училищно настоятелство на ІІІ ПМГ „Акад. М. 
Попов“ – Варна, на основание чл. 22 от устава 
на сдружението и чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно 
общо събрание на сдружението на 15.05.2019 г. в 
18 ч. в сградата на ІІІ ПМГ „Акад. М. Попов“ с 
адрес – Варна, бул. Владислав Варненчик № 80, 
при следния дневен ред: 1. приемане на годишен 
отчет и доклад за дейността на сдружението за 
2017 г.; 2. приемане на годишен отчет и доклад за 
дейността на сдружението за 2018 г.; 3. освобожда-
ване на стари и избор на нови членове; 4. разни.
2440

34. – Управителният съвет на сдружение с 
нестопанска цел „Студентски спортен клуб Иконо-
мически университет – Варна“ на основание чл. 26  
от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 16.05.2019 г. 
в 13 ч. във Варна, бул. Княз Борис I № 77, зала 
205 на Икономическия университет – Варна, при 
следния дневен ред: 1. приемане на годишния 
финансов отчет на „Студентски спортен клуб 
ИУ – Варна“ за 2018 г.; 2. приемане на доклада за 
дейността на „Студентски спортен клуб ИУ – Ва-
рна“ за 2018 г. При липсва на кворум на основание 
чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се отложи с 
един час и ще се проведе на същото място и при 
същия дневен ред колкото и членове да се явят.
2437

3. – Управителният съвет на Конно-спортен 
клуб „Хан Кубрат“ – Варна, на основание чл. 26 
от ЗЮЛНЦ свиква годишно отчетно-изборно 
събрание на 1.06.2019 г. в 10 ч. във Варна, Конна 
база „Виница“, при следния дневен ред: 1. отчетен 
доклад на управителния съвет за 2017 и 2018 г.; 
2. отчетен доклад на контролния съвет за 2017 
и 2018 г.; 3. избор на нов управителен съвет; 4. 
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 
от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден 
в 11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
2434

12. – Управителният съвет на сдружение „Лов-
но-рибарско дружество „Стрелец“ – гр. Гулянци, 
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква събрание на 
1.06.2019 г. в 10 ч. в салона на Читалище „П. Р. 
Славейков“ – гр. Гулянци, при следния дневен 
ред: 1. доклад за дейността на Ловно-рибарско 
дружество „Стрелец“ – гр. Гулянци, през 2018 г.; 2. 
доклад на КРК и проект за бюджет 2019 г.; 3. избор 
на ръководни органи; 4. избор на представител 
(делегат) в общото събрание на НЛРС – СЛРБ; 
5. разни. При липса на кворум за провеждане 
на събранието на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ то 
ще се проведе същия ден в 11 ч. и при същия 
дневен ред.
2381

39. – Управителният съвет на сдружение „ЛРД 
„Елин Пелин“ – гр. Елин Пелин, на основание 
чл. 26 от ЗЮЛНЦ, чл. 33 от устава на сдружението 
и решение на УС от 16.01.2019 г. свиква отчетно 
общо събрание на сдружението на 18.05.2019 г. 
в 10 ч. в седалището на сдружението – гр. Елин 
Пелин, ул. Никола Вапцаров № 1, бл. 1, вх. 1, ет. 1, 
при следния дневен ред: 1. отчетен доклад за дей-
ността на сдружението за периода 2018 – 2019 г.; 2. 
отчетен доклад от КРК за периода 2018 – 2019 г.; 
3. план на мероприятия за дейността на сдру-
жението за периода 2019 – 2020 г.; 4. финансов 
план на сдружението за периода 2019 – 2020 г.; 
5. определяне на размера на встъпителния и на 
членския внос за 2020 г.; 6. избиране на делегати 
за общото събрание на НЛРС – СЛРБ; 7. раз-
глеждане на жалби от членове на сдружението; 8. 
разни. При липса на кворум на основание чл. 27 
от ЗЮЛНЦ и чл. 33, т. 7 от устава на сдружението 
събранието ще се проведе същия ден в 11 ч., на 
същото място и при същия дневен ред.
2439

1. – Управителният съвет на лекоатлетически 
спортен клуб „Фортуна“, Костинброд, на осно-
вание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
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на членовете на клуба на 30.05.2019 г. в 10 ч. в 
Костинброд, ул. Възход № 23, при следния дневен 
ред: 1. приемане на годишен финансов отчет за 
2018 г.; 2. приемане на годишен доклад за дейността 
на ЛСК за 2018 г.; 3. избор на управителен съвет 
и председател на ЛСК; 4. приемане на промени 
в устава на ЛСК; 5. разни. При липса на кворум 
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще 
се проведе същия ден в 12 ч., на същото място и 
при същия дневен ред.
2448

21. – Управителният съвет на СК „Йоан 
Екзарх Български – Шумен 05“ – Шумен, на 
основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква редовно го-
дишно отчетно събрание на 23.05.2019 г. в 17 ч. в 
Шумен на адреса на управление на сдружението 
при следния дневен ред: 1. приемане на отчета на 
УС за дейността на сдружението през 2018 г.; 2. 
приемане на финансовия отчет на сдружението 
за 2018 г.; 3. даване на съгласие да бъдат пуб-
ликувани годишните финансови отчети за 2017 
и 2018 г., включително в Търговския регистър и 
регистъра на ЮЛНЦ; 4. промени в състава на 
управителния съвет на сдружението; 5. промени 

в устава на сдружението; 6. разни. При липса на 
кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събрани-
ето ще се проведе един час по-късно на същото 
място, при същия дневен ред и ще бъде редовно 
независимо от броя на присъстващите. Всички 
материали, свързани с провеждането на общото 
събрание, са на разположение на членовете на 
сдружението на неговия адрес на управление 
най-късно един месец преди провеждането.
2449

1. – Управителният съвет на Асоциацията 
на свиневъдите в България – Шумен, на осно-
вание чл. 26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание 
на 6.06.2019 г. в 16 ч. във Велико Търново, хотел 
„Янтра Шарлопов“, при следния дневен ред: 1. 
отчет и информация на УС за дейността на АСБ 
за 2018 г.; 2. приемане на финансов отчет за 
2018 г.; 3. приемане на годишния доклад по чл. 40, 
ал. 2 от ЗЮЛНЦ; 4. приемане на нови членове 
на асоциацията; 5. разни. При липса на кворум 
на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще 
се проведе един час по-късно на същото място и 
при същия дневен ред.
2410

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА

Съгласно Заповед № АД-850-05-203 от 27 септември 2018 г. на председателя на Народното събрание 
(ДВ, бр. 81 от 2018 г.):

І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства, 

други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи: 
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.; 
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.; 
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв. и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления: 
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.; 
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.; 
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв. и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите 

се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване на електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация 

на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент 

за „Държавен вестник“ от 1 януари 2019 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест 
месеца – 48 лв.; за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв. 

Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следния адрес на спечелилия обществената поръчка за раз-

пространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2019 г.: 
„Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31, 

тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg. 
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му, са: 

за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 02 939-35-17
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