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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А Р ОД НО С ЪБРА Н И Е
РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на на
роден представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Явор Илиев Гечев к ат о нар оден п р едс т а ви т е л о т
8. многомандатен изборен район – Добрички.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 3 юли 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5327

РЕШЕНИЕ

за избиране на Комисия по образованието
и науката
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 15, ал. 2, т. 12, чл. 18 и 19 от
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
1. Комисията по образованието и науката
се състои от 20 народни представители, от
които 8 от Парламентарната група на ПП
ГЕРБ, 7 от Парламентарната група на Коалиция за България, 3 от Парламентарната
група на „Движение за права и свободи“, 2
от Парламентарната група на партия АТАК А.
2. Избира председател от Парламентарната
група на Коалиция за България и четирима замест ник-п редседат ели – по един о т
Парламентарната група на ПП ГЕРБ, един
от Парламентарната група на Коалиция за
България, един от Парламентарната група
на „Движение за права и свободи“ и един от
Парламентарната група на партия АТАК А,
и членове на комисията, както следва:
Председател: Ваня Чавдарова Добрева.
Заместник-председатели:
1. Милко Петров Багдасаров,
2. А лиосман Ибраим Имамов,
3. Станислав Тодоров Станилов.

Членове:
Валентина Василева Богданова,
Мариана Радева Бояджиева,
Пламен Василев Славов,
Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова,
Хами Ибрахимов Хамиев,
Шендоан Ремзи Халит,
Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис,
Любомир Владимиров Владимиров.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 3 юли 2013 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5343

РЕШЕНИЕ

за избиране на постоянна делегация на Народ
ното събрание в Парламентарната асамблея на
Черноморското икономическо сътрудничество
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
и чл. 35 от Правилника за организацията и
дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Избира постоянна делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на
Черноморското икономическо сътрудничество
в състав от 5 членове, както следва:
– з а П а р л а м е н т а р н ат а г р у п а н а П П
ГЕРБ – един;
– за Парламентарната група на Коалиция
за България – двама;
– за Парламентарната група на „Движение
за права и свободи“ – един;
– за Парламентарната група на партия
АТАК А – един.
2. Избира състав и ръководство на делегацията, както следва:
– Петър Георгиев Кънев – ръководител на
делегацията;
– Рамадан Байрам Аталай – заместникръководител на делегацията;
– Пенко Атанасов Атанасов – ч лен на
делегацията;
– Николай Веселинов Александров – член
на делегацията.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 3 юли 2013 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5347
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РЕШЕНИЕ
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 и чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на
Република България и чл. 34 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
Удължава до 30 септември 2013 г. срока
на дейност на Временната анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и
обстоятелства при ползването на правителствения „Авиоотряд 28“ и въздухоплавателни
средства на Министерството на отбраната в
случаите на ползване не за цели на въоръжените сили за периода август 2009 – март
2013 г., включително да провери кога, по
какви дестинации (в страната и в чужбина),
с каква цел, в какъв състав, с какъв разход
на финансови средства са били ползвани
въздухоплавателните средства на авиоотряда
и Министерството на отбраната.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 3 юли 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5421

РЕШЕНИЕ

за предсрочно прекратяване на мандата на
управителя на Националната здравнооси
гурителна каса Пламен Цеков на основание
чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за здравното
осигуряване
Народното събрание на основание чл. 86
от Конституцията на Република България,
чл. 84, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
и чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за здравното
осигуряване
РЕШИ:
Предсрочно прекратява мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 4 юли 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
5422
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РЕШЕНИЕ

за приемане на Процед у рни прави ла за
издигане на кандидатури, изслушване на
кандидати за избор на управител на Наци
оналната здравноосигурителна каса
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България и § 2 от допълнителните разпоредби на
Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Приема следните Процеду рни правила
за издигане на кандидатури, изслушване на
кандидати и избор на управител на Националната здравноосигурителна каса:
I. Издигане на кандидатури и представяне
на документи на кандидатите за управител
на Националната здравноосигурителна каса.
1. Предложения за кандидати за управител
на Националната здравноосигурителна каса
се правят от парламентарни групи от 4 юли
2013 г. до крайния срок 12,00 ч. на 8 юли
2013 г. чрез деловодството на Народното
събрание до Комисията по здравеопазването,
придружени с писмени мотиви. Към предложенията се прилагат следните документи:
– автобиография;
– копие от диплома за завършено висше
образование;
– документи за допълнителни специализации и квалификации.
2. Предложените кандидати т рябва да
представят и док у менти съгласно чл. 21,
ал. 1 от Закона за здравното осигуряване.
II. Публично оповестяване на докумен
тите.
1. Пр ед ложен и я т а и док у мен т и т е по
т. 1 от раздел „Издигане на кандидатури и
представяне на документи на кандидатите
за управител на Националната здравноосигурителна каса“ се публикуват на интернет
страницата на Комисията по здравеопазването. Публикуват се също името и мотивите
на народния представител, издигнал съответната кандидатура.
2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие
със Закона за защита на личните данни и
Закона за защита на класифицираната информация. Всички данни в документите на
кандидатите за управител на Националната
здравноосигурителна каса, които са лични
данни по смисъла на Закона за защита на
личните данни, се заличават.
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III. Изслушване на предложените канди
дати за управител на Националната здрав
ноосигурителна каса относно управлението
на самата каса.
1. Изслушването се провеж да на открито
заседание на Комисията по здравеопазването
на 9 юли 2013 г. от 15,00 ч.
2. Комисията по здравеопазването изслушва допуснатите кандидати, като поредността
се определя по азбучен ред според личните
им имена по списък, който се съставя след
постъпване на предложенията.
3. Кандидатите се представят от вносител
на предложението – до 3 минути.
4. Ли чно п редставяне на кан ди дата с
възможност за допълване на данни от професионалната му биография и визията му
за управлението на Националната здравноосигурителна каса.
5. Въпроси от страна на народните представители – до 2 минути.
6. Отговор на кандидата след изчерпване
на зададените въпроси – до 10 минути.
7. За изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на
интернет страницата на комисията.
8. Комиси я та изгот вя становище от
изслушването и го внася за обсъж дане и
гласуване от Народното събрание. Към него
се прилага списък на кандидатите, подреден
по азбучен ред според личните им имена.
IV. Избор на управител на Националната
здравноосиг у рителна каса от Народното
събрание.
1. Кандидатите се представят поотделно
и последователно по азбучен ред съгласно
приложен списък според личните имена на
кандидатите от вносител на предложението – до 3 минути.
2. Провеж дат се общи разисквания за
всички кандидатури по реда на Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание.
3. Гласуването се извършва явно чрез
компютризираната система за гласуване.
4. Кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса се подлагат
на гласуване последователно, подредени по
азбучен ред според личните им имена по
приложен списък.
5. Избран е кандидатът, който е получил
на й-м ног о гласове с м нози нс т во повече
от половината от присъстващите народни
представители.
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6. В случай че двама или повече кандидати
имат равен брой гласове, се провежда ново
гласуване между тях при същите условия.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 4 юли 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5423

РЕШЕНИЕ

за даване на съгласие за участието на Репуб
лика България в увеличаването на капитала
на Европейската банка за възстановяване
и развитие
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Дава съгласие за участието на Република
България със 71 130 000 евро в увеличаването на капитала на Европейската банка за
възстановяване и развитие.
Решението е прието от 42-то Народно
събрание на 4 юли 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
5420

П РЕ ЗИ Д Е Н Т
Н А РЕ П У Б Л И К АТА
УК АЗ № 129
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам А лександър Стефанов Шаламанов с медал „За заслуга“ за заслугите
му към Република България в областта на
физическото възпитание и спорта.
Издаден в София на 26 юни 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
5321
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УКАЗ № 134
На основание чл. 25, ал. 6 във връзка с
чл. 25, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Александър Андреев Андреев
за член на Централната избирателна комисия.
Издаден в София на 2 юли 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
5322

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
СПОРАЗУМЕНИЕ

меж д у Министерството на отбраната на
Републ ика България и Министерството на
отбраната на Ислямска република Афга
нистан за безвъзмездно предоставяне на
сглобяеми контейнери за настаняване на
личен състав
(Одобрено с Решение № 276 от 7 май 2013 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 10 юни 2013 г.)
Министерството на отбраната на Република
България и Министерството на отбраната на
Ислямска република Афганистан, наричани
по-долу „страни“,
убедени в необходимостта от укрепване
на сигурността и мира, сътрудничеството и
доверието в света,
като спазват стриктно задълженията, произтичащи от международните договорености,
решения и резолюции на международните
организации за укрепване на сигурността и
стабилността в Афганистан,
о т чи тайк и резолюц ии те на Съвета за
сигурност на ООН, касаещи Афганистан, и
по-специално потвърдената необходимост
от подкрепа на международната общност на
усилията на афганистанското правителство за
изграждане на Сили за сигурност, способни
да гарантират суверенитета на страната,
се споразумяха за следното:
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Член 1
(1) Българската страна предоставя безвъзмездно на афганистанската страна имущество
по спецификация съгласно Приложение № 1.
(2) Афганистанската страна приема безвъзмездно предоставеното имущество в състоянието, в което е по време на предаването
му, съгласно чл. 2, пар. 2.
Член 2
(1) Предаването на имуществото по Приложение № 1 се извършва с констативен протокол,
подписан от упълномощени представители на
всяка страна.
(2) Констативният протокол обвързва страните относно факта на предаване и приемане на
количеството и състоянието на имуществото,
както и относно преминаването на риска от
погиване на вещта.
(3) Българската страна не носи отговорност
за скрити или явни дефекти на предаденото
имущество, както и за причинени в резултат
на него щети, след предаването му.
Член 3
Всички спорове, свързани с тълкуването
и изпълнението на това Споразумение, се
разрешават чрез двустранни преговори между
страните без ангажиране на трета страна или
международна юрисдикция.
Член 4
(1) Това Споразумение влиза в сила от
датата на последния подпис.
(2) Афганистанската страна се задължава
да не прехвърля предоставеното имущество
по Приложение № 1 на трети лица или държава без предварително писмено съгласие
на Министерство на отбраната на Република
България.
Подписано в Кабул на 10 юни 2013 г. в два
еднообразни екземпляра на английски език,
на български език и на езика дари. В случай
на различие английската версия ще се ползва
с предимство.
За Министерството
на отбраната
на Република
България:
полк. Кирил Даскалов,
национален
командир
на българския
военен
контингент в
Афганистан

За Министерството
на отбраната на
Ислямска република
Афганистан:
полк. Султан Али,
генерален директор
по ресурсите от
Департамента по
строителство към
Министерството на
отбраната на
Афганистан
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Приложение № 1
ИНВЕНТАРЕН ОПИС
№ на
сградата

Помещение

Тип на материала

Количество

Остава в
Уеърхауз

Сграда контейнерен тип
Уеърхауз

І етаж: 105, 106, 107, 108, 109, Метален контейнер 2,40 × 5,90 m
110, 111, 112, 113, 114, 115,
116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 123, 124, 125, 126, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136
І етаж: 101, 102, 103, 104
ІІ етаж: 203, 204,
207, 208, 209, 210,
213, 214, 215, 216,
219, 220, 221, 222,
225, 226, 227, 228,
231, 232, 233, 234

205,
211,
217,
223,
229,

Санитарен контейнер 2,40 × 5,90 m

206, Метален контейнер 2,40 × 5,90 m
212,
218,
224,
230,

ІІ етаж: 201, 202

Санитарен контейнер 2,40 × 5,90 m

301, 302, 303, 304

Метален контейнер 2,40 × 5,90 m

32

-

32

4

-

4

32

-

32

2

-

2

4

-

4

Обща стая
Общи части и съоръжения
Коридор І етаж

Метална конструкция

1

-

1

Коридор ІІ етаж

Метална конструкция

1

-

1

Покрив

Метална конструкция

1

-

1

Стълби

Метална конструкция

2

-

2

Тераса

Метална конструкция

1

-

1

1

-

1

13

-

13

Легла единични

47

-

47

Дюшеци (матраци)

98

-

98

Гардероб дървен двукрилен

120

-

120

Маса сгъваема

32

-

32

Маса голяма

5

-

5

Стол въртящ

2

-

2

Бюро

5

-

5

Секция за документи

4

-

4

Електрически табла

3

-

3

Климатик

59

-

59

Прозорец

78

-

78

Щори

32

-

32

Осветително тяло луминесцентно

156

-

156

Осветително тяло обикновено

69

-

69

Ел. ключ

148

-

148

Контакт електрически

257

-

257

Розетка за телефон

66

-

66

Ел. табло

69

-

69

Ел. кутия

68

-

68

Тел. кутия

64

-

64

Септичен резервоар – 50 m 3 Резервоар
Оборудване
Легла двойни

БРОЙ 60
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С Т Р. 7
Количество

Остава в
Уеърхауз

Врата

75

-

75

Механизъм за затваряне на врата

66

-

66

Секретна брава

69

Противопожарен датчик

50

-

50

69

Тоалетна чиния с казанче

14

-

14

Писоар

7

-

7

Вентилатор

17

-

17

Душ кабина с плъзгаща врата

18

-

18

Ел. бойлер 200 л

6

-

6

Мивка със смесителна батерия

26

-

26

Огледало

26

-

26

Ролетна преграда

6

-

6

Хоризонтална поставка за мивка

17

-

17

Съдове за течен сапун

23

-

23

Поставка за сапун

5

-

5

Стенна закачалка

21

-

21

Поставка за тоалетна хартия

10

-

10

Ръкавици – кожени – черни 12 oz –
2 кат.

2

-

2

Факс. норм. харт. Panasonic KX-FHD
331 – 2 кат.

1

-

1

Спален чувал – 2 кат.

20

-

20

Термопостелка – 2 кат.

10

-

10

Одеяло 150/200, 100 % вълна – 2 кат.

10

-

10

HP Laser Jet 1022 (лазерен принтер) –
2 кат.

1

-

1

Цветен скенер Canon LIDE-35 – 2 кат.

1

-

1

Zanussi ZMC – AML – микровълнова
фурна – 2 кат.

2

-

2

Мини фурна Delonghi XU-440 N 50913 –
2 кат.

1

-

1

Хладилник с горна камера Samsung RT24VNSS – 2 кат.

1

-

1

Хладилник с вътрешна камера Liebher
к-т 1534 – 2 кат.

3

-

3

Тостер NEO TT 323 – 2 кат.

1

-

1

Дисплей NEO TF 1901-19" (48 см) LCD –
2 кат.

3

-

3

Плеър NEO DV D-N50 DIV X-DV D –
2 кат.

2

-

2

Г п-ка/мини Crown SKG – 2 кат.

1

-

1

Хладилник с горна камера NEO BCG260 – 2 кат.

1

-

1

Боксова лапа, кожена – черно/бяло –
2 кат.

1

-

1

Стол (сгъваем) – 2 кат.

2

-

2

Сгъваема маса – 3 кат.

3

-

3

Етажерка – сгъваема – 2 кат.

6

-

6

Инсект. тяло 30 М 2 – 2 кат.

3

-

3
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Тип на материала

Количество

Остава в
Уеърхауз

Kenwood ES – 430 кафемашина – 2 кат.

1

-

1

Мобилни климатици DELONGHI PAC
RH – 2 кат.

2

-

2

Хладилник с вътрешна камера SAMSUNG
SRG – 148 – 2 кат.

3

-

3

Rowenta HA – 315 вентилаторна печка –
2 кат.

1

-

1

Инсект. тяло, GEEPAS GBK: 1119 – 2 кат.

1

-

1

DVD плеър Panasonic DVD-S42E-S –
2 кат.

2

-

2

Микросистема/радиоуредба SAMSUNG
MM-ZJ6 – 2 кат.

1

-

1

Телевизор 21” Samsung CZ – 21M163NZ –
2 кат.

3

-

3

5220

НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Решение за изменение и допълнение на Решение
№ РД-НС-04-8 от 31.01.2013 г. на Надзорния съ
вет на Националната здравноосигурителна каса
(ДВ, бр. 11 и 12 от 2013 г., в сила от 6.02.2013 г.)
На основание чл. 54, ал. 9 и 10 от Закона
за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка с
Наредбата за допълнение на Наредба № 39 от
2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (ДВ, бр. 33 от 2013 г.) Надзорният
съвет на Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК) приема следните изменения и допълнения на Решение № РД-НС-04-8 от 31.01.2013 г.
на Надзорния съвет на НЗОК:
§ 1. В чл. 76:
1. Създава се нова ал. 2 със следното съдържание:
„(2) Ехографско изследване на отделителна
система на дете до едногодишна възраст еднократно на 6-месечна възраст не се извършва,
ако родител на детето заяви писмено пред
общопрактикуващия му лекар, че отказва това
изследване, след като получи информация от
ОПЛ за специалистите в страната, които могат
да го извършат.“
2. Алинея 2 става ал. 3.
§ 2. В чл. 84, ал. 2 т. І придобива следното
съдържание:
„І. „Медицинско направление за комплексно диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 10) се съставя в един екземпляр:
1. от лекар – специалист по „Психиатрия“/
„Детска психиатрия“ от лечебно заведение
за СИМП, работещ в изпълнение на договор
с НЗОК, при необходимост от провеждане
на комплексно диспансерно (амбулаторно)
наблюдение на лица с психични заболявания
в лечебно заведение за болнична помощ с
клиника/отделение по психиатрия или ЦПЗ;

2. от ОПЛ, лекар – специалист от лечебно
заведение за СИМП, или лекар – специалист
по „Кожно-венерически заболявания“ от лечебно заведение за болнична помощ с клиника/
отделение по кожно-венерически заболявания
или ЦКВЗ, работещи в изпълнение на договор
с НЗОК, при необходимост от провеждане на
комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с кожно-венерически заболявания в лечебно заведение за болнична помощ
с клиника/отделение по кожно-венерически
заболявания или ЦКВЗ.“
§ 3. В чл. 140, ал. 1 думите „ОПЛ, от лекар – специалист от лечебно заведение за СИМП,
или от лекар – специалист по „Психиатрия“ от
лечебно заведение за БП с клиника/отделение
по психични заболявания/ЦПЗ, работещ в
изпълнение на договор с НЗОК“ се заменят с
„лекар – специалист по „Психиатрия“/„Детска
психиатрия“ от лечебно заведение за СИМП,
работещ в изпълнение на договор с НЗОК“.
§ 4. В чл. 142 се създава ал. 3 със следното
съдържание:
„(3) Диспансеризацията е доброволна с изключение на случаите, в които същата е част
от постановено от съда задължително лечение
по реда на чл. 155 и следващите от Закона за
здравето или принудително лечение по реда
на чл. 427 и следващите от Наказателно-процесуалния кодекс.“
§ 5. В чл. 146, ал. 2 т. І придобива следното
съдържание:
„І. „Медицинско направление за комплексно
диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК № 10)
се съставя в един екземпляр:
1. от лекар – специалист по „Психиатрия“/
„Детска психиатрия“ от лечебно заведение
за СИМП, работещ в изпълнение на договор
с НЗОК, при необходимост от провеждане
на комплексно диспансерно (амбулаторно)
наблюдение на лица с психични заболявания
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§ 6. В приложение № 7 „Първични медицински документи по решението“ образецът на
„Медицинско направление за комплексно диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК № 10) и
указания за попълването му се заменят с образец
на „Медицинско направление за комплексно
диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ – НЗОК
№ 10) с указания за попълването му съгласно
приложение № 1 към това решение.
Председател на Надзорния съвет на НЗОК:
Десислава Димитрова
Членове на Надзорния съвет на НЗОК:
Виолета Лорер
Д-р Светлозара Илиева
Бойко Атанасов
Д-р Иван Кокалов
Тома Томов
Виктор Серов
Доц. д-р Красимир Гигов
Пламен Таушанов
Съгласувал:
Министър на здравеопазването:
Д-р Таня Андреева

в лечебно заведение за болнична помощ с
клиника/отделение по психиатрия или ЦПЗ;
2. от ОПЛ, лекар – специалист от лечебно
заведение за СИМП, или лекар – специалист
по „Кожно-венерически заболявания“ от лечебно заведение за болнична помощ с клиника/
отделение по кожно-венерически заболявания
или ЦКВЗ, работещи в изпълнение на договор
с НЗОК, при необходимост от провеждане на
комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с кожно-венерически заболявания в лечебно заведение за болнична помощ
с клиника/отделение по кожно-венерически
заболявания или ЦКВЗ.
Изпълнителят на КДН отчита документа при
първо посещение заедно с финансовите отчетни документи в РЗОК до третия работен ден
от месеца, следващ отчетния. Всяко отчетено
„Медицинско направление за комплексно диспансерно наблюдение“ (бл. МЗ-НЗОК № 10) се
придружава от амбулаторен лист (бл. МЗ-НЗОК
№ 11) или електронен отчет за извършената
дейност на пациента, отразена в амбулаторни
листове за КДН, в определен от НЗОК формат.“

Приложение № 1
ПАЦИЕНТ

ИЗПРАЩАЩ ЛЕКАР  1 – ОПЛ, 2 – СИМП, 3 – ЛЗБП, 4 –ЦКВЗ
ЕГН (ЛНЧ) на пациента

РЗОК No. здравен район
Рег. номер на лечебното заведение

Идентификационен номер

 ЛНЧ

дата на раждане

..

УИН на лекаря
код на дэржава

........................................................................................................................................……
/име, презиме, фамилия по лична карта/

Aдрес: гр. (с.) ...................................................................................................................…..
Ул.............................................................................................................. …..No........………
Ж.к. .............................................................……..бл. ......... …вх. ...….. ет. …..ап. ...……….
МЕДИЦИНСКО НАПРАВЛЕНИЕ ЗА КОМПЛЕКСНО ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ No.

Амбулаторен лист: No. 

Диагнози: МКБ..
основна диагноза

УИН на заместващ/нает лекар



нает



заместващ

 ..............................................................................
код специалност

/име, фамилия/

Дата: ………………………

лекар...............…………….
/подпис и личен печат/



Лечебно заведение, осъществяващо комплексното диспансерно
(амбулаторно) наблюдение



Рег. номер на лечебното заведение

код специалност
УИН на лекуващ лекар

МКБ. .

Дата……………………………..

МКБ. .

Представляващ
Началник клиника/отделение:
лечебното заведение:………………………… ………………………………….
……………………………………….
подпис и печат на лечебното заведение
фамилия, подпис

придр. заболяване
придр. заболяване

Изпраща се за:

Лекуващ лекар:
фамилия, подпис

Приложени медицински документи:

 комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациенти с кожновенерически болести от лечебни заведения за болнична помощ с
клиники/отделения по кожно-венерически болести / центрове по кожновенерически заболявания (избор/преизбор)
 комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациенти с психични
заболявания от лечебни заведения за болнична помощ с психиатрични
клиники/отделения / центрове за психично здраве (избор/преизбор)

Бл. МЗ-НЗОК № 10

С Т Р.
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УК АЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА МЕДИЦИНСКО НАПРАВЛЕНИЕ
ЗА КОМПЛЕКСНО ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ
Първичният медицински доку мент „Медицинско направление за комплексно диспансерно
наблюдение“ – бл. МЗ-НЗОК № 10 се издава в един екземпляр от ОПЛ, от лекар – специалист от
лечебно заведение за СИМП, или от лекар – специалист по кожно-венерически болести от ЛЗ за БП
с клиника/отделение по кожно-венерически заболявания/ЦКВЗ, работещи в изпълнение на договор
с НЗОК, при необходимост от провеждане на комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на
лица с кожно-венерически заболявания в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение
по кожно-венерически заболявания или ЦКВЗ.
Първичният медицински доку мент „Медицинско направление за комплексно диспансерно
наблюдение“ – бл. МЗ-НЗОК № 10 се издава в един екземпляр от лекар – специалист по психиатрия/
детска психиатрия от лечебно заведение за СИМП, работещ в
���������������������������������������
изпълнение на договор
�����������������������
с НЗОК,��������
при необходимост от провеждане на комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични
заболявания в лечебно заведение за болнична помощ с клиника/отделение по психиатрия или ЦПЗ.
Лечебното заведение, което осъществява комплексното диспансерно наблюдение, отчита документа
при първо посещение заедно с първия екземпляр от „Амбулаторен лист за комплексно диспансерно
наблюдение – бл. МЗ-НЗОК № 11“ и финансово-отчетните документи в РЗОК.
Документът се попълва ясно и четливо с печатни букви, със син или черен химикал.
І. Данни, попълвани от лекаря, издал направлението:
1. Данни за пациента:
1.1. ЕГН (ЛНЧ) – попълва се единен граждански номер. За чуждестранните граждани, пребиваващи
в Р България, които нямат ЕГН, се попълва личен номер на чужденеца, маркира се с „Х“ ЛНЧ
и се въвежда дата на раждане.
1.2. РЗОК №, здравен район – вписват се кодовете на РЗОК и здравният район на избрания общопрактикуващ лекар.
1.3. Идентификационен номер на чужденеца – вписва се персонален идентификационен номер на
чужденеца.
1.4. Код на държавата – вписва се кодът на държавата.
1.5. Име, презиме, фамилия, адрес – вписват се имената на пациента и настоящият адрес.
2. Данни за лекаря, издал направлението:
2.1. Регистрационен номер на лечебното заведение – вписва се номерът на ЛЗ, издаден от районния
център по здравеопазване (РЦЗ/РЗИ на титуляря на ЛЗ).
2.2. УИН – вписва се УИН на лекаря – титуляр на ЛЗ.
2.3. УИН – вписва се УИН на лекаря – заместник (нает персонал), осъществил преглед; маркира
се с „Х“ заместник или нает персонал.
2.4. Име и фамилия – имената на лекаря, издал направлението.
2.5. Код на специалност:
– в случаите, когато се издава на лица с кожно-венерически заболявания – вписва се код на
ОПЛ или кодът на специалността на лекаря в ЛЗ за СИМП или на лекаря – специалист по кожновенерически болести, работещ в клиника/отделение от ЛЗ за БП или ЦКВЗ, работещи по договор с
НЗОК;
– в случаите, когато се издава на лица с психични
������������������������������������������������
заболявания
���������������������������������������
– вписва се код на
�����������
специалността на лекаря по психиатрия/детска психиатрия в ЛЗ за СИМП, работещи по договор с НЗОК.
2.6. Изпращащият лекар вписва датата на издаване на направлението, подписва се и задължително
подпечатва документа с личния си печат и с печата на лечебното заведение (за нает персонал).
3. Общи данни:
3.1. Mедицинско направление за комплексно диспансерно наблюдение № – пореден номер на направлението за календарна година. Номерацията е последователна в рамките на календарна
година. Номерът се изписва „дясно подравнен“.
3.2. Амбулаторен лист № – вписва се номерът на амбулаторния лист в случаите, при които ОПЛ
или лекар в ЛЗ за СИМП е издал направлението след извършен преглед на лица с кожно-венерически заболявания.
3.3. Амбулаторен лист № – вписва се номерът на амбулаторния лист в случаите, при които лекарят
специалист по психиатрия/детска психиатрия в ЛЗ за СИМП, е издал направлението след
извършен преглед на лица с психични заболявания.
4. Медицинска информация:
4.1. Основна диагноза – наименование на диагнозата (изписва се на български език), която е повод
за посещението, и код по МКБ 10 (1. основен код на диагноза; 2. допълнителен код).
4.2. Придружаващи заболявания и усложнения – вписват се наименования на съпътстващите
заболявания (ако пациентът има такива) и кодовете им по МКБ 10 (1. основен код на диагноза;
2. допълнителен код).
4.3. Изпраща се за: поводът за издаване на направлението се маркира с „Х“ в съответното поле:
– за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациенти с кожно-венерически болести от лечебни заведения за болнична помощ с клиники/отделения по кожно-венерически
болести/центрове по кожно-венерически заболявания;
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– за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на пациенти с психични заболявания
от лечебни заведения за болнична помощ с психиатрични клиники/отделения/центрове за
психично здраве.
4.4. Приложени медицински документи – вписват се приложените медицински документи.
ІІ. Данни попълвани от лечебното заведение, осъществяващо комплексното диспансерно (амбулаторно)
наблюдение:
1. Данни за лечебното заведение, осъществяващо комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение:
1.1. Регистрационен номер на лечебното заведение – вписва се номерът на лечебното заведение,
код от МЗ – задължителен за всички лечебни заведения.
1.2. Код на специалност – вписва се код специалност на лекар – специалист по кожно-венерически болести/ психиатрия/детска психиатрия от ЛЗ за БП с клиника/отделение по кожно-венерически заболявания/ЦКВЗ, съответно от ЛЗ за БП с клиника/отделение по психиатрични заболявания/ЦПЗ.
1.3. Дата на осъществяване на диспансерното (амбулаторно) наблюдение.
1.4. УИН – вписва се УИН на лекаря – специалист по кожно-венерически болести/психиатрия/детска
психиатрия, осъществяващ комплексното диспансерно (амбулаторно) наблюдение.
1.5. Лекуващ лекар – задължително вписва фамилията си и се подписва на документа, с което
удостоверява, че посочените в амбулаторния лист за комплексно диспансерно наблюдение
дейности и изследвания са извършени.
1.6. Началник-клиника/отделение по психиатрични заболявания/кожно-венерически заболявания в
ЛЗ за БП или ЦПЗ/ЦКВЗ – задължително вписва фамилията си и се подписва на документа,
с което удостоверява, че посочените в амбулаторния лист за комплексното диспансерно наблюдение дейности и изследвания са извършени.
1.7. Представляващ лечебното заведение – задължително се подписва и поставя печатът на лечебното
заведение.
5326

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2735-НС
от 3 юли 2013 г.
На 3 юли 2013 г. на основание чл. 72, ал. 1,
т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република
България предсрочно са прекратени пълномощията на народния представител Явор
Илиев Гечев, избран от 08. многомандатен
изборен район – Добрички, издигнат от КП
„Коалиция за България“ в 42-то Народно
събрание.

На основание чл. 272, ал. 1 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ :
Обявява за избран за народен представи т ел в 0 8. м ног ома н дат ен изборен район – Добричк и, Пламен Христов Желязков
от листата на КП „Коалиция за България“.
Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“.
Председател:
Красимира Медарова
Секретар:
Севинч Солакова
5346
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ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-52
от 26 юни 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП по мотивирано предложение
на кмета на община Петрич, Решение № 465 по
протокол № 24 от 10.04.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Петрич, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Благоевград, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501
от 19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради намаляване броя на
учениците под нормативно установения минимум и осигуряване на качествен образователновъзпитателен процес считано от 1.09.2013 г. пре
образувам ОУ „Св. П. Хилендарски“ – с. Габрене,
ОУ „Христо Смирненски“ – с. Ключ, ОУ „Дядо
Ильо Войвода“ – с. Яворница, и ОУ „П. К. Яворов“ – с. Скрът, в ОУ „П. К. Яворов“ – с. Скрът,
община Петрич, област Благоевград.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1,
т. 2 КТ.
2 . И м у ще с т во т о на ОУ „С в. П. Х и ленд а р с к и “ – с. Га б р е н е , ОУ „ Х р и с т о С м и р ненск и“ – с. К люч, ОУ „Д я до И льо Войвода“ – с. Яворница, е общинска собственост и
се разпределя със заповед на кмета на община
Петрич, а имуществото на ОУ „П. К. Яворов“ – с. Скрът, ще продължи да се ползва от
преобразуваното училище.
3. Учениците от ОУ „Св. П. Хилендарски“ –
с. Габрене, ОУ „Христо Смирненски“ – с. Ключ,
ОУ „Дядо Ильо Войвода“ – с. Яворница, и ОУ
„П. К. Яворов“ – с. Скрът, да се пренасочат към
преобразуваното ОУ „П. К. Яворов“ – с. Скрът,
община Петрич, област Благоевград, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. За д ъ л ж и телната док у мен таци я на ОУ
„Св. П. Хилендарски“ – с. Габрене, ОУ „Христо Смирненски“ – с. К люч, ОУ „Дядо Ильо
Войвода“ – с. Яворница, и ОУ „П. К. Яворов“ –
с. Скрът, да се съхранява в преобразуваното
ОУ „П. К. Яворов“ – с. Скрът, община Петрич,
област Благоевград.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

5348

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-53
от 26 юни 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета
на община Ардино, Решение № 223 по протокол
от 27.05.2013 г. на Общинския съвет – гр. Ардино,
становище от Регионалния инспекторат по образованието – Кърджали, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от
20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед
№ РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на
образованието, младежта и науката, поради
намаляване броя на учениците под нормативно
установения минимум и осигуряване на качествен
образователно-възпитателен процес считано от
15.09.2013 г. закривам НУ „Христо Ботев“ – гр. Ардино, община Ардино, област Кърджали.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Ардино.
3. Учениците от НУ „Христо Ботев“ – гр. Ардино, община Ардино, област Кърджали, да се
пренасочат към СОУ „Васил Левски“ – гр. Ардино, община Ардино, област Кърджали, при
условията на чл. 9 ЗНП.
4. За дъл ж ителната док у ментаци я на Н У
„Христо Ботев“ – гр. Ардино, община Ардино,
област Кърджали, да се съхранява в СОУ „Васил
Левски“ – гр. Ардино, община Ардино, област
Кърджали.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

5349

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-54
от 26 юни 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета
на община Полски Тръмбеш, Решение № 335 по
протокол № 24 от 30.05.2013 г. на Общинския
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съвет – гр. Полски Тръмбеш, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Велико
Търново, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г.,
изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501
от 19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради намаляване броя на
учениците под нормативно установения минимум
и осигуряване на качествен образователно-възпитателен процес считано от 15.09.2013 г. закривам
НУ „Христо Ботев“ – с. Куцина, община Полски
Тръмбеш, област Велико Търново.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Полски Тръмбеш.
3. Учениците от НУ „Христо Ботев“ – с. Куцина, община Полски Тръмбеш, област Велико
Търново, да се пренасочат към ОУ „Васил Левски“ – с. Петко Каравелов, и СОУ „Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш, община Полски
Тръмбеш, област Велико Търново, при условията
на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на НУ „Христо Ботев“ – с. Куцина, община Полски Тръмбеш,
област Велико Търново, да се съхранява в СОУ
„Цанко Церковски“ – гр. Полски Тръмбеш, община Полски Тръмбеш, област Велико Търново.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

5350

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-55
от 26 юни 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение
на кмета на община Момчилград, Решение № 19
по протокол № 2 от 27.02.2013 г. на Общинския
съвет – Момчилград, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Кърджали, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от
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19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради трайна тенденция
от намаляване броя на настанените ученици в
обслужващото звено закривам Самостоятелно
общинско ученическо общежитие – Момчилград,
община Момчилград, област Кърджали.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото обслужващо
звено е общинска собственост и се разпределя
със заповед на кмета на община Момчилград.
3. Задължителната документация на Самостоятелно общинско ученическо общежитие – Момчилград, община Момчилград, област Кърджали,
да се съхранява в СОУ „Н. Й. Вапцаров“ – Момчилград, община Момчилград, област Кърджали.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото обслужващо звено със срок постоянен, да бъдат обработени
по реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото обслужващо звено да се съхраняват до изтичане на определените им срокове
в посоченото училище.
4. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

5351

Министър:
А. Клисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-56
от 26 юни 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на
кмета на община Бойчиновци, Решение № 220
по протокол № 21 от 29.03.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Бойчиновци, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Монтана, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от
19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради намаляване броя на
учениците под нормативно установения минимум
и осигуряване на качествен образователно-възпитателен процес считано от 15.09.2013 г. закривам
ОУ „Отец Паисий“ – с. Громшин, община Бойчиновци, област Монтана.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Бойчиновци.
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3. Учениците от ОУ „Отец Паисий“ – с. Гром
шин, община Бойчиновци, област Монтана,
да се пренасочат към СОУ „Св. св. Кирил и
Методий“ – с. Лехчево, община Бойчиновци,
област Монтана, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на ОУ „Отец
Паисий“ – с. Громшин, община Бойчиновци,
област Монтана, да се съхранява в СОУ „Св.
св. К ирил и Методий“ – с. Лехчево, община
Бойчиновци, област Монтана.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в
приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, което приема учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
А. К лисарова
5352
ЗАПОВЕД № РД-14-57
от 26 юни 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение
на кмета на община Пещера, Решение № 330 по
протокол № 21 от 29.03.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Пещера, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Пазарджик, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501
от 19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради намаляване броя
на учениците под нормативно установения минимум и осигуряване на качествен образователно-възпитателен процес считано от 15.09.2013 г.
закривам ОУ „Паисий Хилендарски“ – с. Радилово, община Пещера, област Пазарджик.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е
общинска собственост и се разпределя със заповед на кмета на община Пещера.
3. Учениците от ОУ „Паисий Х илендарск и“ – с. Радилово, община Пещера, област
Пазарджик, да се пренасочат към СОУ „Св.
Кл. Охридски“ – гр. Пещера, община Пещера,
област Пазарджик, при условията на чл. 9 ЗНП.
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4. За дъл ж и телната док у мен таци я на ОУ
„Паисий Хилендарски“ – с. Радилово, община
Пещера, област Пазарджик, да се съхранява в
СОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Пещера, община
Пещера, област Пазарджик.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в
приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
училището, което приема учениците на закритото училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
А. К лисарова
5353
ЗАПОВЕД № РД-14-58
от 26 юни 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП по мотивирано предложение
на кмета на община Перник, Решение № 442
по протокол № 7 от 30.05.2013 г. на Общинския
съвет – гр. Перник, становище от Регионалния
инспек т орат по образова ниет о – Перник, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501
от 19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради намаляване броя
на учениците под нормативно установения минимум в СОУ „Св. Кл. Охридски“ – гр. Перник,
и осигуряване на качествен образователно-възпитателен процес преобразувам СОУ „Св. Кл.
Охридски“ – гр. Перник, и ХІІІ ОУ „Св. св.
Кирил и Методий“ – гр. Перник, в ХІІІ ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“ – гр. Перник, община
Перник, област Перник.
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1,
т. 2 КТ.
2. Имуществото на СОУ „Св. Кл. Охридски“ –
гр. Перник, и ХІІІ ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Перник, е общинска собственост и
ще продължи да се ползва от преобразуваните
училища.
3. Учениците от СОУ „Св. Кл. Охридски“ –
гр. Перник, и ХІІІ ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ –
гр. Перник, да се пренасочат към преобразуваното ХІІІ ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Перник, при условията на чл. 9 ЗНП.
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4. Задължителната документация на СОУ
„Св. К л. Охридски“ – гр. Перник, и ХІІІ ОУ
„Св. св. Кирил и Методий“ – гр. Перник, да се
съхранява в преобразуваното ХІІІ ОУ „Св. св.
Кирил и Методий“ – гр. Перник.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
А. К лисарова
5354

доклад № 80813-200 от 20.05.2013 г. до главния
секретар на Министерството на образованието
и науката нареждам:
Средно общообразователно училище „Д-р
Пет ър Берон“ – г р. Бобов дол, открито със
Заповед № РД-14-107 от 12.07.2012 г., изм. със
Заповед № РД-14-170 от 7.11.2012 г. на министъра на образованието, младежта и науката,
да се финансира от държавния бюджет чрез
Министерството на образованието и науката.
Министър:
А. К лисарова
5356

ЗАПОВЕД № РД-14-59
от 26 юни 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 4 ЗА във връзка
с чл. 12, ал. 2 и 8 ППЗНП, като взех предвид
становището на експертната комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г.,
изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501
от 19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, отказвам преобразуване
на П Т Г „ Д жон Ата нас ов“ – г р. К ю с т ен д и л
(финансирана чрез бюджета на МОН), ПГЛП
„Владимир Димитров – Майстора“ – гр. Кюстендил (финансирана чрез бюджета на МОН),
и ПГСС „Св. К л. Охридски“ – гр. Кюстендил
(финансирана чрез бюджета на Община Кюстендил), в Професионална гимназия – гр. Кюстендил, финансирана чрез бюджета на Община
Кюстендил, с адрес: ул. Цар Освободител 253,
поради следното:
Предложението не съответства на изискванията на чл. 12, ал. 2 ППЗНП, съгласно който
мо т и ви ра но т о п ред ложен ие за общ и нск и т е
училища е след решение на общинския съвет за
училища, които се финансират чрез бюджета на
съответната община. В конкретния случай само
ПГСС „Св. К л. Охридски“ – гр. Кюстендил, се
финансира чрез бюджета на Община Кюстендил.
За ПТГ „Джон Атанасов“ – гр. Кюстендил, и
ПГСС „Св. К л. Охридск и“ – гр. К юстендил,
които се финансират чрез бюджета на МОН,
не е налице взето решение за преобразуване
от страна на финансиращия орган.
Представено е становище вх. № 0510-102 от
31.05.2013 г. на началника на РИО – Кюстендил,
което не подкрепя предложението за преобразуване на училищата.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
А. К лисарова
5355

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО

ЗАПОВЕД № РД-09-701
от 26 юни 2013 г.
На основание чл. 161, ал. 2 от Закона за
изпълнение на наказанията и задържането под
стража и във връзка с предложение № 0204-39
от 8.05.2013 г. от министъра на правосъдието и

ЗАПОВЕД № ЛС-04-1085
от 2 юли 2013 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ във връзка
с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от
27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация
и контрол върху синдиците и постъпила молба
вх. № 94-В-141 от 27.05.2013 г. от г-н Владимир
Тодоров Петков да бъде отразена промяната на
адреса изменям Заповед № ЛС-04-72 от 2006 г.
(ДВ, бр. 16 от 2006 г.) в частта є относно адреса
на синдика г-н Владимир Тодоров Петков, като
вместо „гр. София 1000, ул. Солунска 41, ет. 2, ап. 7“
се чете „гр. София 1000, ул. Бистрица 9, офис 6“.
Министър:
З. Златанова
5293
ЗАПОВЕД № ЛС-04-1088
от 2 юли 2013 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ във връзка
с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от
27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация
и контрол върху синдиците и постъпила молба
вх. № 94-Б-21 от 2.04.2013 г. от г-н Бохос Кеворк Кеворк ян да бъде отразена промяната на
адреса изменям Заповед № ЛС-04-72 от 2006 г.
(ДВ, бр. 16 от 2006 г.) в частта є относно адреса
на синдика г-н Бохос Кеворк Кеворк ян, като
вместо „гр. София, кв. Лозенец, ул. Борова гора
32“ се чете „гр. София, ул. Христо Белчев 8А,
ет. 1 ап. 4“.
Министър:
З. Златанова
5294
ЗАПОВЕД № ЛС-04-1089
от 2 юли 2013 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ във връзка
с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от
27 юни2005 г. за реда за подбор, квалификация
и контрол върху синдиците и постъпила молба
вх. № 94-Р-76 от 27.05.2013 г. от г-жа Ралица Пламенова Топчиева да бъде отразена промяната на
адреса изменям Заповед № ЛС-04-72 от 2006 г.
(ДВ, бр. 16 от 2006 г.) в частта є относно адреса
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на синдика Ралица Пламенова Топчиева, като
вместо „гр. София 1000, ул. Солунска 41, ет. 2,
ап. 7“ се чете „гр. София 1000, ул. Бистрица
9, офис 6“.
Министър:
З. Златанова
5295
ЗАПОВЕД № ЛС-04-1096
от 2 юли 2013 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ във връзка
с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от Наредба № 3 от
27 юни 2005 г. за реда за подбор, квалификация
и контрол върху синдиците и постъпила молба
вх. № 94-А-85 от 22.05.2013 г. от г-жа Албена
Милчова Николова да бъде отразена промяната на адреса и телефонния є номер изменям
Заповед № ЛС-04-72 от 2006 г. (ДВ, бр. 16 от
2006 г.) в частта є относно адреса и телефонния
номер на синдика Албена Милчова Николова,
като вместо „гр. София, ж.к. Младост 4, бл. 465,
вх. 6, ет. 6, ап. 40, тел. 02/917 20 45“ се чете „гр.
София, ул. Славянска 11, вх. В, ет. 2, офис 8,
тел. 0884 452 243“.
Министър:
З. Златанова
5296

НАЦИОНАЛЕН КОМПЕНСАЦИОНЕН
ЖИЛИЩЕН ФОНД
ПРИ МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
РЕШЕНИЕ № 3
от 2 юли 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ във
връзка с чл. 16, ал. 3 и 4 от правилника за
прилагането му и решение на общинския съвет
Управителният съвет на НК ЖФ утвърждава
промяна в персонален състав на местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ, както следва:
местна комисия по чл. 8, ал. 2 ЗУПГМЖСВ при
община Сливница, Софийска област (ДВ, бр. 36
от 2012 г.), като освобождава Снежа Ганчева
Рангелова – председател на местната комисия,
и утвърждава Григор Методиев Григоров за нов
председател на същата. Промяната е предложена с Решение № 66, прието с протокол от
30.04.2013 г. на Общинския съвет – гр. Сливница.
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Новоутвърденият председател на местната
комисия е легитимен да взема управленски
решения и да подписва протоколи на същите от
деня на обнародване на решението на Управителния съвет в „Държавен вестник“ и действа
през мандата на предложилия го общински съвет.
Председател:
М. Тотева
5306

БЪЛГАРСК А НАРОДНА БАНК А
РЕШЕНИЕ № 57
от 27 юни 2013 г.
На основание ч л. 25 ЗБНБ Бъ лгарската
народна банка пуска в обращение, считано от
29 юли 2013 г., сребърна възпоменателна монета
„110 години от Илинденско-Преображенското
въстание“ със следното описание:
Технически параметри
година на емисията – 2013;
номинална стойност – 10 лева;
метал – сребро, проба 925/1000;
качество – мат-гланц, висше;
тегло – 23.33 г;
диаметър – 38.61 мм;
гурт – гладък;
тираж – 3000 броя.
Графични елементи
На лицевата страна на монетата е изобразен
стилизиран детайл от знамето на Костурската
чета, представляващ вписани във венец две
женски фигури, които развяват общо знаме,
а в краката им лежи лъв. Околовръст са изписани „БЪЛГА РСК А Н А РОДН А БА НК А“,
номиналната стойност „10 ЛЕВА“, годината на
емисията „2013“ и е изобразена емблемата на
Българската народна банка с годината „1879“,
изписана върху лентата.
На обратната страна е изобразена камбана, символизираща народното пробуждане, с
изписана върху нея година „1903“. Околовръст
има надпис „110 ГОДИНИ ОТ ИЛИНДЕНСКОПРЕОБРА ЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ“.
Автори на художествения проект са Иван
Тодоров, Тодор Тодоров и Георги Тодоров.
Управител:
Ив. Искров
5357
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